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May 2022 

EASTER MESSAGE 
OF HIS EMINENCE ARCHBISHOP HOVNAN DERDERIAN 

PRIMATE OF THE WESTERN DIOCESE OF THE ARMENIAN CHURCH 
OF NORTH AMERICA 

“Glory to Your Miraculous Resurrection, Lord.” 
 The Mystery of Christ’s Resurrection is beyond the limits of human 
comprehension and logic. Christ’s Resurrection can only be felt and lived solely 
through faith. Faith is the key to immerse in the transparency of the Resurrec-
tion and comprehend its influence in the life of humanity, especially throughout 
various historical periods of our nation. 
  The Resurrection is the purest expression of Christ’s limitless and un-
conditional love, the assurance of His true promise, with which light overcame 
darkness, hope prevailed over uncertainty, life defeated death, and good pre-
vailed over evil. 
  The Resurrection of Christ is the greatest testament to our faith, the 
framework of the validity of our creed, the undeniable truth of Christ’s divinity 
for the non-believers and skeptics, and lastly the anchor of our spiritual identi-
ty.    
  In these times, when the chaos of the world is overwhelming, some have 
resorted to unknowingly pose the following question: “Where is the Resurrected 
Lord?” Why didn’t God save us from the merciless coronavirus pandemic, why 
didn’t He send signs of the 44-day Artsakh War, why didn’t He resolve the dif-
ferences between Russia and the Ukraine, a war between brother countries that 
may well turn into a global conflict and result in World War III? 
  The righteous Job also resorted to asking such questions, when he lost 
everything despite being pious and God-loving. Like others, Job also experi-
enced feelings of hopelessness. However, when listening to Job’s complaints, 
God answered him “Would you condemn Me that you may be justified?” (JOB 
40:8). Hearing this Job regretted his actions and repented by saying “I have 
heard of You by the hearing of the ear, But now my eye sees You” (JOB 42:5). 
  Let us not be naive like those who attempted to console Job through 
empty and wearisome explanations, being the cause of his temptation. The an-
swers to the “Whys” rest in the Cross and the Crucified, the precious blood that 
He shed in sacrificing Himself for the salvation of humanity. The All Benevo-
lent God does not wish death upon the sinful. The evil and the devastation that 
occurs in the world are not His will nor does He command them. They are the 
result of our free will. St. James the Apostle says it rightfully, “Let no one say 
when he is tempted, ‘I am tempted by God’; for God cannot be tempted by evil, 
nor does He Himself tempt anyone” (JAMES 1:13).   
  Therefore, such doubts and questions which may arise from our human 
condition ought to be answered in our partaking in Christ’s sufferings, as God 
demonstrated His salvific power, which ultimately culminated with His Glori-

 
 

Bible Readings 
 

May 1 John 3:1-12 
May 8 John 5:24-30 
May 15 John 7:14-24 
May 22 John 9:39-10:10 
May 29 John 12:12-23 
 

Soorp Asdvadz 
 

Soorp Asdvadz,  
Soorp yev huzor 
Soorp yev anmah 

Vor haryar ee 
Merhelotz,  

Vorghormia mez. 
 

Holy God, 
Holy and Mighty 

Holy and Immortal, 
Who was raised 
From the dead, 

Have mercy on us. 



ous and Victorious Resurrection. It is for this reason that during Holy Week, when we sing, “To Your Cross, 
Christ” (Khachi ko Krisdos), we praise and signify Christ’s betrayal, passion, burial, and resurrection. 
  As did our ancestors, we too must live our lives embracing the sunrise of Christ’s Resurrection, realiz-
ing that the temptations of life are impermanent and temporary. The mystery of Christ’s Victorious Resurrec-
tion ought to reside in the hearts of our people in Armenia and the Diaspora if we wish to heal our pain and 
diminish our sufferings. Comfort and consolation is derived from God. At times of doubt, sorrow and great 
pain, like Job, we bow before His Might. We regret and furthermore, we repent. It is only then that we will be-
come worthy of seeing the Resurrected Lord. 
  Today, the Armenian Apostolic Holy Church exhorts her faithful to renew their spiritual lives with the 
mystery of the Resurrection. Our Church commands us to relinquish slanderous discourse, destructive criti-
cism, unsuitable complaints, the relay of self-responsibility on others. Our Church instructs us to express our 
God-loving nature by demonstrating keenness, care, and love for another, just as God loves us all. We rest as-
sured that our spiritual reawakening and national strength is conditioned upon the realization of these afore-
mentioned exhortations. 
  The Feast of the Resurrection becomes meaningful when our people embrace a spirit of forgiveness, 
welcome humility, rely on wholehearted faith signified by the Christian spirit. How can we become God-
loving, if we cannot uphold these virtues? How shall we stand before the power and the glory of the Resurrect-
ed Lord, if we are unable to value the God-given gifts of our Homeland, our Holy Etchmiadzin, our language 
and our culture? 
  For us, the year 2022 is of great significance as we celebrate the 95th anniversary of the establishment 
of the Western Diocese of the Armenian Church of North America. We have dedicated this year as the year of 
“The Armenian Christian Family.” These occasions oblige us to celebrate the milestone anniversary with feel-
ings of gratitude, emphasizing that the strength of our Diocese is conditioned upon the vivacity of the Armeni-
an Christian family. 
  When we reflect on these two occasions, the light shines upon the path to an everlasting life. Therefore, 
may our souls gaze upon that light wherein our salvation and the salvation of our nation is derived. Let us wel-
come and embrace Christ’s Resurrection proclaiming,  

“Christ is risen from the dead.  
Blessed is the Resurrection of Christ.”   

Archbishop Hovnan Derderian, Easter 2022 

     The St. Vartan ACYO met on April 9 and pre-
pared Palm Sunday crosses, packed Easter boxes 
and enjoyed an Ice Cream Social. 



ԶԱՏԿԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ 
ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԻ ԵՒ ՄԵՔՍԻԿՈՅԻ 

ԲԱՐԵԽՆԱՄ ԱՌԱՋՆՈՐԴ 
Տ. ՅՈՎՆԱՆ Ս․ԱՐՔ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ 

«Փառք Հրաշափառ Յարութեան Քո Տէր»: 

  Յարութեան խորհուրդը չփորձենք ըմբռնել մարդկային մքտի ու տրամաբանութեան տարողութեամբ՝ 
ապարդիւն է։ Զայն կարելի է զգալ ու ապրիլ միայն ու միայն հաւատքի գիտակցութեամբ։ Հաւատքն է հետեւաբար 
բանալին, որուն միջոցով կը կարողանանք ներթափանցել յարութեան խորհուրդին մէջ եւ հասկնալ, թէ ինչպիսի 
ներգործութիւն ունեցած է այն աշխարհի մարդկութեան կեանքին մէջ, բայց մանաւանդ՝ մեր ազգի զաւակաց կեանքի 
բոլոր հանգրուաններուն։ 
  Քրիստոսի յարութիւնն Աստուծոյ անսահման եւ անվերապահ սիրոյ առհաւատչեան է, Անոր անսուտ 
խոստումին հաւաստիքը, որով լոյսը յաղթեց խաւարին, յոյսը՝ տրտմութեան, կեանքը՝ մահուն, բարին՝ չարին։ 
  Քրիստոսի յարութիւնը մեր հաւատքի կեանքին մէջ ամենէն մեծ վկայութիւնն է, մեր դաւանած կրօնի 
վաւերութեան հիմնաքարը, անհաւատներու եւ թերահաւատներու համար Քրիստոսի աստուածութեան անհերքելի 
ապացոյցը, մեր հոգեւոր ինքնութեան խարիսխը։ 
  Այս օրերուն, երբ աշխարհն ալեկոծ է, շատեր չարախնդալով կը հարցնեն, թէ ո՞ւր է Յարուցեալ Փրկիչը։ Ինչո՞ւ 
Աստուած չազատեց մեզ թագավարակի ժահրէն, ինչո՞ւ չկանխեց Արցախեան վերջին պատերազմը, ինչո՞ւ չհարթեց 
Ռուսիոյ եւ Ուքրանիոյ տարաձայնութիւնները, որոնց հետեւանքով եղբայրասպան պատերազմը կրնայ երրորդ 
աշխարհամարտի վերածուիլ։ 
  Արդար Յոբն ալ նման խռովալի տուայտանքներ ապրեցաւ, երբ կորսնցուց ամէն ինչ հակառակ այն փաստին, 
որ բարեպաշտ եւ աստուածասէր մարդ մըն էր։ Յոբն ալ շատերու նման յուսախաբութեան պահեր ունեցաւ։ Սակայն 
Աստուած մտիկ ընելով Յոբի մարդկային տրտունջները՝ պատասխանեց անոր․ «Քեզի արդարացնելու համար զի՞ս 
յանցաւոր պիտի հանես»։ (ՅՈԲ 40։8) Ասոր վրայ Յոբը զղջաց եւ ապաշխարեց՝ ըսելով․ «Ես Քու մասիդ ականջով լսեր 
էի, բայց հիմա աչքս կը տեսնէ Քեզի»։ (ՅՈԲ 42։5) 
  Միամիտ չըլլանք Յոբի բարեկամներուն պէս, որոնք տրուեցան ձանձրալի եւ սին բացատրութիւններով անոր 
մխիթարելու գայթակղութեան։ «Ինչու»ներուն պատասխանը Խաչին եւ Խաչեալին մէջ պիտի գտնենք, Անոր յեղած 
սուրբ արեան եւ կամաւոր պատարագումին։ Ամենաբարին Աստուած մեղաւորին մահը չի ցանկար․ պատահող 
չարիքներն ու արհաւիրքները արդիւնք չեն Անոր կամքին կամ հրահանգին, այլ՝ մեր ազատ կամեցողութեան։ 
Յակոբոս առաքեալ շատ դիպուկ կ’ըսե․ «Չըլլայ թէ մէկը, որ փորձութեան մէջ է, ըսէ՝ «Աստուծմէ կը փորձուիմ»․

վասնզի Աստուած չար բաներով չի փորձուիր, ո՛չ ալ ինք մէկը կը փորձէ»։ (ՅԱԿՈԲ 1։13) 
  Ուրեմն, մեր մարդկային ծանր հոգեվիճակէն ակամայ բխող, երբեմն ալ արդարացիօրէն դատապարտող 
հարցումներուն պատասխանը եւ ամէն տեսակ կասկածներուն փարատումը պիտի գտնենք Քրիստոսի մեզի հետ 
չարչարանակից ըլլալու, մեր փրկութեան համար զոհաբերուելու եւ փառքով յարութիւն առնելու աստուածադիր 
խորհուդին մէջ։ Անոր համար է, որ Աւագ Շաբթուայ ընթացքին «Խաչի քո Քրիստոս» շարականի երգեցողութեամբ կը 
փառաւորենք եւ կը մեծացուցանենք Քրիստոսի մատնութիւնը, չարչարանքները, թաղումը եւ յարութիւնը։ 
  Ինչպէս մեր նախնիք, այնպէս եւ մենք պարտինք ապրիլ մեր կեանքը յարութեան արշալոյսին ակնդէտ՝ 
հասկանալով, որ եթէ մեր կեանքի ընթացքին կան փորձութիւններ, ատոնք անցողիկ են։ Յարութեան խորհուրդով 
պիտի ապրի ի մասնաւորի մեր ժողովուրդը ի Հայաստան եւ ի Սփիւռս աշխարհի, որպէսզի կարենայ ամոքել իր ցաւն 
ու տառապանքը։ Մխիթարութիւնը Աստուծմէ կու գայ, երբ մեր տառապանքի, տրտմութեան եւ սուգի պահուն Յոբի 
պէս կը խոնարհինք Անոր մեծութեան առաջ, կը զղջանք եւ կ’ապաշխարենք։ Այն ատեն է, որ յարուցեալ Աստուծոյ 
իրական տեսութեան կ’արժանանանք։ 
  Այսօր մեր սուրբ եկեղեցին պատգամ կը յղէ իր զաւակներուն հոգեւոր կեանքը յարութեան խորհուրդով 
վերանորոգելու։ Մեր սուրբ եկեղեցի կը յորդորէ մէկդի թողուլ չարախօսութիւնը, աւերիչ քննադատութիւնը, անտեղի 
դժգոհութիւնը, անիմաստ տրտունջքը, սեփական պատասխանատուութիւնը ուրիշներու վրայ բարդելը։ Մայր սուրբ 
եկեղեցին կ’ուսուցանէ մեր աստուածասիրութիւնը գործնական կերպով արտայայտել մէկզմէկու գորովագին սիրելով՝ 
այնպէս, ինչպէս Աստոաւծ Ինք կը սիրէ մեզի։ Վստահ ենք, որ մեր հոգեւոր վերածնունդն ու ազգային հզօրացումը 
մեծապէս պայմանաւորուած է սուրբ եկեղեցւոյ այդ պատգամներու իրագործումով։ 
  Յարութեան տօնը կ’իմաստաւորուի միայն այն ժամանակ, երբ մեր աշխարհասփիւռ ժողովուրդն ապրի 
ներողամտութեան ոգիով, մէկզմիւսի հանդէպ խոնարհումով, քրիստոնէական սիրով ու անվերապահ հաւատքով։ 
Ինչպէ՞ս կրնանք աստուածասէր ըլլալ, եթէ չենք կրնար այս մէկ ընել։ Ինչպէ՞ս պիտի կանգնինք Յարուցեալ Փրկչի 
փառքի եւ զօրութեան առջեւ, եթէ չենք կրնար գերյարգութեան արժանացնել Աստուծոյ կողմէ մեր ազգին ընծայուած 
թանկագին պարգեւները՝ մեր հայրենիքը, Ս․ Էջմիածինը, հայոց լեզուն, մշակոյթը։ 
  2022 թուականը մեզի համար չափազանց նշանակալի է, քանզի այս տարի կը տօնախմբենք թեմի 
հիմնադրման 95-ամեակը։ Միաժամանակ տարին յայտարարած ենք որպէս «Հայ Քրիստոնեայ Ընտանիքի» տարի։ 
Այս զոյգ կարեւոր իրադարձութիւնները կը պարտաւորեցնեն մեզի ոգեկոչել մեր թեմի հարուստ պատմութիւնը 
երախտագէտ զգացումներով՝ չմոռնալով սակայն, որ եկեղեցւոյ եւ թեմական կառոյցի ամրութիւնը պայմանաւորուած 
է հայ քրիստոնեայ ընտանիքին անսասանութեամբ։ 
  Երբ յարութեան լոյսի ներքոյ անդրադարձ կը կատարենք այս երկու նշանակալից դէպքերուն, մեզի համար 
ակնյայտօրեն կը բացուի դէպի լոյս ձգուող յաւէրժի ճամբան։ 
 Ուրեմն, եկէք Քրիստոսի Յարութիւնը դիմաւորենք մեր հոգու հայեացքը ուղղած դէպի այդ լուսաթաթախ 
ճամբան, ուրկէ կու գայ փրկութիւն ազգիս հայոց եւ ամենեքեանս գոչաբանենք՝ ըսելով․ 
  «Քրիստոս Յարեաւ ի մեռելոց։ Օրհնեա՜լ է Յարութիւնը Քրիստոսի։» 



In Memory  
† Mary Ann Sievers 

Lisa and Don Manoogian, Evelyn Boyd, Richard and Judy Sharafian (Endowment Fund) 
† Virginia Madajian 

Dickie and Seno Garabedian (Choir Fund), Alice Sarafian (Endowment Fund), Richard and Judy Sharafian 
(Endowment Fund), Trina and Alfredo Lieras (Choir Fund), Edward and Armineh Jamgotchian (Choir Fund), 

Lou and Candis Dokos 
† Emma Mazmanian 

Edward and Armineh Jamgotchian (Church Maintenance), Lucille Dolab 
†  John W. Kurkjian 

Rick and Nancy Kurkjian 
† Cayané  Boloyan 

Linda Berberian 
† Carol Rustigian 

Edward and Armineh Jamgotchian (Priest Discretionary Fund), Jerry Tusan,  
Tara Hagen and Harvey Kamian 
† George and Carol Rustigian  

Families of Beth Broussalian, Caroline Rustigian Bruderer and  
Paul Rustigian (Sponsorship of April Syrup Sunday Breakfast) 

Donations 
St. Vartan Church Parish Priest and Council gratefully acknowledge the following donations: 

Stewardship—Seza and Dana Dominguez, Zaven Kanneian and Janet Yeghisisan, Rick and Maggi  
Kouyoumjian-Wiley Beardsley, Lou Aronian, Rick and Nancy Kurkjian, Arax Konjoyan, Judi Swenson, 
James and Marjorie Kurkjian, Ray and Reyhan Shepherd, Fr. Krikor and Yn. Anoush Zakaryan, Ara and  
Angel Azizian, Louise Metaxas, Yeghia Apkarina and Ana Dalmeida, Dicko and Alexia Shahvekilian, James 
and Mihoko Malian, Nora and Raffi Gregorian 
St. Vartan Voice Newsletter—Harold and Bonnie Koojoolian, Rosalie Gifford 
Ladies Society—Harry and Carol Dokouzian (for Easter), James and Mihoko Malian 
Endowment Fund In Honor of Don and Lisa Manoogian’s Anniversary—Don and Lisa Manoogian 
Projector—Rob Tashjian 
Building Repair Fund (retaining wall)—Carole Chang 
Sponsorship for St. Vartan Church Tailgate at Armenian Heritage A’s Game—Armenian Assembly,  
Oscar’s Photo Lab, Nuts for Candy and Toys 

Suzanne and Razmik Abnous 
Araks Aghazarian 
Lou Aronian 
Annie Avedissian 
Archie and Nellie Azizian 
Adrienne Baker 
Christiane Balouny 
Pat and Pete Barsamian 
Vartan and Ayko Berberian 
Barbara and Jack Bousian 
Seda and Charles Chavdarian 
Kathleen Demerdjian 
Brian and Cynthia Der Matoian 
Sara and Berge Dermatoian 
Harry and Carol Dokouzian 
Seza and Dana Dominguez 
Jack Dorian 
Anne Dyer 
Satenik Elmaoglu & Gary Eldemir 

Kip and Garo Garabedian 
Seno and Dickie Garabedian 
Shannon and Edward Gentry 
Rosalie Gifford 
Gail and Bruce Groefsema 
Wartkes Hagopian 
Amy and Vernon Hailozian 
Marylee Halajian 
Nora and Harvey Hanoian 
Mark and Maida Henesian 
Frank and Sharon Higgins 
Andy and Lori Hill 
Vaughn Hovanessian 
Vartan and Arlene Hovsepian 
Janet Yeghissian & Zaven Kanneian 
Helin Karunyan 
Garo Keadjian 
Hermine Keshishyan 
Vartan Keshishyan 

Dorris Kezerian 
Arax Konjoyan 
Margaret Magarian 
Don and Lisa Manoogian 
Zohrab and Elizabeth Markarian 
Vrej and Maida Mekhalian 
Vahe and Hilda Mener 
Louise Metaxas 
Karnig and Silva Mikaelian 
Elizabeth and Ron Ojakian 
Edward and Karen Sarafian 
Richard and Judy Sharafian 
Don and Virginia Tafjen 
James Taylor 
Annabelle Taylor 
Marlene Tolegian 
Hasmig Vasgerdsian 
Suzanne and Ed Vasgerdsian 
Arto and Nadya Yaglijian 

Easter Yughakin Donors 

 Sunday School 
    On Palm Sunday the St. Vartan 
Sunday School completed a special 
craft project, led by teacher Lisa 
Manoogian.  
      The final Sunday School session 
of this year will meet on May 1. 
There will also be a special Chil-
dren’s Sermon that day presenting 
by Fr. Krikor during Divine Liturgy. 
Sunday School invites the entire 
congregation to join them after 
church for a Syrup Sunday break-
fast. 



St. Vartan Supports Three Armenian Army Chaplains Through its “Sister Church Support Program” 

 Rev. Father Enovk Yesayan - Serves in the Spiritual Leadership of the 
Armed Forces of the Republic of Armenia. He is a leader of a battalion. He 
played a vital role during the 44-day war, organizing the entire work of the bat-
talion, and the burials of fallen soldiers. He was born in Garni village, Kotayk 
region. He still lives in Garni. He is the father of three boys. The whole family 
is on his shoulders. 

 «Արժանապատիվ Տեր Հայր, ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը 
հայտնել Ձեզ և Սուրբ Վարդան եկեղեցու համայնքին ֆինանսական աջակցության 
համար։ Աղոթքով և խոնարհությամբ` Տեր Ենովք Քհն․ Եսաըան» 

 Reverend Father, I would like to express my deepest gratitude to you 
and the community of St. Vartan Church for the financial support. Prayerfully 

and with humbleness, Rev. Enovk Yesayan” 

 Rev. Father Trdat Gevorgyan - Republic of Armenia Armed Forces 
Spiritual Leadership, Goris Army Regiment. The Reverend Father was ordained 
a Priest on November 21, 2021. While serving in Syunik, he has financial and 
service related difficulties. Lives in Goris (rent), has the need of obtaining basic 
and very necessary household items in order to have a normal lifestyle.  

 «Արժանապատիվ Տեր Հայր, Ցանկանում եմ իմ խորին 
երախտագիտությունն հայտնել Ձեզ և Օքլանդ քաղաքի Սուրբ Վարդան եկեղեցու 
սպասավորներին ու համայնքի անդամներին` անակնկալ աջակցության համար։ 
Թող ամենակարող Աստված իր Ամենակարող Աջով միշտ պահապան լինի Ձեզ և 
Ձեր հոգևոր հոտին։ Հարգանքներով Հատուկ Բանակային Կորպուսի( ք. Գորիս) 
ավագ գնդերեց` Տրդատ քհն. Գևորգյան» 

 “Reverend Father, I would like to express my deep gratitude to you and the community members of St. 
Vartan Church in Oakland for your unexpected support. May the Almighty God with His Almighty Right al-
ways protect you and your caring flock. Sincerely, Senior Regiment of the Special Army Corps (Goris) Rev. 
Trdat Gevorgyan” 

 Rev. Father Matteos Dravants - Born in 1970. He has been serving in 
the Artsakh Diocese since December 31, 1993. Taught religion in schools of 
Khnapat and Askeran communities. Pastor of the Hadrut region of the Artsakh 
Diocese. 1998-1993 He took part in the self-defense battles of Artsakh, during 
which he was wounded. In 2020 During the Artsakh war he was always in 
Artsakh, in his pastorate he always supported his church and stayed next to his 
flock. During the war he lost not only his community of service and parish, but 
also a close family member. 

 After the 2020 war, the head of the Artsakh Diocese appointed him the 
pastor of Dashushen, Shosh, Karmir, Khachmach, Msmna, Sarushen, Verin and 
Nerkin Sznek, Mkhitarashen communities. He has three daughters. The priest of 
Artsakh lost his home, community, family member. 

 «Արժանապատիվ Տեր հայր, շնորհակալությունս եմ հայտնում Ձեզ և Սուրբ Վարդան եկեղեցու համայնքի 
բոլոր անդամներին և հակապես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց աջակցությունն ու նվիրատվությունն են 
ունեցել այդ բարի և Աստվածահաճո գործում։ Թող մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս Ձեզ բոլորիդ զորացնի թե 
հավատքի մեջ, և թե կենցաղում, որ կարողանաք միշտ կատարել Իրեն հաճելի գործեր։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ 
Ամեն» 

 “Reverend Father, I thank you and all the members of the community of St. Vardan Church, as well as 
all the people who have had their support and donation in this good, God-pleasing work. May our Lord and 
Savior Jesus Christ strengthen you all, both in faith and in life, so that you can always do works that are 
pleasing to Him. God bless you all. Amen” 

 And the King will answer them, ‘Truly, I say to you, as you did it to one of the least of 

these my brothers, you did it to me.’  Matthew 25:40 

Holy Thursday at St. Vartan Church—April 14, 2022 
 Memorial of the Last Supper Service   Washing of the Feet Service 
 Service of Betrayal and Passion of Our Lord  Ladies Society Lenten Luncheon  

Palm Sunday at St. Vartan Church—April 10, 2022 



Please RSVP by May 5, 2022 for Mother's Day Luncheon by mailing your check to: 
Nelly Kargodorian, 420 LaCasa Via, Walnut Creek, CA 94598 

Check payable to St. Vartan Armenian Church  

 

       On-Line Bible Study 
Thursday, May 19  Wednesday, May 25 

Register for Bible Study for Zoom Code at: https://www.stvartanoakland.com/events 

News From Our St. Vartan Family 
 Condolences 

 Fr. Krikor conducted a graveside funeral service for Rose (Boyajian) La Starza on April 4. Our con-
dolences to Rose’s daughters, Gayle Easterday and Joann Varela; her grandchildren, great-grandchildren and 
surrogate grandchildren, Angelina, Christina, Jose, Daniel (Monica), Susan (Paul), Darius, Gianna, Natalia, 
Mackenzie and Madison, Evan, Elias and Emanuel, Elena and Charlene; her nieces, nephews and friends. In 
lieu of flowers the family requests donations to Seva Hospice, 5330 Pirrone Rd. Ste. 303,  Salida, CA 95368.   

 Mary Ann Sievers (Barsamian) passed away peacefully in her sleep, March 2. Father Krikor per-
formed a gravesite family service at Mountain View Cemetery on March 29. Mary Ann was a lifelong member 
of St. Vartan Church and sang in the choir for many years. In lieu of flowers, the family requests donations to 
the Klaus and Mary Ann Barsamian Sievers Endowment Fund at St. Vartan Armenian Church.  

 Baptism 

 Fr. Krikor baptized Karin Aya Masdanian on March 26. She is the daughter of Rita and Jacob  
Masdanian. Her Godparents are Tamar and Antranik Ebkarian and her grandparents are Kevork and Linda 
Masdanian and Arpine and the late Levon Parseghian. 

Good Friday & Holy Saturday at St. Vartan Church—April 15, 16, 2022 

Easter Sunday at St. Vartan Church—April 17, 2022 

https://www.stvartanoakland.com/events


Resounding Success for Hye Social Club’s Inaugural Event 
 On Saturday, March 26 at the home of Kim Bardakian and Vartan Demirjian, close to a hundred guests 
gathered for the inaugural launch of the Hye Social Club.  
 Throughout the evening guests reminisced with new and old friends from the St. Vartan Church com-
munity and beyond. Many laughs were had over delicious mezze and desserts. Father Krikor warmly wel-
comed guests and encouraged their participation in future church events. 
 Guests also sipped on local Armenian wine provided by Kareen Wines (www.kareenwines.com) fol-
lowed by imported chocolates from Armenia, provided by Gourmet Dourmet Chocolates USA 
(www.armenianchocolates.com).  
 The mission of Hye Social Club is to strengthen and build friendships in the St. Vartan community for 
Mature Millennials, Gen X and Young-at-Heart Boomers (age 35-60ish).  
 Plans are already underway for a summer event with this newly formed 
group.  
 A special thanks to the organiz-
ing committee, Annette Boyd Kevrani-
an, Nicole Vasgerdsian and Kim 
Bardakian who worked together to en-
sure a fun evening was had by all.  
 Please contact Annette at an-
nette@method42.net, if you are inter-
ested in getting involved in Hye Social 
Club. 
 

Ladies Society Featured Recipe of the Month 
Cold Cucumber-Mint Soup with Yogurt 

Here’s a recipe that Grandmothers on the east or west coast served on those hot sweltering days. It was most 
refreshing and cooling. The recipe in this month’s newsletter has a different twist with diced tomatoes. Enjoy!  

Recipe from “ZOV Recipes and Memories From The Heart” 
 
 4 cups plain Yogurt      4 teaspoons crushed dried mint 
 2 ¼ hothouse cucumbers seeded and finely chopped  2 ripe tomatoes, seeded and finely diced 
 1 ½ cups very cold water     2 ½ teaspoons salt  
 1 garlic clove, minced      Ice cubes  
 Fresh mint sprigs for garnish 
 
Whisk the yogurt and dried mint in a large bowl until creamy. Stir cucumbers and chopped fresh mint. Add all 
but ½ cup of tomatoes. Whisk in the cold water, salt and garlic. Cover and refrigerate until soup is very cold. 
Stirring occasionally to help blend the flavors, at least 1 hour or up to one day. 
 
Ladle the soup into a large glass bowl and stir in ice cubes to keep cool. Garnish with tomatoes and fresh mint 
sprigs. Serves 6 to 8. 

Hye Café Workday 
     The St. Vartan Ladies  
Society met April 5-7 to  
make Sarma for the Hye Café 
Lenten Food sale. They were 
joined by Hasmig Cingoz 
who prepared many of the 
Hye Café Lenten dishes. 
Thank you to all the volun-
teers who helped with this 
fundraiser.  

The St. Vartan Boys Basketball team practices on Saturdays. 

 
 



About the Ascension of the Lord 
 The Feast of Holy Ascension marks the ascent of our Lord Jesus Christ into 
heaven on the 40th day following His glorious Resurrection. The timing is clearly 
specified in the Acts of the Apostles, where it is stated that Christ presented himself 
alive to the Apostles, “appearing to them during forty days and speaking of the 
kingdom of God” (Acts 1:3). 
 On the 40th day, after he finished speaking to the Apostles, “as they were 
looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sigh.” (Acts 
1:9).  The Gospel according to Mark sums up the same story as follows: “So then 
the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven, and sat 
down at the right hand of God” (Mark 16: 19). The same account is also in the Gos-
pel according to Luke: “While he blessed them, he parted from them and was car-
ried up into heaven” (Luke 24:51). There are also several references to this event in 
some of the other books of the New Testament. 
 The Feast of the Ascension is an important Dominical feast (one relating to 
the life of Jesus Christ) that has been celebrated in the universal church since an-
cient times. Modern scholarship traces its earliest observance to the 4th century. 

 It is always celebrated on the 40th day after Easter and falls on a Thursday; however, in the Armenian 
Church, the observance of the feast begins on Wednesday evening during vespers. 
 From ancient tradition, we know that the Ascension of the Lord took place on the Mount of Olives.  To 
this day the Armenian Brotherhood of St. James in Jerusalem holds vesper service and a vigil on the eve of the 
Feast of the Ascension at the sanctuary on the Mount of Olives. 
 Besides being a Dominical feast, the Ascension also marks the anniversary of the reestablishment of the 
Holy See at the monastery of Holy Etchmiadzin in 1441, after a separation of almost 1,000 years. 
 As with other feasts, Ascension and the Resurrection of the Lord are celebrated over the following nine 
days until Pentecost. 

Հիսուս Քրիստոսի Համբարձման տոն 
 Տոնը նշվում է Քրիստոսի Հարության 40-րդ օրը: Հարությունից հետո Քրիստոս 40 օր մնում է երկրի վրա և 
երևում առաքյալներին ու հավատացյալներին: Այդ ընթացքում Հիսուս Իր վարդապետությունն է ուսացանում 
նրանց, իսկ վերջին հանդիպման ժամանակ օրհնում ու պատգամներ տալիս առաքյալներին, որից հետո 
համբարձվում է երկինք: Քրիստոսի Համբարձման մասին վկայում են Ս. Մարկոս և Ս. Ղուկաս 
ավետարանիչները, ինչպես նաև՝ «Գործք Առաքելոց»–ը։ «Եվ Ինքը` Տեր Հիսուս, նրանց հետ խոսելուց հետո, դեպի 
երկինք վերացավ և նստեց Հոր աջ կողմը» (Մարկ. 16:19): Հայ Առաքելական եկեղեցին Համբարձման տոնին 
հիշատակում է նաև Ամենայն Հայոց կաթողիկոսության Աթոռը Սիս քաղաքից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին 
փոխադրելը: 
 Պատմության թելադրանքով 484 թվականից Հայաստանի տարբեր վայրերում հանգրվանած 
Հայրապետական Աթոռը 1441 թվականին Վաղարշապատի ազգային-եկեղեցական ժողովի որոշմամբ 
մեկընդմիշտ վերահաստատվում է լուսավորչահիմն Ս. Էջմիածնում: Ի հիշատակություն պատմական այդ օրվա` 
Ս. Էջմիածնում Համբարձման տոնի առթիվ մատուցվող Ս. Պատարագի ընթացքում Իջման Ս. Սեղանի առջև 
կատարվում է նաև Հայրապետական մաղթանք: 
 Քրիստոսի Համբարձման տոնն ուղեկցվում է նաև ժողովրդական հանդիսություններով և կոչվում է 
Ջանգյուլում (գյուլ` նշանակում է վարդ, ծաղիկ): Հնում Համբարձման օրվա տոնակատարությունները սկսվում 
էին չորեքշաբթի օրը: Կանայք այդ օրն անվանում էին «Ծաղկամոր կիրակի»: 

 Ծաղկամայրն ըստ ավանդության քրիստոնյա Վարվառե կույսն է, ով փախչելով կռապաշտ հորից՝ 
ապաստանում է Աշտարակի մոտ գտնվող Արայի լեռան քարանձավում: Հայրը հետապնդում է աղջկան, գտնում և 
սպանում նրան: Նահատակվելուց առաջ Վարվառեն Աստծուն խնդրում է, որ ծաղիկ և կարմրուկ 
հիվանդություններ ունեցող մանուկները բժշկվեն իր անունով: Աստված կատարում է նրա խնդրանքը, և 
Վարվառեի բարեխոսությունը խնդրող ծնողների զավակներն ազատվում են այդ հիվանդություններից: Այդ 
քարանձավը դարձել է ուխտատեղի: Քարանձավի պատերից մշտապես ջուր է հոսում, որն ունի բուժիչ 
հատկություն: Ժողովուրդն հավատացած է, որ այդ ջուրը Վարվառե կույսի արցունքներն են: 
 Տոնը Հայաստանի տարբեր շրջաններում յուրովի է նշվում: Սակայն նախապես կատարվում է 
ծաղկահավաք: Տոնի ժամանակ ամենուրեք կատարվում է վիճականահություն և պարզվում, թե տվյալ տարում որ 
աղջիկն է ամուսնանալու: Տոնի օրը ջրով լի կժերի մեջ գցում են ծաղիկների տերևներ և աղջիկներին պատկանող 
զանազան իրեր: Այնուհետև դեռահաս մի աղջկա հագցնում են հարսի զգեստ, վերցնում կժերը, ծաղիկները և 
շրջում տնետուն: Այս ամենը զուգորդվում է երգերով, կատակներով և հանգանակություններով: Հետո սկսվում է 
վիճակահանությունը. ում պատկանում է կժից դուրս բերված առաջին իրը, նրան մոտալուտ ամուսնություն է 
սպասվում: Կժից հանում են մյուս իրերը, որոնց տերերին խրատներ և բարեմաղթանքներ են բաշխվում:  

A Cross Appears in Eastertide 

By Archbishop Tiran Nersoyan (1904-1989) 
 We are in the period of Eastertide, the fifty days after Easter. Easter was the great event of the Incarnation. It is 
the great feast of the Church. But it is more than just a feast. It is the great recurring event in the life of the Church. It 
is the realization of the greatest principle in the life of the Church, of the human soul, of the world. Resurrection is the 
triumph of life over death, of spirit over matter, of the higher over the lower, of good over evil, of sanctity over sin, of 
eternity over time, of infinity over limitation. 
 Resurrection thus understood is a constant fact: a 
continuous reality in history, in the life of the universe, in the 
life of mankind, in the life especially of the Church, and in 
the life of the individual soul. 
 Christ’s resurrection was the realization of the uni-
versal fact. It was a demonstration by God of the universal 
fact of resurrection. God showed us in Christ that man’s des-
tiny was in heaven; that man, God’s creature, was not 
[meant] to perish, but to rise and to inherit eternal life, to tri-
umph over futility, desperation and death. 
 The actual fact of Christ’s resurrection was a supernatural event. It does not bear biological, physiological, or 
chemical proof. It is above the realm of these sciences as we know them. But resurrection is not less real for that—real 
in a special sense. When speaking of resurrection, St. Paul says that the risen body is without corruption. It is in glory. 
It is in power and it is spiritual. These are the qualities of the risen person. These are the prizes of the triumph. 
 Can we conceive such a thing? We do our best—and the rest we are content to leave in mystery. 
The Continuing Crisis 
 But triumph supposes a battle, a fight. Victory is the outcome of a successful struggle. And struggle involves 
suffering, pain, agony, crisis. It means The Cross. Look at the long history of mankind in struggle. Look at the history 
of the human soul in battle. Look at the constant process of fallings and risings. Look at the ferocity of the war be-
tween good and evil, between knowledge and ignorance, between harmony and disorder. 
 But resurrection transfigures this Cross. Triumph transitions this suffering. The end—the result—glorified the 
means. 
 And this brings us to the meaning of today’s commemoration. Today is the Feast of the Apparition of the 
Cross. On May 7 in the year 351, the population of the city of Jerusalem beheld the sign of the Cross stretching from 
Golgotha to the Mount of Olives, just outside of Jerusalem—a distance of about two miles—across the sky, gleaming 
with intense light. The story is told in the letter of St. Cyril the Bishop of Jerusalem, addressed to the Emperor Con-
stantius. 
 The significance of the apparition is obvious. The Cross that is born for the sake of God’s triumph against the 
Devil—for the triumph of life against death—is no more a sign of misery and defeat, but an instrument of glory. The 
Cross rises from earth to heaven. It is, as it were, the resurrection of the Cross, the glorification of suffering endured 
for God’s sake. 
 When we decorate ourselves with crosses of gold and precious stones—when we elevate the Cross and carry it 
in procession, or place it on the altar we show the victory of the Cross—we show suffering and triumph: Cross and 
Resurrection combined. And a Cross shown like that is entirely different from a crucifix. 
 But then we may ask: “What has all this got to do with us now? What has it got to do with the business of 
making a living, in which we are engaged?” 
 It has everything to do with it. Are we not suffering while making a living? Are we not constantly falling and 
rising? Are we not engaged in a constant fight in this world? Are we not continually troubled in our souls? Don’t we 
encounter evil at every turn? Don’t we keep on falling day in and day out against all kinds of temptation? 
 What can have more relevance to our daily lives than the same promise of triumph? What can have more to do 
with us than the assurance of life for us against death? Life of this soul against the death of the body? 
One True Power 
 But victory, triumph, glory, life can be achieved only through power. No one ever fell and then rose again 
without having the power for it. No one ever fought and won a victory without having the strength for it. So Christ 
rose from death through his divine power. And that life and power come from God, from above. From God, who 
dwells in us; who dwells in his Church; who dwells in heaven—who dwells everywhere. 
 And the point in being a Christian is nothing—absolutely nothing—but to put ourselves in the condition in 
which we can receive that power, which is called Grace. The Church, as Christ’s body, communicates that power to us 
through God’s Word, pronounced and proclaimed by the Church, and especially through the sacrament of Holy Com-
munion. 
 The world around us is constantly in danger of falling. But let it rise. We are always in danger of falling; but 
let us rise. Because Christ is always rising. Christ is always risen. His Cross is always shining in glory. Let us rise with 
Christ in the Church. Let our prayer constantly be: “Raise us, O Lord, with you—from death to eternal life.” 
 Glory be to the risen Christ. Amen.  


