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Jesus is Our Wise Man  

 

After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during 

the time of King Herod, Magi from the east came  

to Jerusalem and asked, ‘Where is the one who  

has been born king of the Jews? We saw his star  

when it rose and have come to worship him.’ 

 

Երբ Յիսուս ծնաւ Հրէաստանի Բեթլեհէմին մէջ՝ 

Հերովդէս թագաւորին օրերը, ահա՛ արեւելքէն 

մոգեր եկան Երուսաղէմ, եւ ըսին. «Ո՞ւր է ա՛ն՝ 

որ ծնաւ իբր Հրեաներուն թագաւորը. 

որովհետեւ մենք տեսանք անոր աստղը՝ 

արեւելքի մէջ, ու եկանք երկրպագելու անոր»:    
 

(Matthew 2:1-2) 
 

 

A 
ccording to an early Armenian 

source, the names of the three ma-

gi were Kaspar, Melkon, and 

Baghdasar. Kaspar was thought to 

be from India, Melkon from Persia, and Bagh-

dasar from Arabia. However, the truth is that it 
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is difficult to confirm this information. We do 

not know how many magi visited, or their eth-

nicity, and we are uncertain what a career as a 

magus entails. The Bible remains silent on 

these issues. But what we do know for sure is 

that the magi brought three gifts that show us 

why Jesus Christ is worthy of our worship. The 

gold, frankincense, and myrrh are symbolic of 

why Jesus Christ is humanity’s greatest gift.  

 

The gift of gold represents Jesus our king. Jesus 

is the long-awaited messiah that fulfilled the 

promises of the Old Testament. King Jesus is 

the one whose kingdom will have no end (2 

Samuel 7). Christmas is the inauguration of 

heaven invading earth. The gift of Jesus as our 

king frees us from the responsibility of playing 

God. When we confess Jesus as the Lord of 

lords and the King of kings, we allow God to 

take his rightful place as the ruler of our lives. 

Only when we serve Jesus as king will we be 

able to live out the line from the Lord’s prayer: 

“your kingdom come, your will be done, on 

earth as it is in heaven” (Matthew 6:10).   
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Frankincense symbolizes Jesus as our eternal 

high priest (Hebrews 9:11–14). Frankincense 

can be used as incense, which was used in the 

Old Testament for sacrificial rituals for the for-

giveness of sins.  Jesus is not only our Lord, he 

is also our Savior. He came to save us from 

our sins. Jesus was born to die, to provide the 

sacrificial offering to once and for all put an 

end to the powers of sin and death. When we 

receive Jesus, we experience the gift of com-

plete forgiveness of sin. God’s Holy Spirit can 

now take residence within us. Because of Je-

sus’ blood, Jesus’ righteousness becomes 

ours—we are granted eternal life.     

                                                                                                             

Myrrh represents Jesus our prophet or our ulti-

mate wise man. To be a prophet of God, one 

needs to receive the spirit’s anointing. Myrrh 

was used as an important ingredient for anoint-

ing oil (Exodus 30:22-30). Jesus Christ is our 

ultimate prophet because he is the only person 

who reveals God to us. He is the one who 

communicates to us what God is like because 

he is God. “In the past God spoke to our ances-
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tors through the prophets at many times and in 

various ways, but in these last days he has spo-

ken to us by his Son, whom he appointed heir 

of all things, and through whom also he made 

the universe” (Hebrews 1:1-2). Jesus is our 

prophet who shows us the way to God. When 

we follow Jesus, we take on the prophetic role 

by pointing others to him. We tell others that 

Jesus is indeed the Savior King.  

            

Jesus gives us grace. He is our king because he 

brings order and purpose to our lives. He is our 

high priest because he has redeemed us from 

the shackles of sin and death, and gives us 

God’s goodness and eternal life. Jesus is our 

prophet because he teaches us who God is and 

how humanity should act. Jesus is our glorious 

king, priest, and prophet, whom we, like the 

magi, must worship, praise, and thank forever 

and ever.  
 

Merry Christmas and Happy New Year! 
 

                    In Christ,  

                   Rev. Haig Kherlopian 
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ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

 

Ա 
հաւասիկ, Աստուծոյ շնորհքով, 
Նոր Տարի մըն ալ, Տէրը շնորհք 
ըրաւ մեզի։ Ընդհանրապէս, նոր 
տարուան շեմին, մարդիկ նոր 

ծրագիրներ եւ նոր որոշումներ կ’ուզեն առնել 
եւ նոր որոշումներով սկսիլ Նոր Տարին: Պօղոս 
Առաքեալ Կողոսացիներուն ուղղուած 
նամակին մէջ կը թելադրէ ըսելով. «Աստուծոյ 
ընտրեալ սուրբերու եւ սիրելիներու պէս ձեր 
վրայ հագէ՛ք գութը, ողորմութիւնը եւ 
քաղցրութիւնը, խոնարհութիւնը, հեզութիւնը 
եւ երկայնմտութիւնը» (3.12): 
 
1-ԳՈՒԹ: 

Գութ կը նշանակէ՝ սէր, համակրութիւն, 
կարեկցութեան զգացում դէպի տկարը՝ 
կարիքաւորը: Առանց կարեկցութեան զգացում 
ունենալու դէպի տկարը եւ ինկածը, մարդ 
արարածը կը դառնայ եսասէր (միայն իր 
«Ես»ը փնտռող) եւ կ’ապրի անձնակեդրոն 
կեանք: 
Մարդ արարածը կանչուած է կարեկցութեան 
ձեռք երկարել իր նմանին, ինչպէս Տէր Յիսուս 
սորվեցուց Բարի Սամարացիին առակը 
պատմելով (Ղուկ. 10.25-37): 
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2-ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՔԱՂՑՐՈՒԹԻՒՆ: 

Քաղցր ըլլալ չնշանակեր միայն 
քաղցրութեամբ խօսիլ, այլ՝ քաղցրութեամբ 
գործել եւ ծառայութիւն ընել: 
Այսօր, որքանո՞վ մարդ արարածը 
քաղցրութեամբ եւ բարեացակամօրէն կը 
խօսի, կը գործէ եւ կը ծառայէ իր ապրած 
շրջապատին մէջ: Պօղոս Առաքեալ կը 
թելադրէ. «Իրարու հետ քաղցր եղէք» (Եփես. 
4.32): 
 
3-ԽՈՆԱՐՀՈՒԹԻՒՆ: 

Խոնարհ կը նշանակէ համեստ եւ անշուք: Իսկ 
խոնարհ բառին հակառակը՝ գոռոզ, հպարտ եւ 
ամբարտաւան: Մարդ արարածը ստեղծուած է 
սահմանափակ եւ անկատար: Միայն խոնարհ 
անձն է որ կ’ընդունի իր սահմանափակ, տկար 
եւ ոչ կատարեալ ըլլալը: Օրինակ առնենք Տէր 
Յիսուսը եւ ապրինք խոնարհութեամբ կեանք, 
գիտնալով թէ ստեղծուած ենք եւ ոչ թէ 
ստեղծիչ: 
 
4-ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆ: 

Եթէ Աստուածաշունչի բնագրին նայինք պիտի 
տեսնենք համբերութիւն կը նշանակէ 
համբերող ըլլալ ոչ ուրախալի եւ ոչ դրական 
վիճակներու մէջ: Այսօր, անկասկած, 
կ’ապրինք ոչ ուրախալի երեւոյթներու եւ 
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վիճակներու մէջ, ուր տարբեր տեսակի 
մարտահրաւէրներ կը դիմագրաւենք ըլլայ՝ 
հոգեւոր, ազգային, բարոյական, ընտանեկան, 
տնտեսական եւ շարքը կարելի է երկարել: Այս 
բոլորին մէջ, հաւատացեալը կանչուած է 
համբերող ըլլալ, քաջ գիտնալով 
որ Ստեղծիչ եւ Փրկիչ Աստուածը 
հաւատարիմ է եւ կը հոգայ ու կը խնամէ Իր 
զաւակները, որպէսզի համբերութեամբ 
ապրին։ (Ա. Կորնթ. 10.13): 
 
5-ՆԵՐԵԼ: 

Վերոյիշեալ որոշումներուն հետ, Պօղոս 
Առաքեալ կը թելադրէ ներելու որոշումը 
առնել.«Իրարու ներել... ինչպէս Քրիստոս ձեզի 
ներեց, նոյնպէս ալ դուք» (Կող. 3.13): 
 
6-ՍԷՐ: 

Նախկին վեց առաքինութիւններուն հիմը կը 
նկատուի սէրը որ կատարելութեան կապն է 
(հ.14): Այսինքն, հաւատացեալը կանչուած է 
Աստուածային սիրով լեցուելով, 
անշահախնդիր սէր ունենալ հանդէպ իր 
նմանին եւ այս բոլոր որոշումները 
իրագործելով հաւատացեալը պիտի լեցուի 
Աստուծոյ խաղաղութեամբ. «Այս բոլոր 
բաներուն վրայ սէրը հագէ՛ք, որ 
կատարելութեան կապն է: Ու Աստուծոյ 
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խաղաղութիւնը ձեր սրտերուն մէջ 
թագաւորէ» (հ.15): Վերջաւորութեան, 
Առաքեալը կը թելադրէ հաւատացեալին թէ 
ինչ որ կ’ընէ ըլլայ՝ խօսքով կամ գործով բոլորը 
Տէր Յիսուսին անունով ընէ, Հօր Աստուծոյ 
գոհութիւն մատուցանելով. «Ամէն ինչ որ 
կ’ընէք թէ՝ խօսքով եւ թէ գործով՝ բոլորը Տէր 
Յիսուսին անունովը ըրէք, Աստուծոյ ու Հօրը 
գոհութիւն մատուցանելով անոր 
ձեռքով» (հ.17): Հետեւաբար՝ եկէք այս Նոր 
Տարուան մէջ նորգուինք եւ ունենանք՝ 
 

-Գութ, ողորմութիւն, քաղցրութիւն՝ հանդէպ 
կարիքաւորին եւ կարօտեալին: 

-Խոնարհութիւն եւ հեզութիւն՝ հանդէպ 
ինկածին եւ տկարին: 

-Երկայնմտութիւն՝ դժուար պարագաներու եւ 
վիճակներու մէջ: 

-Ներողամտութիւն եւ սէր՝ հանդէպ մեր 
նմանին՝ մարդ արարածին: 

 
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՆՈՐ ՏԱՐԻ  

ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ: 

 

Յունուար 2017  

Վեր. Սերոբ Ճ. Մկրտիչեան 

(Թորոնթօ) 
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Christmas Sunday Poinsettias Presented:  
 

In loving memory of parents Mihran & Mary Dokouzian, by son 

Jack Dokouzian. 

In loving memory of Nazaret Cherkezian, by children  Michael, 

Donna, Debbie, Larry, grandchildren  Megan, Stephanie, 

Dave, and great grandchildren Lena and David.   

In loving memory of father Diran Haig on his birthday,          

December 10th, by Anoush Haig. 

In loving memory of Shnork & Taline Dadian, by Ankine       

Dadian. 

In loving memory of Mr. & Mrs. Hamparian, by Marianna  

Hamparian. 

 

 

 

 

 

 

 

In loving memory of Robert M. Hazen, by Mrs. Robert Hazen.  

In loving memory of George Mazmanian, by Merze Mazmanian. 

In loving memory of Azniv Ajamian, by Charles Ajamian. 

In loving memory of Dr. Jirayr Tezel, by Louise Tezel. 

In loving memory of Zaven Megerditchian, by Mr. & Mrs.     

Anthony Picone & Family. 

In loving memory of Krikor & Anoush Keyishian, by Richard 

Keyishian. 

In loving memory of Hamo S. Darmanian, by N. Darmanian.  

In loving memory of Dr. & Mrs. Aram & Zohra Boghosian and 

Grace Kedeshian, by Claire Kedeshian.  

In loving memory of Aram Tavetian, by Esther Tavetian.  
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GIFTS ACKNOWLEDGED WITH GRATITUDE  
 

In honor of parents Nora & Gary Telfeyan’s 57th 

wedding anniversary, by Jennifer Telfeyan-LaRoe, 

Roland Telfeyan, and their families . 

 

We thank Suzanne Saffice for donating our  

Christmas tree to decorate the sanctuary.  

 

 

 

 

 

 

 

For Christmas and Tertig: Michael Cherkezian,     

Antwan & Vanouhi Ahad, Claudia Markarian, Anoush 

Haig, Stephen & Margaret Tharp, Mr. & Mrs. Alex 

Avedis, Bayard Ludlum, John & Zara Yalenezian, 

Marianna Hamparian, Takouhi & Arshag Tarpinian, J. 

Mardirossian, Celeste & Nurhan Helvacian, Mrs. 

Arouss Darpinian, Paul & Gail Keyishian, Charles 

Ajamian, Louise Tezel, Mr. & Mrs. Anthony Picone, 

Herair & Sirvart Mouradian, Richard Keyishian, Mr. 

& Mrs. Charles Tartanian, N. Darmanian, Warren 

Halopigian, Claire Kedeshian, Esther  

Tavetian, Mr. & Mrs. Vahram Aynilian, Haig Kalfaian  
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Altar Flowers may be dedicated in honor or  

in memory of a loved one, for a holiday, birthday, 

graduation, or another special occasion. 

Please sign up for a Sunday of your choice by calling  

the church office at 212-685-3177. 

Fellowship  Hour  
 

We want to express our gratitude to the following for 

their generous contribution towards Fellowship Hour  

in the month of December:  
 

Gregg Hagopian  

Nairi Esayan 

Ruby Kherlopian 
 

We also wish to thank the Ahad Family for preparing 

for our December Christmas Luncheon.   

Chancel Flowers Presented 

December 4  - Presented by Gregg Hagopian & 

Nairi Esayan in celebration of their engagement.  

December 11  - Presented in loving memory of Azniv 

Ajamian, by the Ahad Family. 
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UPCOMING  SERVICES  &  EVENTS 

 

Join us for: 

Sunday Morning Worship - 11:00 AM 

Bible Study - Tuesdays at 7:30 PM   
 

Jan 1       Sunday Worship Service (Mark:1-23)       

     New Years Sunday 

     New Heart Resolutions  

     *Communion will be served  
 

Jan 7       Armenian Christmas Party 

      7-11 PM AEC Social Hall 
 

Jan 8       Sunday Worship Service (Matthew 2:1-12) 

           Three Gifts of Jesus 

                Armenian Christmas Luncheon  
 

Jan 15     Sunday Worship Service (John 6) 

             The Bread of Life 
 

Jan 22     Sunday Worship Service (John 8)       

       The Light of The World  
 

Jan 29      Sunday Worship Service (John 10)       

      The Good Shephard   
 

June 10   120th Anniversary Banquet  

      Jersey City, NJ 

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 


