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Love Destroys Pride and Fear 

“There is no fear in love. But perfect love drives out 

fear, because fear has to do with punishment. The 

one who fears is not made perfect in love.”  

–1 John 4:18 

“Do nothing from selfish ambition or conceit, but in 

humility count others more significant than your-

selves.  Let each of you look not only to his own      

interests, but also to the interests of others.”  

–Philippians 2:2-4 

 

N 
ik Wallenda is the world’s great-

est tightrope walker. He accom-

plished two historic feats of wak-

ing across the Grand Canyon and 

Niagara Falls. Nik wanted to tightrope by the 

Armenian Evangelical Church of New York by 

going across the Chrysler Building to the Em-

pire State Building, but the city did not give the 

permit to allow for it to take place. Nik is a 

Christian and when he is tight-roping he is in 

worship mode. He is constantly thanking and 

praising Jesus Christ as he is walking through 

the air. If Nik were struck by fear, he would 
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fall. If he became prideful and did not take the 

necessary caution required to walk on thin rope, 

he would also fall. Likewise, to be a Christian 

we must be in a continuous state of worship to 

avoid the pitfalls of fear and pride. 

The Christian life is one of walking down the 

narrow path of loving others as Jesus loves us. 

Two of the great enemies of love are pride and 

fear. Pride says: I am better than others, there-

fore I can do whatever I please. Fear says: I am 

not good enough to act in love; therefore, I do 

nothing. Fear and pride are alike in that they fo-

cus on the self and not the other. When we are 

self-absorbed, we are living in sin. Pride leads 

to the sin of commission, doing the things we 

should not do. Fear leads to sins of omission, 

not doing what we are supposed to do. When 

we lose sight of the Gospel of love, we will fall 

into ourselves; we will fall into sin. 

 

Fear holds us hostage by telling us that we 

are not good enough, that we will not get 

through life’s challenges. Living in fear creates 

a toxic victim-mentality that questions the love 

of God. But when we receive the perfect love of 

God, fear is uprooted. Jesus is victorious over 

sin and death! We are victors not victims!    
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Hallelujah! Fear becomes irrational in light of 

the resurrection of Jesus Christ. Even if you 

were to die right now as you read this, your 

eternity can be secured in Him. Fear not, 

church, God is with us.  

 

Pride is the opposite of love. Pride ignores 

the needs of the other people, and privileges the 

service of self. When we seek what is best for 

others, we move from being self-centered to be-

coming God-centered. Salvation is not some-

thing we can earn. Rather, salvation is a free 

gift achieved by Jesus’ death and resurrection. 

This removes pride because it is by grace that 

we are saved – not our own doing. 

 

When we receive the love of God, fear gets 

eliminated. When we give love, pride gets de-

stroyed. We must commit to loving God and 

others. This is not an option for the body of 

Christ, but is our duty. Let us purpose to do acts 

of love so that pride and fear get annihilated. 

Let us love! 

     In Christ,            

     Rev. Haig Kherlopian 
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Զարմացնող,  

Ցնցող Եւ Փոխող Տէրը 

Մարկոս 1.21-28 
 

Ը 
նդհանրապէս ամէն Կիրակի առաւօտ 
եկեղեցւոյ մէջ կը համախմբուինք 
պաշտամունքի համար: Այսինքն, կը 
հաւաքուինք պաշտելու Տէր Յիսուս՝ 

Փրկիչը: 

Աւետ. Ըստ Մարկոսի 1.21-28-րդ համարներուն 
մէջ կը տեսնենք Կափառնայումի մէջ ժողովուրդը 
շաբաթ օրը ժողովարան կ'երթայ լսելու 
դպիրներուն բացատրութիւնները օրէնքի մասին 
թէ ինչպէս պիտի ապրին եւ ինչ պէտք է ընեն կամ 
չ'ընեն շաբաթ օրը սուրբ պահելու համար: 
Ժողովուրդը շաբաթ օրը ժողովարանն էր լսելու 
միեւնոյն բացատրութիւնները օրէնքի 
առընչութեամբ: 
Սակայն զարմացան երբ տեսան թէ օրուան 
պատգամաբերը տարբեր ոճով կը խօսի եւ կը 
կոչուի Յիսուս: «Ամէնքն ալ կը զարմանային անոր 
վարդապետութեանը վրայ, վասնզի իշխանութիւն 
ունեցողի մը պէս կը սորվեցնէր անոնց, ոչ թէ 
դպիրներուն պէս» (1.22): 
 
 Օրուան Ուսուցիչը՝ Յիսուս, իշխանութիւն 
ունեցողի պէս կը սորվեցնէ: Անոնք զարմացան 



7 

 
որովհետեւ նոր ուսուցում մը տեսան: Ասկէ 
աւելին, Յիսուս տարբեր ձեւով մըն ալ ազդեց 
Կափառնայումի ժողովուրդին: 
Ժողովարանին մէջ մարդ մը կար, որ պիղծ ոգի 
ունէր իր ներսիդին (հ.23): Այս անձը երբ լսեց 
Յիսուսի խօսքերը՝ ուսուցումը սկսաւ 
աղաղակելով (պօրալով) ըսել Յիսուսի. «Դուն 
մեզի հետ ի՞նչ բան ունիս» (հ.24): 
Այսինքն, Յիսուս, ի՞նչ կ'ուզես մեզմէ: Պէտք 
չունինք քեզի, ոչ ալ քու սորվեցուցածներուդ: 
Ազատ ձգէ մեզի: Գնա: 
Տէր Յիսուսի իշխանութիւնը կը զարմացնէ, նաեւ 
կը ցնցէ: Կը ցնցէ բոլոր անոնց որոնք պիղծ ոգի եւ 
չար խորհուրդներ ունին: 
Այս մարդը որ կը բացականչէր ժողովարանին մէջ 
միակը չէ որ կը մերժէ Տէր Յիսուսը եւ Անոր 
իշխանութիւնը իր կեանքին վրայ: 
Այնքան մխրճուած էր չարին մէջ, որ գիտցաւ թէ 
Յիսուսի իշխանութիւնը վտանգաւոր կ'ըլլայ իրեն: 
Տէր Յիսուսի իշխանութիւնը եւ ուսուցումները կը 
ցնցեն չարը եւ չարերը: Կը ցնցէ մեր մէջ եղած 
չարը եւ կը մերժենք Յիսուսը: Այսօր, աշխարհ կ՚ 
ըսէ: «Յիսուս, ի՞նչ կ'ուզես մեզմէ: Ազատ ձգէ մեզի 
մենք մեր ուզածը կ'ուզենք ընել»: 
 
 Տէր Յիսուս, կը զարմացնէ, կը ցնցէ : Բայց 
նաեւ Տէր Յիսուս կը փոխէ մեզ: Կափառնայումի 
ժողովարանին մէջ. Տէր Յիսուս չ'ուզեց որ պիղծ 
ոգին մնայ մարդուն մէջ եւ ազատեց մարդը պիղծ 
ոգիէն՝ չարէն: 
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 Դիւրին չէ մարդ արարածին ձերբազատուիլ 
չարէն: Որովհետեւ երբ չարը 
գրաւէ մարդ արարածը, անձը կը դառնայ 
հպատակ չարին, նաեւ չարը կը դառնայ մաս մըն 
ալ անձին էութենէն: Տէր Յիսուսի հետ 
հանդիպումը կը զարմացնէ, կը ցնցէ եւ կը փոխէ 
մարդ արարածը: 
 
 Ամէն Կիրակի եկեղեցի կու գանք պաշտելու 
Տէրը եւ պաշտամունքի երգեցողութիւնով, 
Աստուածաշունչի ընթերցումով, աղօթքով, 
պատգամով եւ պաշտամունքի կարգի 
իւրաքանչիւր բաժինի միջոցաւ կ'ուզենք 
հանդիպիլ Տէր Յիսուսի հետ: 
Սակայն Տէր Յիսուսի հետ հանդիպումը իրական 
չըլլար եթէ Տէր Յիսուս չը զարմացնէ, չը ցնցէ եւ չը 
փոխէ մեզ: 
 
 Եկէք բանանք մեր սիրտը, միտքը եւ հոգին 
հանդիպելու Տէր Յիսուսի հետ, որպէսզի 
զարմանանք Իր խօսքերով, ցնցուի մեր մէջ եղած 
սխալները, Իր իշխանութեամբ, եւ ապա 
արտօնենք որ փոխէ մեզ, մեր մտածելակերպը, 
ապրելակերպը եւ լեցուած Սուրբ Հոգիով ու Անոր 
պտուղներովը դուրս ելլենք եւ հաւատքով 
վկայենք թէ Տէրը ինչ ըրաւ մեզի եւ Փառքը Իրեն 
ըլլայ: Ամէն: 

Սեպտեմբեր 2017 
Վեր. Սերոբ Ճ.Մկրտիչեան 

(Թորոնթօ) 
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GIFTS ACKNOWLEDGED WITH GRATITUDE 

We wish to thank the following for their generous  
donations in honor of our 120th Anniversary: 

Armenian Evangelical Church of New York, Andrew 

Chaglasian, John & Zara Yalenezian, Rosemarie  

Ashbahian, and Michael Cherkezian.   

We also with to thank the following for their          

generous  donations towards our homeless ministry:  

Peggy Dingilian, Avedis & Ruby Kherlopian, Jennifer 

Telfeyan, and Nurhan & Victoria Becidyan,  

 

 

 

 

 

DONATIONS ALSO RECEIVED 

In loving memory of Gary Telfeyan,                                  

by Daphne Telfeyan. 

 

In loving memory of William Nahabedian,                                  

by Carolyn Nahabedian, John & Diana Salibian, and 

Nicholas & Elizabeth Aynilian   
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CHANCEL FLOWERS PRESENTED 

July 2 - In honor of Suzie Evjen’s last Sunday sing-

ing in the Armenian Evangelical Church’s choir, 

which she has served in for a decade.  

July 9 - We congratulate Greggory  Hagopian & 

Nairi Esayan who were wedded on July 1st, and 

Aram Shishmanian & Maxine Fereshetian who 

were wedded on July 8th. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELLOWSHIP HOUR 

We want to express our gratitude to the following for their      

generous contribution towards Fellowship Hour               

in the months of July & August:  

Ruby Kherlopian,  

Nancy Guetssoyan, 

Jennifer Telfeyan,  

Nora Telfeyan, 

Karine Tonyan, 

Peggy Dingilian 
 

We also would like to thank the Boyajian Family, the    

Telfeyan Family, Katherine Tharp, and Seza Momjian for 

preparing the meal for our Joint Worship Service & Lunch 

with The Armenian Presbyterian Church on Sunday      

August 20th.  
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UPCOMING SERVICES & EVENTS 

 

 

Join us for: 

Sunday Morning Worship at 11:00 AM 

Bible Study - Tuesdays at 7:30 PM 
 

Sept 3      Sunday Worship Service (1 John 5:1-5)       

           Faith Conquers The World  
                 

Sept 10    Sunday Worship Service  

           Guest Preacher: Dr. Kenell Touryan 
 

Sept 17    Sunday Worship Service (1 John 5:6-15)       

    Church Congregational Meeting  
 

Sept 24    Sunday Worship Service   

           Guest Preacher: Dr. Varoujan Mazmanian 
 

Oct 6-8    AEYF Fall Conference 

    Montreal, Canada 

           Speaker: Rev. Haig Kherlopian  

 

 

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 


