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Unlearning the Lie Language 

“You belong to your father, the devil, and you want to 

carry out your father’s desires. He was a murderer 

from the beginning, not holding to the truth, for there is 

no truth in him. When he lies, he speaks his native lan-

guage, for he is a liar and the father of lies.”  

(John 8:44) 

T 
he language of Satan is lying. God’s language 

is sharing the truth in love.  Satanic language 

leads to distrust, condemnation, slander, and 

destruction. Godly language builds people up 

in love. The problem with the human condition is that 

we are bilingual. We speak both the language of God 

and the language of Satan. But, we are all called to be-

come illiterate in Satan’s language and become literary 

scholars of God’s love language. We become illiterate 

in Satan’s language when we stop lying to others, stop 

lying to ourselves, and stop hiding from God our Father, 

who knows everything.  We become experts in the lan-

guage of God when we hold on to the truth of the Gos-

pel of Jesus Christ, obey His commandments, and con-

fess our dark secrets in the light of God’s grace.   

 Everyone hates being lied to. Why lie to others? 

We need to tell the truth to others just as we want to 

hear the truth. Plus, God hates it when people lie. “The 

LORD detests lying lips, but he delights in people who 

are trustworthy” (Proverbs 12:22). We must share the 

truth in love. This is not an option but a command. The 

truth is always to love. And love must always have the 

truth in it. 
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 The lies we believe about ourselves shape our 

identity. What lie do you believe about yourself? The 

biggest lie you can believe is that God does not love 

you. God is Love and God loves you (1 John 4:8). No 

matter what you have done and no matter what has 

been done to you, God’s love in Jesus Christ is the ulti-

mate truth. That loving truth covers us in righteousness. 

We do not need to seek our value from our own perfor-

mance, but we must find it in the finished work of Jesus 

Christ. We no longer need to seek approval from oth-

ers; instead, we should live freely in the enjoyment of 

the acceptance that we already have in Christ Jesus.  

 Confession means to speak the same thing. In other 

words, confession is acknowledging what God already 

knows. However, we like to keep our sin in darkness. 

Sometimes it seems that God lets us stay in the dark, 

but living in the dark is detrimental to our souls. As the 

late Carrie Fisher said, “you are as sick as the secrets 

you keep.” We must expose our secrets under the di-

vine spotlight by confessing them to God and others. 

When we confess, there is always forgiveness at the 

end of the tunnel.  

 We must be witnesses to the truth—we must not 

bear false witness. We must delight in the reality that 

God is a loving Father who is quick to forgive because 

of Jesus Christ’s finished work on the cross. We must 

rely on the Spirit of Truth to illuminate and guide us 

into all truth (John 16:13). This is how we can elimi-

nate Satan’s vocabulary from our minds and speak the 

language of God.        

      In Christ,          

      Rev. Haig Kherlopian 
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 «ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

ՄԱՐՄԻՆՆ Է» 

Ա. Կորնթ. 12.27 
 

Պ 
օղոս Առաքեալ Կորնթոսի ուղղուած 
նամակին մէջ կը շեշտէ թէ Եկեղեցին 
(հաւատացեալներու խումբը) 
Քրիստոսի Մարմինն է: 

Պօղոս Առաքեալ կը շեշտէ թէ եկեղեցին շէնք եւ 
կառոյց չէ այլ՝ Քրիստոսի մարմինն է: Այսինքն՝ 
Քրիստոս (անտեսանելի) անոր (եկեղեցիին) մէջէն 
կը խօսի եւ կը գործէ: 
Աւելին, Քրիստոս մարմնին (եկեղեցւոյ) միջոցով 
կը յայտնէ եւ ցոյց կու տայ Իր սէրը, լոյսը եւ 
կեանքը: Մարմինը (եկեղեցին) իր զօրութիւնը ու 
հրապոյրը Քրիստոսէն կ'առնէ, որովհետեւ 
Քրիստոս է անոր (եկեղեցւոյ) հոգին ու կեանքը: 
Մէկ խօսքով, առանց Քրիստոսի ներկայութեան եւ 
առանց Անոր Սուրբ Հոգիին, Եկեղեցին (մարմինը) 
կեանք չունենար եւ չկրնար ապրիլ: Ինչպէս որ 
մարդուն հոգին երբ չըլլայ մարմինին մէջ, 
մարմինը կ'ապականի, նոյնպէս երբ եկեղեցիին 
մէջ Տէր Յիսուս Քրիստոս կը բացակայի, եւ կամ 
երբ եկեղեցին լեցուած չէ Անոր ներկայութեամբ, եւ 
կամ եկեղեցւոյ քարոզութեան ու պաշտամունքին 
ընդմէջէն Քրիստոսի ձայնը չլսուիր, եւ կամ 
Եկեղեցւոյ ժողովուրդին մէջ Քրիստոսի սէրը 
չգործէր այլ՝ նախանձ, ատելութիւն, 
անհամաձայնութիւն, կեղծաւորութիւն եւ 



6 

 
թշնամանք կայ, դժբախտաբար՝ այդ եկեղեցին, 
եկեղեցի չի համարուիր որքան ալ արտաքին 
երեւոյթը (տեսանելին) լաւ երեւնայ, որովհետեւ 
անոր հոգին՝ Քրիստոս հոն չէ: 
 
Ի՞նչ օգուտ եթէ եկեղեցւոյ շէնքը գեղեցիկ է, 
երգեցողութիւնը՝ ճոխ, քարոզութիւնը պերճախօս, 
անդամներուն եւ ներկայութեան թիւը բացառիկ, 
բայց Քրիստոսի Սուրբ Հոգին ներկայ չէ: 
Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն ըլլալու է, որպէսզի 
Քրիստոս տիրէ, ապրի, առաջնորդէ, գործէ եւ 
ծառայէ անոր մէջէն: 
Եկեղեցւոյ երեւոյթներուն եւ ծրագիրներուն 
ընդմէջէն Տէր Յիսուս Քրիստոս երեւնալու եւ 
արտայայտուելու է: Երբ Քրիստոս Եկեղեցիին 
մէջն է, կը նշանակէ թէ այդ եկեղեցին կեանք, ուժ 
եւ հոգի ունի: 
Քրիստոսի Հոգիով լեցուած եկեղեցին 
դժուարութեան մէջ չիյնար, հալածանքներու 
առջեւ չի վհատիր, նեղութիւններու մէջ չի 
յուսահատիր, որովհետեւ Քրիստոս իր մէջն է եւ 
Քրիստոս է որ Իր եկեղեցիին ուժ, զօրութիւն, 
ներշնչում յոյս եւ շնորհք կու տայ: 
Աւելին, Եկեղեցին, հաւատացեալներու խումբը, 
զօրաւոր եւ վկայութեամբ ազդեցիկ կ'ըլլայ երբ 
անոր անդամներուն մէջ Քրիստոսի սէրը եւ 
քաղցրութիւնը կը տիրէ, Անոր (Քրիստոսի) 
կեանքը կը խօսի ու կը վկայէ եւ Անոր (Քրիստոսի) 
շնորհքը կը փայլի: 
Ինչպէս մարմինը առանց գլուխի չի կրնար 
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գոյատեւել, նոյնպէս եկեղեցին առանց Քրիստոսի` 
ոչ ուժ կ'ունենայ եւ ոչ կեանք: 
 
Եկեղեցին առանց Քրիստոսի կը նշանակէ՝ 
մարմին մը հիւանդութիւններով լեցուն եւ 
ենթակայ մահուան ու կորուստին: 
Եկեղեցին առողջ կ'ըլլայ երբ անոր անդամները 
առողջ են, այսինքն՝ լեցուած են Քրիստոսի սիրովը 
եւ միաբան են: Նաեւ միշտ կը հետեւին Անոր 
հաւատքի առաջնորդին ու կատարողին՝ Տէր 
Յիսուս Քրիստոսի: Այն ատեն, սգաւորը պիտի 
մխիթարուի, յուսահատը յոյսով պիտի լեցուի, 
ինկածը պիտի վերցուի, հիւանդը պիտի բժշկուի, 
ձախողը պիտի յաջողի, տխուրը պիտի 
ուրախանայ, տկարը պիտի զօրանայ, մեղաւորը 
պիտի փրկուի, եւ եկեղեցին պիտի լեցուի 
օրհնութիւններով ու պիտի ըլլայ փարոս մը իր 
շրջապատին մէջ: 
 
Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցւոյ 171-
րդ տարեդարձին առթիւ, կանչուած ենք նորոգելու 
մեր ուխտը ու կրկին յիշելու թէ եկեղեցին 
Քրիստոսի մարմինն է եւ անդամները լեցուած 
Անոր հոգիով կանչուած են միաբանութեամբ, 
վկայութեան կեանք ապրելու եւ Անոր լոյս 
առաքելութիւնը շարունակելու: Ամէն: 

 

Վեր. Սերոբ Ճ. Մկրտիչեան 

(Թորոնթօ) 
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CHANCEL FLOWERS PRESENTED 

May 14 - In loving memory of mother, Araxi Kayaian (on 

her birthday May 14) and in celebration of her twin great-

grandsons’ birthdays also on May 14, and in loving 

memory of wife, Adrina Kayaian, by Mr. Berge Kayaian. 

May 14 - In loving memory of wife, Lena Vartanian,  by 

Michael Vartanian.  
 

EASTER SUNDAY SPRING FLOWERS PRESENTED (CONT.) 

In loving memory of Janjigian Family and Peter &      

Elizabeth Apelian, by Armen Janjigian. 
 

GIFTS ACKNOWLEDGED WITH GRATITUDE (CONT.) 

We wish to thank the following for their                        
generous donation to the church for Easter: 

Mrs. Arous T. Missirlian  

 

DONATIONS ALSO RECEIVED 

In loving memory of Gary Telfeyan,                                  

by Mary Tandourjian. 
 

FELLOWSHIP HOUR 

We want to express our gratitude to the following for their      

generous contribution towards Fellowship Hour               

in the month of April:  

Ruby Kherlopian,  

Nancy Guetssoyan, 

Jennifer Telfeyan,  

Peggy Dingilian 
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UPCOMING SERVICES & EVENTS 

 

 

Join us for: 

Sunday Morning Worship at 11:00 AM 

Bible Study - On Break 
 

June 4      Sunday Worship Service (John 14:15-31)       

            The Holy Spirit Makes Christianity Fun  
                 

June 10    120th Anniversary Banquet  

            The Liberty House, Jersey City, NJ 

             Tickets are $125 per person.  

     Sponsorship packages available.  
 

June 11    120th Anniversary Closing Luncheon 

                 Sunday Worship Service (Luke 14:15-33)       

            The Cost of Discipleship  
 

June 18    Sunday Worship Service  (Mathew 28: 16-20) 

            Making Disciples Who Make Disciples  
 

June 25    Sunday Worship Service  (John 8:31-38) 

            Discipleship In NYC  

 

 

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 



 

 


