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Bart And Thad’s Excellent Adventure 
 

“Then Jesus came to them and said, “All authority in  

heaven and on earth has been given to me. Therefore       

go and make disciples of all nations, baptizing them          

in the name of the Father and of the Son and of the        

Holy Spirit,  and teaching them to obey everything I       

have commanded you. And surely I am with you             

always, to the very end of the age.”  

(Matthew 28:18-20) 
 

A 
ccording to tradition, the disciples St. 

Bartholomew and St. Thaddeus were 
the first church planters in Armenia. 

They came from the coasts of Galilee 
to the highlands of Ararat, with their Hebrew at-

tire and Aramaic accents to share news of their 
friend’s resurrection. These two apostles came in 

Christ’s authority and changed the course of Ar-
menian history.  

 
 Bartholomew is listed as one of the twelve dis-

ciples in the synoptic gospels of Mark, Luke and 
Matthew. According to many scholars, Bartholo-

mew is the last name of Nathaniel mentioned in 
the Gospel of John. Just like how Peter’s last 

name is Bar-Jonah, which means “Son of Jonah, 
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Bartholomew in Aramaic means “Son of Tal-

mai.” His last name probably indicates that he 
came from a family of farmers. 
 
 At the end of the first chapter in John’s Gospel, 
we find Nathaniel Bartholomew’s story. Bart was 

chilling under a fig tree and suddenly was inter-
rupted by his friend Phillip, who said, “We have 
found him! The one Moses and the prophets were 

talking about! Jesus Son of Joseph from Naza-
reth!” Bart was not amused and said, “Can 

anything good come from Nazareth?” Phillip ex-
claimed, “Come and see for yourself!’ 
 
 As Bartholomew approached him. Jesus re-
marked, “Look! An Israelite in whom there is no 
deceit.” Bart responded, “You don’t know me.” 

Jesus said, “I saw you under the fig tree, before 
you were talking to Phillip.” For some reason, 

Bart was convinced and proclaimed, “Teacher! 
You are the Son of God, The King of Israel!” Je-

sus replied, “Hold up, are you telling me that you 
believe just because I told you I saw you under 

the fig tree? You haven’t seen anything yet!” Bar-
tholomew followed him and witnessed heaven on 

earth.  
 
 Thaddeus was the other Judas. Not the Judas Is-
cariot who sold Jesus out for money, but the one 

who is the son of James. Just like how Hitler ru-
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ined Charlie Chaplin’s mustache; Judas Iscariot 

ruined anyone named Judas. Therefore, the other 
Judas would be remembered throughout church 

history as Thaddeus. 
 
 Thaddeus is known in the Bible for his question 

during the Last Supper, found in the Gospel of 
John chapter fourteen. Jesus was telling his disci-
ples that it was good for them that he would be 

leaving them, since they would be able to receive 
the Holy Spirit who would be their comforter and 

guide. Thad, confused by all this asked, “Lord, 
how is it that you will manifest yourself to us and 

not the world?” Jesus responded, “If anyone 
loves me, he will keep my word, and my Father 

will love him, and we will come to him and make 
our home with him.” After Jesus’ resurrection, 

Thaddeus would understand what his master was 
saying, when he received the Holy Spirit. 
 
 The Apostles Thaddeus and Bartholomew came 

to the Armenians with the power of the Holy 
Spirit, proclaimed Jesus as the Christ and wel-

comed others into God’s family. They would 
become martyrs for their mission, but they 

planted the seed of faith that continues to grow 
today here at the Armenian Evangelical Church 

of New York. 
                         In Christ,                

                    Rev. Haig Kherlopian 
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 ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ 

Հռովմ. 8. 31-39 
 

Ե 
րբ մեր ազգի պատմութիւնը սերտելու 
ըլլանք, կը նկատենք թէ Վարդանաց 
հերոսամարտի նշանաւոր հերոսը կը 
նկատուի՝ Վարդան Մամիկոնեան: 

 

 Վարդան Մամիկոնեան ծնած է 387-ին, Տարօն 
Գաւառի Աշտիշատ գիւղաքաղաքին մէջ՝ Մուշի 
հիւսիսային կողմը: Հօր անունը Համազասպ էր, 
մօրը՝ Սահականոյշ, աղջիկը Սահակ Պարթեւ 
Կաթողիկոսին: Վարդան թէ՛ հօր եւ թէ մօր 
կողմէն բարձր ընտանիքներէ սերած էր: Ունէր 
երկու կրտսեր եղբայրներ՝ Հմայակ եւ 
Համազասպ: 

 

 Վարդանի հայրը Սպարապետ էր իրեն նման՝ 
երբ ինք դեռ փոքր տղայ էր:  

 

 Վարդան իր ազգային ու կրօնական առաջին 
ներշնչումներն ու դաստիարակութիւնը ստացաւ 
տան մէջ՝ իր մօրմէն. ապա իր մեծ հօր՝ Սահակ 
Կաթողիկոսէն: Իր մայրենի լեզուն լաւ գիտնալէ 
զատ՝ գիտէր նաեւ պարսկերէն եւ յունարէն: 
Ունեցաւ նաեւ՝ զինուորական լաւ կրթութիւն եւ 
սպարապետն էր պարսից բանակին: Պարսից 
կառավարութիւնը բարձրօրէն կը գնահատէր 
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երկրին համար իր մատուցած ծառայութիւնները: 
 
 Աստուածաշունչը իր երիտասարդութեան 
շրջանին հայերէնի թարգմանուած էր: Կը սիրէր 
ու կը կարդար զայն միշտ: Ան ոչ միայն խոր 
հմտութիւն ունէր Աստուածաշունչի մասին, այլ 
մեծապէս ներշնչուած էր անոր իտէալներովը եւ 
սկզբունքներովը: 
 
 Վարդան ամուսնացաւ Դստիկ անուն հայ 
աղջկայ մը հետ եւ ունեցաւ երկու աղջիկ 
զաւակներ առաջինը՝ Վարդենի Շուշան կամ 
Շուշանիկ, իսկ միւսը՝ Վարդանոյշ: 
 
 Երբ 451 թուին Աւարայրի ճակատամարտը 
տեղի ունեցաւ, Վարդան որպէս սպարապետ այս 
պատերազմին հերոսը հանդիսացաւ: Ան 
նահատակուեցաւ Հայ հաւատքին ու հայ խղճին 
պաշտպանութեանը համար, Աւարայրի դաշտին 
վրայ Տղմուտ գետին եզերքը՝ իր 64 տարեկան 
հասակին: Իր ցոյց տուած դիւցազնութեան 
պատճառաւ ան կոչուած է՝ «Քաջն Վարդան»: 
 
 Վարդանանքի նկարագրին կարեւոր 
յատկանիշներէն կը յիշենք` հաւատքը: 
Վարդանանք՝ բառին իսկական առումով 
հաւատացեալներ էին: Քրիստոնեան 
հաւատացեալ ըլլալու է: Որովհետեւ 
Քրիստոնէութիւնը հաւատքի կրօնք է: «Արդարը 
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հաւատքէն պիտի ապրի» (Հռովմ. 1. 17): Անոնք 
իբրեւ Քրիստոնեայ հաւատացեալներ, իրենց 
հոգեւոր կեանքը կ'ապրէին գիտակից 
հաւատքով, հիմ ունենալով՝ Աւետարանի 
սկզբունքները։ 
 
 Հաւատքը իրենց նկարագրին հիմնական մէկ 
գիծն էր: Հաւատքը՝ կեանք, ապրելակերպ եւ 
կեանքի սկզբունք էր: Անոնք իրենց 
քրիստոնէական կեանքը հաւատքով սկսան, 
հաւատքով ապրեցան եւ հաւատքով ալ 
կատարելութեան հասան: Պօղոս Առաքեալի պէս 
անոնք կրցան ըսել.«Բարի պատերազմը 
պատերազմեցայ, ընթացքը կատարեցի եւ 
հաւատքը պահեցի» (Բ. Տիմթ. 4. 7): 
 
 Վարդանանք սրտով, մտքով ու հոգիով փարած 
էին Տէր Յիսուս Քրիստոսի եւ հաւատարիմ ու 
գիտակից հետեւող էին Անոր: Ըստ Եղիշէ 
պատմիչի, Արտաշատի մէջ Հայոց Աշխարհի 
մեծերը ժողով կը գումարեն եւ Յազկերտի 
հետեւեալ նամակ-պատասխանը կը ղրկեն. «Եթէ 
ազատ ձգես մեզ մեր կրօնին մէջ, երկրի վրայ 
քեզմէ զատ ուիշ տէր չենք ճանչնար, իսկ եթէ 
երբեք կը կարծես, որ մեր երկնաւոր Տէրը՝ Յիսուս 
Քրիստոսը ուրանալով քու սուտ ու պատիր 
կրօնիդ պիտի հետեւինք, այդ անկարելի է, 
որովհետեւ այս հաւատքէն մեզ ո՛չ ոք կրնայ 
խախտել՝ ո՛չ հրեշտակները եւ ո՛չ մարդիկ, ո՛չ 
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սուրը, ո՛չ հուրը եւ ո՛չ ալ ջուրը եւ ո՛չ ալ որեւէ 
այլ դառն հարուած: Մենք ոչինչով աւելի լաւ ենք 
մեր նախնիներէն, որոնք իրենց այս հաւատքին 
համար զոհեցին իրենց ամբողջ ստացուածքներն 
ու մարմինները: Որովհետեւ եթէ անմահներ ալ 
ըլլայինք եւ պահանջուէր մեզմէ Քրիստոսի 
սիրոյն մեռնիլ, մենք յօժարութեամբ յանձն պիտի 
առնէինք զայն: Եթէ Աստուածորդին, որ անմահ 
էր, մեզ շատ սիրելուն համար մինչեւ իսկ մահը 
յանձն առաւ, հապա մենք, որ մահկանացուներ 
ենք, որքա՜ն առաւել յօժարութեամբ պէտք է 
անմահ Քրիստոսի համար չխնայենք մեր 
կեանքերը»: 
 
 Այս է գիտակից հաւատացեալներու կեանքը։ 
Ամբողջ սրտով, մտքով ու հոգիով փարիլ Տէր 
Յիսուս Քրիստոսի եւ ապրիլ Անոր 
ուսուցմունքներուն համաձայն: 
 
 Այսօր երբ կը յիշենք Վարդանանք, կանչուած 
ենք անոնց օրինակէն ներշնչուիլ, անոնց 
հաւատքովը վառուիլ եւ անոնց անձնուէր 
հոգիովը ծառայել եկեղեցիին, ազգին ու համայն 
մարդկութեան: Ամէն: 

 

Փետր. 2017  

Վեր. Սերոբ Ճ. Մկրտիչեան 

(Թորոնթօ) 
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I wish to donate lilies to beautify the altar  

for Easter Sunday. 
 

In loving memory of ______________________________ 
 

______________________________________________or 
 

 

In honor of______________________________________ 
 

_______________________________________________ 
 

By______________________________________________ 
 

Address_________________________________________ 
 

________________________________________________ 

 

Enclosed is my Easter Donation of $ ______ ($20 min.) 

(Please return to the church by mail as soon as possible) 

LILIES FOR EASTER 

 

If you wish to donate flowers for Easter Sunday 

in loving memory or in honor of a loved one 

please send your donation to the church office by 
Tuesday, April 10, 2017. 

Any donation over $20.00 is appreciated 



11 

 Chancel Flowers Presented 

January 15  - Presented in loving memory of Dr. Jirayr  

Tezel, on his birthday, by Louise Tezel. 

February 12  - Presented in loving memory of a dear friend 

Helen Terzian, by Ivanka Petkovic. 

February 12  - Presented in loving memory of  Nazaret 

Cherkezian, by his wife, Margaret, children Michael and 

Donna, Deborah and Larry, grandchildren Megan, Stepha-

nie, David, and great grandchildren Lena and David, and 

sister Rose Marie.  

February 19  - Presented in loving memory of beloved sis-

ter, Vicky, on her birthday February 22nd, by Anoush Haig. 

February 26  - Presented in memory of Gary Telfeyan 

who went to be with the Lord on Wednesday, February 

15th, by The Armenian Evangelical Church of New York. 

March 5  - Presented in loving memory of beloved brother, 

David M. Teager, and prayers of comfort for his grieving 

wife, children, brother, aunt, nieces and nephews by the 

Tharp family.  

March 12  - Presented in loving memory of our dear church 

member Shirley MacLeod, who passed away in February 

while residing at Campbell Hall Rehab Center, and 

In loving memory of Vance A. Hart, stepfather of Beth 

Kougasian, who passed away on March 9, by the Armenian 

Evangelical Church of New York.  
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GIFTS ACKNOWLEDGED WITH GRATITUDE  
 

Towards the Wall Project: 
Stephen Philibosian Foundation 

 
For Christmas and Tertig (cont.): John & Zara 

Yalenezian, Roland & Mary Telfeyan, Julia           

Kellemueller, Paul & Gloria Boorujy, Rose Fisekci, 

Obed Bazikian, Virginia Arpiarian, Vicky & Nurhan 

Becidyan  

 

 

 

 

 

 

 

Donations were also gratefully received: 
 

In loving memory of Isabelle Ksayian,  

by Nevart Darmanian 

 

In loving memory of Gary Telfeyan, by Arax 

Missakian, Douglas & Dina Alexander, Laura Manu-

kian, Rory Fitzpatrik, Michele & Chris Gregg, Fran & 

Mike Gumiela, Mary Ann & Tory Klein, Peggy & 

Doug Kurz, Pat, Mel & Robin Marx, Linda & Ed 

Murray, Julie Pascuzzo, Gloria Sena & John Collins, 

Henry & Juliet Furch, and Anita & Terry Granger  

 

In loving memory of Shirly MacLeod, by              

The Murray Hill Neighborhood Association.  
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Fellowship  Hour  
 

We want to express our gratitude to the following for 

their generous contribution towards Fellowship Hour  

in the month of January & February:  
 

Ruby Kherlopian 

Nancy Guetssoyan 

Jennifer Telfeyan 

Vanouhi Ahad 

Lara Ahad 

 

We also wish to thank the many hand who helped put 
together our Armenian Christmas Party on January 
7th, Armenian Christmas Luncheon on January 8th, 

and February Luncheon on February 12th.  

Christmas Sunday Poinsettias Presented (cont.): 

 

In honor of the Margosian Family, beloved grandpar-

ents Asdhig & Vartan, late father John, and aunt 

Lillie Margosian, by Sherry Margosian Stoutner.   



14 

 



15 

 
UPCOMING  SERVICES  &  EVENTS 

 

 

Join us for: 

Sunday Morning Worship at 11:00 AM 

Bible Study - Tuesdays at 7:30 PM   
 

Mar 26    Annual Church Business Meeting   

                 Sunday Worship Service (Gen. 2:1-3)       

     Keep The Sabbath Holy  

                 Gungor Live Acoustic Concert - 7PM 
                  

April 2     Sunday Worship Service (Eph. 6:1-4)       

     Honor Your Momma and Babba 
 

April 9     Sunday Worship Service   

     Palm Sunday  
 

April 13   Agape Meal & Holy Communion - 7PM 

      Maundy Thursday Service 
 

April 16    Sunday Worship Service   

                  The Easter Story Is Our Story  

            Easter Sunday  
 

April 23    Sunday Worship Service (Matt. 5:21-26) 

                Hate Is Murder  
 

June 10    120th Anniversary Banquet  

      The Liberty House, Jersey City, NJ 

           Tickets are $130 per person.  

        Sponsorship packages available.  

For more information, please contact our church office: 
Phone: 212-685-3177   
Email: info@aecnyc.org 

Visit us online on Facebook or on our Website: www.aecnyc.org 


