
 At the beginning of a new year, it is traditional that we make resolu-
tions. Resolutions are promises concerning things that we will try to accomplish 
in the year to come. Usually, they have to do with losing weight or something 
such as that. A wise man once made a list of resolutions that I want to share 
with you today. I believe that they are resolutions that will help to insure that 
we will have a happy and prosperous New Year. 
 In the New Year, be sure to LIE, CHEAT, DRINK, SWEAR and 
STEAL more than you did last year. 
 LIE back and relax just a little more this new year. Let a little more life 
happen to you without so much worry. 
 CHEAT failure. Don't be afraid to try something new because you think 
you may fail. It is through failure that we learn the most valuable lessons. 
 DRINK from the fountain of knowledge. Many people around you have 
already been down roads you are about to travel. Learn from mistakes they have 
made. Take what they have learned and use it. 
 SWEAR to do your 
best. All the time, in every  
situation. That is all anybody 
will ever ask. 
 STEAL a little time for 
God. Everyday take a little 
more time to develop your  
relationship with God. 
 So, if you lie, cheat, 
drink, swear and steal just a  
little more in the next year, you 
will have a profitable and  
enjoyable year ahead! God 
bless you in the new year! 
 

2 Corinthians 5:17-21 
 Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old 
has gone, the new is here! All this is from God, who reconciled us to himself 
through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was recon-
ciling the world to himself in Christ, not counting people’s sins against 
them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are there-
fore Christ’s ambassadors, as though God were making his appeal through 
us. We implore you on Christ’s behalf: Be reconciled to God. God made him 
who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteous-
ness of God.  

 

 

Fr. Krikor Zakaryan                                     January 2023 

New Year's Resolutions! 

 

Bible Readings 
 

Jan. 1 Luke 22:24-30 
Jan. 5  Matt. 2:10-12 
Jan. 6 Matt. 1:18-25 
Jan. 8 Luke 2:21 
Jan. 15 John 2:1-11 
Jan. 22 John 3:13-21 
Jan. 29 John 6:39-47 
 

Jeremiah 29:11 
 
For I know the plans I 
have for you, declares 
the Lord, plans for  
welfare and not for evil,  
to give you a future and a 
hope.  

 



Altar Flowers 
Please sign up to sponsor altar flowers on the 2023 Flower Chart,  

located in the church hall entryway.  
This is a great way to honor a deceased loved one or celebrate a family milestone.  

Suggested donation is $50. 

 

On December 6, several St. Vartan members enjoyed the  
NorCal Armenian Senior Services Christmas party in  
Burlingame. 

Sunday School Humor 
 A Sunday School teacher said to her children, "We have been learning about how powerful the kings 
and queens were in Biblical times. But there is a higher power. Who can tell me what it is?"  
 Tommy blurted out, "I know, Aces." 

 After explaining the commandment to honor your father and mother, a Sunday School teacher asked 
her class if there was a commandment that teaches us how to treat our brothers and sisters. 
       One boy, the oldest in his family, immediately answered, "Thou shalt not kill.” 

 A teacher was testing the children in her Sunday school class to see if they understood the concept of 
getting to heaven. She asked them, "If I sold my house and my car, had a big garage sale and gave all my mon-
ey to the church, would that get me into Heaven?"  
 "NO!" the children answered. 
 "If I cleaned the church every day, mowed the yard, and kept everything neat and tidy, would that get 
me into Heaven?" 
 Again, the answer was, "NO!" 
 Now she was smiling. Hey, they're getting it, she thought! "Well, then, if I was kind to animals and 
gave candy to all the children, and loved my husband, would that get me into Heaven?" she asked. 
 Again, they all answered, "NO!" 
 She was just bursting with pride for them. "Well," she continued, "then how can I get into Heaven?" 
 A five-year-old boy shouted out, "YOU GOTTA BE DEAD." 



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

In Honor of Bob and Sara Der Matoian—Brian and Cynthia Der Matoian (Fr. Mesrob Sarafian Scholarship 
for Religious Education) 
In Honor of Jessica (Domiguez) Rollins’ Birthday—Seza and Dana Dominguez 
Stewardship Donations: Ara and Angel Azizian, Richard and Nancy Kurkjian, James and Marjorie Kurkjian, 
Vartan and Ayko Berberian, Don and Virginia Tafjen, Rupert and Lara Horoupian, Hrant Sahagian, June 
Demerdjian, Anna and Arash Martinrazm, Arto and Nadya Yagjian, Janet Yeghissian and Zaven Kanneian, 
James and Mihoko Malian, Chris and Gohar Kibarian, Mona Keeler, Edward Gentry, David Karamian,  
Edward and Karen Sarafian, Jack and Barbara Bousian, Stuart and Caroline Arakelian 

In Memory  
† Greg Tcherkoyan 

Beth Rustigian Broussalian, Mae Kaljian, Patti and Jim Gold; Ladies Society: Suzie, Matthew, Alex and 
June Collins, Jill Shirin, Pete and Pat Barsamian; John and Mary Anne Sherinian (for kitchen needs), Stephen 

and Marisa Atamian Sarafian, Luceen Lopopolo, Mark and Margaret Shirin; Endowment Fund: Greg and 
Laura Mazmanian, Mike and Sue Kilijian, Lida Mazmanian 

† Isabelle and Michael Sohigian 
Faith Sohigian DuBois (Stewardship Fund) 

† Rick Magarian 
James Taylor, Peggy Magarian (Yughakin) 

† Albert Odabashian 
Mae Kaljian, Alayne (née Adams) and Robert Mouradian 

† Lawrence Chang 
Barbara and Jack Bousian (Lawrence Chang Retaining Wall Fund) 

† Harry Yaglijian’s Father and his 5 sisters who were orphaned in the 1915 Genocide 
Harry Yaglijian (Orphan Fund) 

 

 Fr. Krikor Zakaryan and Fr. Mesrop Ash  
visited with V. Rev. Fr. Damadian from the Armenian 
Patriarchate of Constantinople at St. John Armenian 
Church in San Francisco. 

Each of you should give what you have decided in your heart to give,  
not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7 



St. Vartan Church Ladies Society Christmas Luncheon — December 8, 2022 



Ladies Society Update  
Ladies Society is now accepting 2023 Ladies Society Membership Dues. Please mail your $35 dues to: 

Nelly Kargodorian 
420 La Casa Via 

Walnut Creek, CA  94598 
 Congratulations to the new St. Vartan Church Ladies Society Executive Board: 
Chairperson—Lisa Manoogian 
Vice Chairperson —Kristian Minasian 
Treasurer—Nelly Kargodorian 
Corresponding Secretary—Suzanne Vasgerdsian 
Recording Secretary—Sandi Capurro 
Advisors—Gail Kezerian, Hilda Mener, Elizabeth Markarian, Sylvia Gozurian, and Suzanne Abnous 

New Reimbursement Policy 
 The St. Vartan Church Parish Council thanks everyone who contributes to the church’s mission, includ-
ing those who purchase items for the church. To streamline the reimbursement of purchases for St. Vartan and 
for timely book-keeping, the Parish Council has outlined the following reimbursement policy. 
 

EXPENSE REIMBURSEMENT FORM APPROVAL REQUIREMENTS  
 1) Expenditures must be for Committee or Parish Council approved activities/events and are only for 
items used by the church and or Parish Council approved events/activities.  
 2) Please submit receipts along with the completed Expense Reimbursement Form to the church office 
within six (6) weeks of expenditure, or no reimbursement will be made, and the expense will be considered a 
personal donation to the church. Exceptions can be made if the expense is tied to a church project and approval 
is granted by the Parish Council prior to December 31 in the year the expense occurred.  
 3) Receipts can be submitted in the original or in picture form via email to stvartanoakland@aol.com. 
When submitting by email, the receipt(s) must be legible, with the item(s) purchase date, the item(s) pur-
chased, and the item(s) amount.  
 4) Any expenditures over $500.00 must be approved by the Treasurer or Parish Council prior to pur-
chase.  
 5) Upon approval, the church office will issue a check for reimbursement.  
 Contact the church office for a reimbursement form or download the form on the church’s website at 
https://www.stvartanoakland.com/reimbursment-form. 
 Thank you for your support and dedicated service to St. Vartan Armenian Church. 



Նոր փոփոխությունների սկիզբը 
 Մարդուն հատուկ է նոր ու դրական փոփոխություններին սպասելը: Եվ նոր տարվա 

մաղթանքների մեջ հնչում են նոր սպասումներն ու փոփոխությունները: Այդուհանդերձ, եթե 

ունենք այդ դրական սպասումները, որոնք մշտավառ լույսով զարդարում են մեր հույսերն ու 

բաղձանքները, այդ փոփոխություններն առաջին հերթին պիտի փնտրենք ոչ թե մեր 

շրջապատում, արտաքին հանգամանքներում, երկրում, այլ ինքներս մեր ներսում՝ ունենալով 

սրտի ու մտքի փոփոխություն: Այս առնչությամբ առաքյալը հորդորում է. «Եվ այս աշխարհի 

կերպարանքով մի՛ կերպարանվեք, այլ նորոգվեցե՛ք ձեր մտքի նորոգությամբ, որպեսզի դուք 

քննեք լավը, և թե ի՛նչ է Աստծու կամքը՝ բարին և´ հաճելին, և´ կատարյալը» (Հռոմ. 12.2): Ուստի, 

յուրաքանչյուր ամանոր անձի համար պիտի լինի նոր հոգևոր փոփոխությունների պատգամ, 

որովհետև նոր տարին նորովի ապրելու ևս մեկ հիշեցում է բոլորին: Քրիստոնյայի համար այդ 

հիշեցման փոփոխությունը վերաբերում է նախ իր ներքին փոփոխությանը, ներքին մարդուն, 

ինչպես առաքյալն է նշում. «Թեպետև մեր այս արտաքին մարդը քայքայվում է, բայց մեր ներքին 

մարդը նորոգվում է օրըստօրէ» (Բ Կորնթ. 4.16):  

 Հին կյանքը, հին կենցաղը պիտի մնա անցյալում, ինչպես հին տարին: Հրաժարվելով հին 

մարդուց և զգեստավորվելով նոր մարդու կերպարանքով՝ մենք մուտք ենք գործում նոր տարի՝ 

դիմավորելու Սուրբ Ծննդյան մեծագույն խորհուրդը, որովհետև սբ. Պողոս առաքյալը հորդորում 

է. «Հեռո՛ւ վանեցեք ձեզնից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այն, որ ապականված է 

խաբեպատիր ցանկություններով. նորոգվեցե՛ք ձեր մտքով և հոգով ու հագե՛ք նոր մարդը, որ 

ստեղծված է ըստ Աստծու՝ արդարությամբ և ճշմարիտ սրբությամբ» (Եփես. 4.22-24): Եթե նորովի 

չապրենք ու չհամապատասխանենք հոգևոր անհրաժեշտ մակարդակին, չենք կարողանա 

հավիտենական կյանքի լույսի մեջ ապրել, որովհետև մեր հին մարդն անկարող է հաղորդակից 

լինել այդ աստվածային լույսին: Այս առումով Ավետարանում Հիսուս նշում է, որ «Նոր, 

չօգտագործված կտավի կտորը ոչ ոք հնացած զգեստի վրա չի կարկատի, ապա թե ոչ նոր կտորը 

ամբողջությամբ հին զգեստից կպոկվի, և պատռվածքը ավելի վատ կլինի։ Եվ ոչ ոք հին տիկերի 

մեջ նոր գինի չի լցնի, ապա թե ոչ նոր գինին կպայթեցնի տիկերը, գինին կթափվի, և տիկերը 

կփչանան։ Այլ նո՛ր գինին նո՛ր տիկերի մեջ պետք լցվի» (Մարկ. 2.21-22): Ամանորյա տոների 

նշանակության և իմաստի կիզակետը պետք է լինի Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը, որովհետև Հիսուս 

Քրիստոս մեր առջև բացեց նոր երկնքի և նոր երկրի դռները: Պետրոս առաքյալը նշում է. «Բայց 

մենք, Աստծու խոստման համաձայն, աչքներս հառած սպասում ենք նոր երկնքի և նոր երկրի, 

որոնցում արդարությունն է բնակվում» (Բ Պետր. 3.13):  

 Հետևաբար, նոր տարվա տոնակատարությունը քրիստոնյայի համար այդ մեծ սպասման 

խորհուրդը պիտի իր մեջ կրի՝ հիշեցնելով աստվածապաշտությամբ ու սուրբ վարքմունքով 

ապրելու մասին: Բայց ամանորն առայժմ մեզ համար միայն սոսկ տարեթվերով է առանձնանում, 

այլ ոչ թե ըստ էության, քանի որ հին կյանքով ենք շարունակում ապրել` մեղավոր կրքերի, 

հակումների, սովորությունների համաձայն: Այս դեպքում առանձնանում է նաև այն 

հանգամանքը, որ նոր տարին մարդիկ կապում 

են այս կամ այն կենդանու, կենդանակերպերի 

հետ: Եթե անձն իրեն քրիստոնյա է համարում, 

բնականաբար, կենդանակերպերի ու դրանց 

գուշակությունների հետ կապ պիտի չունենա: 

Մարդիկ ուզում են, որ Աստված իրականացնի 

իրենց բաղձանքները, սակայն միևնույն 

ժամանակ հավատարիմ չեն լինում Աստծուն ու 

գործում են Նրան հակառակ` այսինչ կամ այնինչ 



տարին կապելով որևէ կենդանու հետ ու 

հետևելով արևելյան հորոսկոպների ու 

աստղագուշակության խորհուրդներին: Այս 

առնչությամբ հիշատակելի է առաքյալի  խոսքը. 

«Իսկ այժմ,  որ ճանաչեցիք Աստծուն, մանավանդ, 

որ Աստված էլ ճանաչեց ձեզ, ինչպե՞ս եք 

վերադառնում նորից դեպի տկար ու խեղճ 

տարերային ուժերը, որոնց, նորից, ուզում եք ձեզ 

գերի դարձնել։ Պահում եք հատուկ օրեր, 

ամիսներ, եղանակներ և տարիներ» (Գաղ. 4.9-10): 

Մարդիկ, փոխանակ աստվածանմանության 

ձգտեն, ձգտում են կենդանիներին նմանվել` իրենց տարեսկիզբն ու կյանքի ընթացքը կապելով 

որևէ կենդանու հետ: Մարդը կոչված է Աստծուն նմանվելու, այլ ոչ թե կենդանիներին: 

Կենդանիները հաջողություն չեն բերում, այլ Աստված է, որ ամեն ինչ հաջողեցնում է: Սբ. Պողոս 

առաքյալն ասում է. «Նրանով է, որ ժառանգեցինք մեզ վիճակված բաժինը, ըստ առաջադրության 

Աստծու, որ ամեն ինչ հաջողեցնում է իր կամքի խորհուրդների համաձայն» (Եփես. 1.11):  

 Հայր Պաիսիոսը նշում է, որ քրիստոնյայի խնդիրն այն է, որ ոչ թե պարզապես զերծ մնա 

մեղքից, այլև հոգևոր աճ ապրի: Մարդիկ ուզում են մեղանչել, բայց բարի, հանդուրժող Աստված 

ունենալ: Այնպիսի Աստված, Ով շարունակ մեզ ների, բայց միևնույն ժամանակ էլ մենք շարունակ 

մեր մեղավոր ցանկությունների հետևից գնանք ու մեղքեր գործենք: Ահա այսպիսի մտայնությամբ 

սկսել նոր տարին նշանակում է կորցնել հավիտենական կյանքի իմաստավորումը: Եթե մարդիկ 

չեն ապաշխարում, չեն դառնում դեպի Աստված, այդժամ նրանք կորցնում են հավիտենական 

կյանքում երջանիկ ապրելու հնարավորությունը: Ամանորյա օրերը լավ առիթ են խորհելու 

կյանքի վերաիմաստավորման վերաբերյալ, որովհետև անձի խնդիրը պարզապես մեղքից 

խուսափելը չէ, այլև հոգևոր հասունություն ապրելը: Այնպես որ, ամանորը մի տոն է, երբ մարդը 

պիտի զգեստավորվի հոգևոր առաքինություններով, ինչպես առաքյալն է վկայակոչում. «Եվ 

հագե՛ք նորը, այն, որ նորոգված է գիտությամբ, ըստ իր Արարչի պատկերի» (Կողոս. 3.10):  Արդ, 

ամեն օր, ամեն ամիս, ամեն նոր տարի մենք հոգևորապես պիտի պատրաստ լինենք մուտք 

գործելու նոր կյանքի իրողության մեջ, որովհետև չգիտենք, թե երբ կլինի դրա գալուստը, ուր 

հնչում է հայտնութենական խոսքը. «Ահավասի՜կ, ամեն բան նոր եմ դարձնում» (Հայտն. 21.5): 

Պատրաստեց Հովհաննես Մանուկյանը  

New Year’s Quotes 
 “Cheers to a New Year and another chance for us to get it right.” ―Oprah Winfrey  

 “I want to make a New Year's prayer, not a resolution. I'm praying for courage.” ―Susan Sontag  

 “An optimist stays up until midnight to see the New Year in. A pessimist stays up to make sure the old 
year leaves.” —William E. Vaughan  

 "Write it on your heart that every day is the best day in the year.” —Ralph Waldo Emerson  

 "New year—a new chapter, new verse, or just the same old story? Ultimately we write it. The choice is 
ours.” —Alex Morritt  

 “What the new year brings to you will depend a great deal on what you bring to the new year.” —Vern 
McLellan  

 “Youth is when you're allowed to stay up late on New Year's Eve. Middle age is when you're forced 
to.” —Bill Vaughan  

 “Be at war with your vices, at peace with your neighbors, and let every new year find you a better 
man.” —Benjamin Franklin  



New ACYO Board! 
 On December 4, our ACYO gathered to elect a new board of leaders. Congratulations to the following 
new youth leaders:  
  Chairperson: Ani Vasgerdsian Brady 
  Vice Chair: Vaughn Pechdimaldji 
  Treasurer: Hagop Soghomonian 
  Secretary: Emma Zakaryan 
  Publicity and Social Media: Dylan Dirtadian and Avedis Gourjian 
 The new board will be installed on February 5. These leaders are excited to energize the youth of our 
church and have already planned their first activity—a Warm Winter Coat/Blanket Drive from now until  
February 5. (See flyer in this newsletter). Teens are invited to join us in the church hall at 10 am on Saturday, 
February 11 to put together our care bags. 
 Questions? Contact us at stvartanacyo@gmail.com 





Save the Date 

Sunday, February 5, 2023 

After church services 

All pledged members are urged to 
attend, so a quorum can be reached. 



St. Vartan Christmas Schedule 
Christ is Born and Revealed. Blessed is the Revelation of Christ. 

 

Wednesday, January 5, 2023 

Armenian Christmas Eve 
Readings…………………………………………………………………….6:00 p.m. 

Jurakalouyts Badarak (Liturgy of the Lights) ........................ 6:30 p.m. 

 

Thursday, January 6, 2023 

Armenian Christmas Day 
Asdvadzahaidnootiun—Nativity and Baptism of Jesus Christ 

Morning Service ..................................................................... 9:30 a.m. 

Divine Liturgy....................................................................... 10:00 a.m. 

 

Sunday,  January 8, 2023 

Armenian Christmas Celebration 
Asdvadzahaidnootiun—Nativity and Baptism of Jesus Christ 

Morning Service  .................................................................... 9:30 a.m. 

Divine Liturgy....................................................................... 10:00 a.m. 

Blessing of the Baptismal Waters 

Godfather of the Cross: Vatche Shahvekilian  
Son of Dickran and Alexia Shahvekilian  

 

Sunday, January 15, 2023 

Memorial Sunday—Merelots  
Morning Service ..................................................................... 9:30 a.m. 

Divine Liturgy....................................................................... 10:00 a.m. 

Requiem for Deceased Loved Ones 

Yughakin 
       It is customary in the Armeni-
an Church to provide Yughakin, espe-
cially around the feasts of Christmas 
and Easter. This practice dates as far 
back as the time of Moses in the Old 
Testament. Yughakin in Armenian 
means "price of oil". Each local 
church community would donate 
money specially earmarked towards 
the purchase of oil, which in return 
would keep the lanterns burning and 
ultimately the doors of the Church 
open.  
 At this season of Christ's Birth 
let us remember and continue in the 
custom of Yughakin, so we can keep 
our "oil-burning lanterns" always 

burning and our doors always 
open at St. Vartan. Please be gen-

erous to the Church 
in observing this 
ancient Armenian 
custom. 

 
Requiem Service—Hokehankist 

      A requiem will be said for the 
souls of the departed on Sunday, Jan-
uary 15, 2023. Those who would like 
to have the names of their departed 
loved ones included should contact 
the church office at 510-893-1671 or 
stvartanoakland@aol.com before 
Thursday, January 13, 2022. 

Home Blessing 
       The Home Blessing Service is one of the 
most ancient and revered traditions of the Armenian 
Church. The three necessary items to conduct this 
service are: water, bread, and salt. For the traditional 
Christmas Home Blessing, please call Der Hayr for 
an appointment at 510-893-1671. 



The St. Vartan Voice  

newsletter is published once a month by St. Vartan Armenian Church. 

The deadline for all articles is the fifteenth of each month. 

 
 

Archbishop Hovnan Derderian, Primate 
Rev. Fr. Krikor Zakaryan, Parish Priest and President of All Church Organizations                                      

Parish Council Chair: Dicko Shahvekilian 
Parish Assembly Chair: David Ojakian 

Choir Director: Armena Petrosova 
Organist: Araks Aghazarian 

ACYO Chair: Anna Krikorian  
Sunday School Superintendent: Karen Mener 

Ladies Society Chair: Suzanne Abnous 
Cultural Society Chair: Liz Ojakian 

Hokejosh:  Nora Hanoian  
Hye Social Chair: Annette Kevranian 

Boys Basketball Coach: Mike Boloyan 
Girls Volleyball Coach: Annette Kevranian 

Newsletter Editors: Arlene Hovsepian and Rachel Harger 
Church Secretary: Rachel Harger 

Altar Flowers: Carole Chang 
Church Custodian: Wartkes Hagopian                                               

 
Divine Liturgy Service—Sundays 10:30 a.m. 
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