Մայիս 28,
28, 2017 - May 28,
28, 2017
Ոգեկոչումն հռչակման Հայաստանի Հանրապետութեան 1918 թ.
Կատարի Մաղթանք գոհաբանական յամենայն Եկեղեցիս Հայաստանեայց
Հայաստա
ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ - SECOND PALM SUNDAY
Synaxis readings
Acts 23:12
23:12-35; 1 John 5:13-21; John 12:12-23
Ճաշու ընթերցուածներ.
Գործք ԻԳ. 12--35, Ա. Յովհ. Ե. 13-21, Յովհ. ԺԲ.12-23
23

Մենք՝ հայերս, մեր նախնիներով հպարտ ըլլալու բազմաթիւ պատճառներ
ունինք: Ուրեմն եկէք այնպէս ապրի
ապրինք մեր կեանքը,
քը, որ գալիք սերունդներն
ալ իրենց
նց նախնիներով հպարտանան......... (Վազգէն Ա Կաթողիկոս)
We,, Armenians, have many reasons to be proud of our ancestors. Therefore, let us
live our lives in a way that our future generations may be proud of their
ancestors…. (Catholicos Vasken I)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T1
Tel: (416)431(416)431-3001
www.TorontoArmenianChurch.com
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ - REQUEM SERVICE
Եւս Առաւել Յիշեա Տէր Զհոգին............
1918թ. Սարդարապատի Հերոսամարտի զոհերու
The fallen heroes of the Battle of Sardatabad in 1918
Դիանա Պողոսյան
Diana Poghosyan
Յովհաննէս Տէքիրմէնճեան
Hovhannes Dekirmendjian
Կարապետ Ղազարյան
Karapet Ghazarian
Յուրի Ալեքսանդրյան
Yuri Alexanderian
Արաքսի Քէշիշեան
Araxi Keshishian
Սարգիս Քէշիշեան
Sarkis Keshishian
Քէշիշեան եւ Ճուլֆայեան ընտանիքներու ննջեցելոց
The deceased members of Keshishian & Joulfaian families

Յաւարտ Ս. Պատարագի սուրճի եւ անուշեղէնի հիւրասիրութիւն՝ ողբացեալ
Դիանա Պողոսյանի յիշատակին`իր հարազատներու կողմէ:
Following the Divine Liturgy coffee & cookies will be served for the late Diana
Poghosyan by her loved ones.
Ս. Սեղանի ծաղիկներու եւ թերթիկի նուիրատու՝Սաթուրի ընտանիք
Խորանի Ծաղիկները՝ "Ann's Flowers
Flowers""
The Altar Flowers and the Sunday Bulletin are sponsored by: Satouri Family
Altar Flowers by: "Ann's Flowers
Flowers""
ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ.............................
Գրիգոր Բ. կաթողիկոսը (1066-1105) ինքզինքը նուիրած է
կրօնաւորական բարեպաշտութեան եւ գրական աշխատութիւններու:
Կաթողիկոսը յոյն եւ ասորի աղբիւրներէն հայերէնի թարգմանած է
մարտիրոսներու վկայաբանութիւնները եւ այդ իսկ պատճառով ստացած է
Վկայասէր մականունը:
DID YOU KNOW?..............................
KNOW?..............................
Gregory II Vgayaser was the Catholicos of the Armenian Apostolic Church
between 1066 and 1105. He was the son of Gregory Magistros Bahlavuni. He was
nicknamed Vgayaser(fond of martyrs), because he collected relics and legends of
saints with great zeal and had had compiled and translated the memoirs of
Christian martyrs.
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ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ
Այս Կիրակի Մայիս 28-ին,
ին, Հայց. Առաք. Եկեղեցին կը տօնէ
Երկրորդ Ծաղկազարդը: Այս տօնի անուանումն առնուած է
Ս.
Յարութեան
տօնին
նախորդող
Կիրակիի՝
Ծաղկազարդի օրինակով: Եթէ Ծաղկազարդի տօնը կը
խորհրդանշէ Քրիստոսի յաղթական մուտքը Երուսաղէմ,
ուր մարդիկ Տէրոջը ցնծութեամբ կը դիմաւորէին, ապա՝
ապա
Երկրորդ Ծաղկազարդը կը յիշատակէ
համբարձեալ
Քրիստոսի մուտքը Վերին Երուսաղէմ, ուր Աստուածորդուն
փառաբանութեամբ
նութեամբ կը դիմաւորէին հրեշտակները::
Երկրորդ Ծաղկազարդը եկեղեցական տօնացոյցի մէջ հաստատուած է
Գրիգոր Բ. Վկայասէր Կաթողիկոսի կողմէ եւ զայն կը տօնէ միայն Հայ
Հա
եկեղեցին: Այս օրը շատ նմանութիւններ ունի առաջին Ծաղկազարդին, քանի
որ նոյն պաշտամունքը կը մատուցուի, կ'ընթերցուին նոյն շարականները:
Երկրորդ Ծաղկազարդի առիթով մեզի հասած է սքանչելի աւանդութիւն մը
հայոց պատմութեան էջերէն.
«Մեր հաւատքի Հայրը Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
Լուսաւորիչ,, իր խոր վիրապային

ընթացքին,, կը վայելէ այցելութիւնը եւ ներկայութիւնը
բանտարկութեան ընթացքին
երկնային էակի մը:
մը: Կը պատահի որ Համբարձման չորրորդ օրը բացակայի այդ
հրեշտակը.. ու յաջորդ օրը երբ Լուսաւորիչ կը հարցնէ պատճառը՝ Հրեշտակը
հրեշտակը
կը բացատրէ
բացատրէ,, որ ամէն տարի Քրիստոսի երկինք յաղթական վերադարձը
համար,, ինը օրեր շարունակ հանդէսներ կը սարքուին
փառաբանելու համար
հրեշտակներու ինը դասակարգերու կողմէ։ Եւ որովհետեւ ինք կը պատկանէր
դասուն,, ուստի պարտաւոր էր այդ օր իր խումբին հետ
հրեշտակաց չորրորդ դասուն
ըլլալ,, հանդիսադրելու համար Յիսուսի երկինք մուտքի Չորրորդ օրը
օրը»»։
ըլլալ
(Շնորհք Պատրիարք, «Գունագեղ
Գունագեղ Կիրակիներ եւ Հոգեգալուստ»):
»):
Ներսէս Շնորհալիի եղբօր՝ Գրիգոր Գ. Պահլաւունի Կաթողիկոսի (1113(1113-1166)
գրած «Մեծահրաշ
Մեծահրաշ այս խորհուրդ
խորհուրդ» շարականը օրուայ ընթերցուող
շարականներէն է եւ նուիրուած է այս գեղեցիկ ազգային աւանդութեան:
աւանդութեան
Երկրորդ Ծաղկազարդը կը հանդիպի Հոգեգալ
Հոգեգալստեան
ստեան տօնին յաջորդող
Կիրակիին, կամ Զատկուայ եօթերորդ Կիրակիին եւ ունի 35 օրուայ
շարժականութիւն (Մայիս 33-էն Յունիս 6-ը):
SECOND PALM SUNDAY
This Sunday May 28, the Armenian Apostolic Church celebrates the Second Palm
Sunday. This holiday is named after the Palm Sunday and the church service is
similar and the same hymns are read.
3

On Palm Sunday we celebrate Christ's triumphant
entry into Jerusalem where people welcomed Him
with palms, olive branches and cries of Hosanna. On
Second Palm Sunday we celebrate Ascended Christ's
triumphant entry into heavenly Jerusalem, where
He is greeted
ed with praise and delight by angels.
Specific only to the Armenian church, the Second
Palm Sunday was established by Catholicos Gregory
II Vegayaser and is based on a marvelous event from
the history of our church.
According to tradition, during St. Gregory the Illuminator’s imprisonment in the
pit, every day he was visited by the same angel. However one day, the angel did
not come. The following mo
morning,
rning, St. Gregory asked him about the reason for his
absence. The angel responded, that during His Ascension, Christ had passed
through the 9 ranks of the Angels, and they celebrate that feast every year. The
angel visiting St. Gregory was from the four
fourth
th rank of angelic hosts, therefore, his
rank of angels commemorates and celebrates Christ’s Ascension to heaven on the
fourth day following the Ascension.
The Second Palm
alm Sunday falls on the fourth day following the Ascension of our
Lord, has a 35 days movability
ovability and meets from May 3 to June 6.
ՀԱՅ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ
ՕՐՀԱՍԱԿԱՆ ՕՐԵՐՈՒՆ ԽԱՉԻ ՓՈԽԱՐԷՆ ԶԷՆՔ ԷՐ ԲՌՆԱԾ
Ամենայն Հայոց Գէորգ
գ Ե Սուրէ
Սուրէնեանց
նեանց (Տփղիսեցի) Կաթողիկոսին կ'
առաջարկուի անվտանգութեան համար տեղափոխուիլ Սևանայ
լճի շրջանը։ Կաթողիկոսը կը մերժէ ըսելով. «Ո՛չ
Ո՛չ եւ ո՛չ: Հազար
անգամ ո՛չ: Ես չեմ լքեր մեր սուրբ նախնիներէն աւանդ մնացած
Մայր Աթոռը: Եթէ հայ ժողովուրդը չկարողանայ կասեցնել
թշնամին, ապա ես ինքս սուր կը վերցնեմ, բայց չեմ հեռանար
Սուրբ աթոռէն: Իսկ եթէ եկած է վերջը, ա
ապա
պա այն ինչո՞ւ չընդունինք
պատուով ու քաջութեամբ, եւ ո՛չ թէ ողորմե
ողորմելի
լի ստրուկի պէս ոսոխի
առջեւ սողալով: Ուրեմն ինչո՞ւ ազգովին չբարձրանանք թշնամիին
դէմ, որը ծարաւ է մեր վերջին արեան
արեան»:
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ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ
Սարդարապատի հերոսամարտը տեղի ունեցաւ Արեւելեան Հայաստան՝
Սարդարապատ կայարանի շրջակայքը, 1918 թ.
Մայիսի 21-28-ին,
ին, հայկական կանոնաւոր
զօրամասերու, աշխարհազօրի եւ Արեւելեան
Արեւ
Հայաստան ներխուժած թրքական զօրաբանակի
միջեւ:
Առաջին
աշխարհամարտի
տարիներուն
տարիներ
երիտթուրքերը,
օգտուելով
ւելով
ստեղծուած
ստեղծ
միջազգային իրադրութենէն
նէն, որոշեցան
ն իրականացնել Հայկական Հարցի
լուծման պանթուրքական
անթուրքական ծրագիրը: Հայ ժողով
ժողովուրդի
րդի արեւմտեան հատուածը
հատ
բնաջնջելէ եւ Արեւմտեան Հայաստանը հայաթափ ընելէ յետոյ՝ թուրքերը
ծրագրած էին վերացնել նաեւ արեւելահայութ
արեւելահայութիւնը եւ Արեւելահայաստանը,
Արեւելահայաստանը
ու գրաւել ամբողջ Անդրկովկասը
Անդրկովկասը:
Ռուսիոյ մէջ Հոկտեմբերեան
տեմբերեան յեղաշրջումի հետեւանքով, Ռուսական բանակը
իր
զօրքերը
դուրս
ուրս
քաշեց
Արեւելահայաստանէն:
Թրքական
կառավարութիւնը չյապաղեց օգտ
օգտուիլ այս առիթէն եւ խախտելով
խախտելո Երզնկայի
զինադադարը՝ 1918 թ. Փետրուար 10
10-ին անցաւ յարձակման:
ն: Մէկը միւսի
ետեւէ կ'իյնային
ին հայոց բերդաքաղաքները՝ Երզնկան, Էրզրումը,
Սարիղամիշը, Կարսը: Մայիսի 15
15-ին
ին թուրքերը գրաւեցին Ալեքսանդրապոլը
(Գիւմրի)՝ Մայիս 21-ին՝
ին՝ Սարդարապատ գիւղը եւ կայարանը եւ կը
պատրաստուէին առաջ երթալ դէպի Երեւան:
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գէորգ Ե Սուրէնեանցը կը մերժէ հեռանալ
Էջմիածինէն եւ կը հրամայ
հրամայէ հնչեցնել եկեղեցիներու զանգերը եւ իր մերժումի
խօսքը հաղորդել զօրքին ու ժողովրդին: Պայքարի կ'ելլէ ողջ հայ ժողովուրդը
ու եկեղեցւոյ զանգերը անդադար ղօղանջով մարտի կը կանչեն
կանչե բոլոր
հայորդիները: Սարդարապատի պաշտպանութեան հրամանատարն էր
Երեւանեան զօրախումբի հրամանատար Գեն. Մովսէս Սիլիկեանը,
Սիլիկեանը իսկ
Սարդարապատի
արապատի ջոկատի հրամանատարն էր Գ
Գնդապետ
նդապետ Դանիէլ ԲէկԲէկ
Փիրումեան: Մայիս 27-ին
ին հայկական հարուածային զօրախումբը եւ
հայկական հիմնական ուժերը յարձակեցան թրքական բանակին վրայ:
Կենաց մահու այս Ճակատամարտը վերջացաւ հայերու յաղթանակով:
Ճակատամարտին մասնակցեցան հայ ժողովուրդի բոլոր խաւերու
ներկայացուցիչները՝ գիւղացիներ, մտաւորա
մտաւորականներ,
կաններ, հոգեւորականներ,
արհեստաւորներ, ռուսական բանակի մէջ ծառայած հայազգի սպաներ, քաղ.
բոլոր կուսակցութիւնները.
ուսակցութիւնները. մոռցու
մոռցուեցան
եցան բոլոր տարաձայնութիւնները: Ծանր
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կորուստներ կրելով՝ թրքական զօրաբանակի մնացորդները խուճապահար
փախան Ալեքսանդրապոլ:
«Մեր արիւնաքամ ժողովուրդի
ղովուրդի զա
զաւակները մէկտեղեցան, անխորտակէլի

բռունցքի մը վերածուեցան
ն եւ ստեղծեցին ու կոթողեցին Հայոց Պատմութեան
Պատմութ
երկրորդ Աւարայրը`
արայրը` Սարդարապատի ճակատամարտը: Հայ ժողովուրդը
փրկուեցավ ստուգ մահէ «Յուր քաջ որդոց սուրբ արիւնով...
ւնով...»: Վազգէն Ա
Կաթողիկոս:
Սարդարապատի ճակատամարտի յաղթանակի շնորհիւ Արեւելեան
Հայաստանի զգալի մասը փրկուեցաւ թրքական զաւթիչներէն, եւ 1918-ի
1918
Մայիս 28-ին
ին հռչակուեցաւ Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւնը: 1968
թ. Սարդարապատի ճակատամ
ճակատամարտի յաղթանակի 50-ամեակի
ամեակի առիթով,
ճակատամարտի տեղը բացուեց
բացուեցաւ
աւ Սարդարապատի յուշահամալիրը:
(www.armeniansgenocide.am)
www.armeniansgenocide.am)
THE BATTLE OF SARDARABAD
The Battle of Sardarabad was a battle of the Caucasus Campaign of World War I
and took place near Sardarabad (modern
(modern-day Armavir province),, Armenia from
May 21–28, 1918, just 40 kilometers west of
Yerevan.. After the October Revolution of
1917 in Russia, the Bolsheviks seized power
and issued a decree that called for the
withdrawal of Russian troops from the
Caucasus Front. The Ottoman Empire used
this situation to not only recapture Weste
Western
Armenia, but also to occupy Eastern Armenia
and the whole Transcaucasian region
region. Moving
forward with their plans, on Feb. 10, 1918 Turkish troops attacked and recaptured
Erznka, Karin, Sarigamish, Kars, on May 15 they captured Alexandropol and on
May 21 advanced in the direction of Sardarapat. Responsibility for the
implementation of Sardarapat defense was entrusted to the General Movses
Silikian.
likian. Faced with the horrifying possibly of completely losing our motherland to
Turks, the whole Armenian nation participated in the battle: peasants, intellectuals,
clergy, craftsmen, as well as Armenian officers serving in the Russian army, all the
political parties. All the differences were forgotten. The bells of churches were
ringing nonstop calling
ling everyone to participate in the fight to defend their
homeland.
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On May 27 the Armenian forces attacked the Turkish army from two fronts. They
fought to death for 48 hours until the enemy was forced to retreat. The battle
ended with the complete victory of the Armenians over the superior forces of the
Turks. This victory was achieved thanks to the superb military skills of Armenian
commanders, as well as heroic struggle of the Armenian regular army and the
whole Armenian nation.
In 1968, in honour of 50th anniversary of victorious Battle of Sardarabad, a
memorial park was laid out on the spot of the battlefield. Sardarabad Memorial is a
symbol of pride and survival, that against all odds, the Genocide stricken Armenian
nation in its united effort, defeated the Turkish troops and safeguarded the small
portion of historic Armenia, what is now our homeland the Republic of Armenia.
ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ
Խօսք՝ Պարոյր Սեւակի
Երաժշտութիւն՝ Էդգար Յովհաննիսեանի

Երբ չի մնում ելք ու ճար,
Խենթերն են գտնում հնար,
Այսպէս ծագեց, արեգակեց
Սարդարապատի մարտը մեծ:
Կրկներգ.
Կրկներգ Զանգեր, ղօղանջէք,
Սրբազան քաջերին կանչէք
Այս արդար պատից:
Սերունդներ, դուք ձեզ ճանաչէք
Սարդարապատից:
Աւարայրից ջանք առանք,
Այստեղ մի պահ կանգ առանք,
Որ շունչ առած շունչներս տանք
Սարդարապատի պատի տակ:
Կրկներգ.
Բայց մենք չընկանք, մենք միշտ կանք,
Մենք չհանգանք` դեռ կը գանք,
Երբ տան զանգը, ահազանգը,
Որ մեր հոգու պարտքը տանք:
Կրկներգ.
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ՄԱՅԻՍԻ 28–
28–Ը ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՕՐՆ Է
Ամէն տարի Մայիս 28-ին Հայ ազգը կը նշէ Հայաստանի Առաջին
Հարապետութեան հռչակման օրը: Սարդարապատ, Բաշ Ապարան եւ
Ղարաքիլիսա յաղթելով թրքական բանակը՝ հայկական զօրքերը
կարողացան կասեցնել թուրքերու ներխուժումը Անդրկովկաս եւ փրկել
Հայաստանը լիակատար ոչնչացումէ:
1918թ. մայիսի 28-ին, Թիֆլիսի մէջ Անդրկովկասեան Ժողովրդավարական
Դաշնային
Հանրապետութեան
փլուզումէն
ետք,
«Հայկական
Ազգային Խորհուրդի» կողմէ հռչակուեցաւ Հայկական հանրապետութիւնը:
Յովհաննէս Քաջազնունի նշանակուեցաւ անկախ Հայաստանի առաջին
Վարչապետ: Երեւանը դարձաւ Հայաստանի մայրաքաղաքը: Սակայն,
Հայաստանի առաջին հանրապետութիւնը ունեցաւ ընդամէնը 2 տարուայ
կեանք՝ մինչեւ 1920թ. Դեկտեմբեր, երբ Երեւան մտան 11-րդ Կարմիր բանակի
զօրամասերը եւ հանրապետութիւնը խորհրդայնացուեցաւ: Վերջին
Վարչապետն էր Սիմոն Վրացեանը:
1991 թ. Հայաստանի ԽՍՀ-ն հռչակեց իր անկախութիւնը եւ Մայիս 28-ը
խորհրդարանի կողմէ սահմանուեցաւ որպէս ոչ աշխատանքային օր:
MAY 28 IS THE OF FIRST REPUBLIC OF ARMENIA DAY
Every year on May 28, the Armenian nation is celebrating the establishment of the
First Republic of Armenia in 1918.
After the defeat the Turkish army in Sardarabad, the Armenian troops succeeded
not only in stopping the Turkish intervention of Transcaucasus region, but also
prevented Armenia from complete elimination. On May 28, 1918, in Tbilisi, the
Armenian National Council declared the independence of Armenia, following the
fall of the Transcaucasian Democratic Federative Republic. On May 29, by the
western and eastern bureaus of Dashnaktsutyun (ARF:Armenian Revolutionary
Federation) Hovhannes Khajaaznouni was appointed as the first Prime Minister of
Armenia and Yerevan became its capital city. This Republic of Armenia was the
first modern Armenian state since the fall of the Armenian Kingdom of Cilicia in
1375. Sadly, the newly independent republic did not exist for long. In 1920, it was
invaded by the Bolshevik Red Army and became a soviet republic. Simon Vratsian
was
the
last
Prime
Minister.
During the Soviet years the First Armenian Republic day was not celebrated. But
in 1991 the Armenian SSR proclaimed its independence from USSR and the
parliament declared May 28 a First Armenian Republic day as a public holiday
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REMINDER
HTAC Parish Council would like to thank all our members for
your continuous financial and moral support. We encourage
our existing members to consider renewing their HTAC
Membership. If you have already renewed your membership for the year 2017, we
thank you for your contribution. Otherwise, we kindly ask you to pay your
y
membership dues for the year 2017 ($70.00
0.00 for adults and $30.00 for students
18years and older). Thank you.
New Members: The parishioners, who are interested in becoming a dues paying
member of Holy Trinity Armenian Church, are encouraged to approach the Parish
Council members in the church lobby on Sundays to obtain the membership
application or contact the church offi
office during the week at 416-431
431-3001.
CHURCH EVENTS
Tuesdays &
Fridays

Sassoun Dance Ensemble Practices at church
Juniors and Seniors
Seniors,Starting at 7:00pm

Every
Tuesday

Bible Study Sessions in English at 8:00pm
Led by Deacon Darious Gumushdjian

Every
Thursday

Bible study Sessions in Armenian at 10:30 am
Led by Miss SurpuhiEvran

Every
Saturday

St. Sahag
and St. Mesrop Armenian
classes take place at Forest Manor Public School:

SaturdaySchool

25 Forest Manor, Toronto, ON, M2J 1M4
Eastern and Western Arm
Armenian
enian classes start from 9:30-1:30pm
9:30
From September to June
June.
Every Sunday

Sunday School
Throughout the academic year the classes take place every Sunday
from 10:30am
10:30am-12:45pm
12:45pm in 'Maral Ishkanian' Hall at the lower
level of our church.

ԽՈՐԱՆԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ
Զարդարեցէք Տէրոջ Ս. Խորանը ծաղիկներով՝ տարեդարձներու,
ձեր սիրելիներու յիշատակի կամ այլ առիթներով: Ապահովելու
համար ձեր փափաքած օրը , հաճեցէք հեռաձայնել եկեղեցւոյ
գրասենեակ՝
416-431-3001
3001
կամ
ընտրեցէք
Կիրակի
օրերուն
Նուիրատուութեան սեղանին մօտ եղող օրացոյց
օրացոյցէն:
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THE KISS OF PEACE
The GIVER says
says: Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ
Kreesdoseemechmerhaydnetsav
Christ is revealed amongst us.
The RECEIVER says: Օրհնեալ է յայտնութիւնը Քրիստոսի
Orhnyal eh haydnootyoonunKreesdosee
Blessed is the revelation of Christ
WHEN APPROACHING THE HOLY GOSPEL AT THE END OF THE DIVINE
LITURGY
ՅԱՒԱՐՏ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ Ս. ԳԻՐՔԸ ՀԱՄԲՈՒՐԱԾ ԱՏԵՆ
YOU SAY:
ՅիշեսցէՏէրզամենայնՊատարագսքո
ՅիշեսցէՏէրզամենայնՊատարագսքո:
Heeshestzeh Der zamen
zamenaynBadarakuskoh.
May the Lord remember all your offerings.
THE PRIEST ANSWERS:
ՏացէքեզՏէրըստսրտիքումեւզամենայնխորհուրդս
քոիբարիսնակատարեսցէ
քոիբարիսնակատարեսցէ:
Datsehkez Der usdsrdeekoomyevzamenaynkhorhoortus
koheepareesnagadarsestseh.
May the Lord grant you according to your own heart,
and fulfill all your counse
counsel in goodness.(Psalm 20:4)
ON LEAVING THE SANCTUARY AFTER BADARAK
ՅԱՒԱՐՏ Ս.ՊԱՏԱՐԱԳԻ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ ԴՈՒՐՍ ԵԼԼԵԼԷ
ԱՌԱՋ
ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ
ՕրհնեցիցըզՏէրյամենայնժամ, յամենայնժամ,
oրհնութիւննորաիբերանիմ
րհնութիւննորաիբերանիմ:
Orhnetseets uzDer hamenayn zham, hamenayn zham orhnootyoon nora ee
peran eem.
I will bless the Lord at all times. His praise shall be at all times in my mouth.
mouth
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