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Pastoral Letter  
Dearly beloved, 

Blessed New Year to all of you in the name of our Lord and Saviour Jesus Christ. 

For everyone in the world New Year is a good day to feel special about and make 

celebrations to welcome it. Even we Christians impute special feelings to it and do 
special worship services. But does the New year hold any significance in the sight of 
God or does God see anything special about the opening of a year segment. If we 
believe that it means something to God, what could it be?  

That they may be called trees of righteousness, The planting of the LORD 

Isaiah 61:3 

I would say it an annual opportunity to thoughtfully renew our purpose of living in 
earth. Bible says, when Jesus came down to earth, he proclaimed the acceptable year 

of the Lord and opened an era of Grace (Isa. 61:1,2). Biblically observing, 2016 thus 
comes under a significance of God’s grace, a life to be lived in the experience of 
grace, and the end will be a judgment (Isa.61:2b). Taking this meaning, we say New 
Year opens for us to experience God’s redeeming grace and submit our life to under-
go all its processes and provisions in various areas. 
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“The Spirit of the Lord GOD is upon Me, Because the LORD has anointed Me To 
preach good tidings to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, To pro-
claim liberty to the captives, And the opening of the prison to those who are 
bound;  To proclaim the acceptable year of the LORD, And the day of vengeance of 
our God; To comfort all who mourn…” Isaiah 61:1,2 

A simple way to activate this process is by making resolutions or doing renewals in 
our life by saying: 

1. I will make a fruitful life for the next 24 hours. 

2. I will take charge of my weaknesses, challenge and conquer them by laying a 
positive trust in the Lord. 

3. I will earn the righteous wealth of my hands and judicially distribute it on God’s 
purposes (That’s the way I believe we can overcome the deceit of selfishness and 

store the wealth in heaven as well us enjoy material resources rightly. A re-
gretting time will come when no one will want our offers even if we desperately 
run and distribute to clear accounts). 

4. I will constantly strive by paying the costs to abide in Christ and remain his disci-
ple in the context of my life and work. 

I praise God for the great ministry we could do as individuals and families in the op-
portune season of Christmas. On behalf of the Church, we congratulate the candi-
dates Mr. Naveen and Dr. Sangeetha , Mrs. Shanthi Ezra and Alwyn who were Bap-
tized in our Church in December 20 and 25, 2015 and the couple Sis Hamsa and Mr. 
Kumar who were wedded in our Church (28.12.2015). May the Lord continue to help 

us grow in his grace in 2016. 

Grace be with you all 

Rev. T. David Livingston 

ப ோதகர் மடல் 
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, 
 நமது கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இளயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் 
உங்கள் அனனவருக்கும் எனது இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கனே 
ததரிவித்துக்தகாள்கிளறன். இவ்வுலக மக்கள் அனனவரும் புத்தாண்னை 
சிறப்பான நாோக உணர்ந்து, பல்ளவறு தகாண்ைாட்ைங்களுைன் அதனன 
வரளவற்கின்றனர். கிறிஸ்தவர்களும் சிறப்பு ஆராதனனகேில் 
கலந்துதகாள்கின்றனர். ஆனால் கைவுேின் பார்னவயில் புதிய ஆண்டு என்பது 
விளேசமானதா? அப்படி எதாவது சிறப்பு தண்னம உண்தைனில் அது 
என்னவாக இருக்கும்? 
அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடடய மகிடமக்ககன்று நோட்டின நீதியின் 
விருட்சங்ககென்னப் டுவோர்கள் – ஏசோயோ 61:3 

 என்னன தபாருத்தவனர, நாம் பூமியில் வாழும் ளநாக்த்னத உணர்ந்து 
வருைத்திற்கு ஒரு முனற புதுப்பிக்க புத்தாண்டு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பேிக்கிறது. 
இளயசு இந்த பூமிக்கு வந்த ளபாது, அநுகிரகத்தின் ஆண்னையும் கிருனபயின்  
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காலத்னதயும் துவக்கினார். (ஏசாயா 61: 1-2) .  ஆனகயால், ளவதத்தின்படி, புதிய 
ஆண்டு ளதவனுனைய கிருனபனயயும், அதனன அனுபவித்து வாழ்வனதயும், 
இறுதிகால நியாயத்தீர்ப்னப முக்கியப்படுத்துவதாக அனமகிறது. எனளவ, 
கைவுளுனைய இரட்சிப்பின் கிருனப அனுபவித்து, நமது வாழ்வின் அனனத்து 
பகுதிகேிலும் அவருக்கு அடிபணிந்து வாழ நாம் புத்தாண்டில் 
அனழக்கப்படுகிளறாம். 
“கர்த்தரோகிய பதவனுடடய ஆவியோனவர் என் பமல் இருக்கிறோர், 
சிறுடமப் ட்டவர்களுக்குச் சுவிபசஷத்டத அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்டன 
அ ிபஷகம் ண்ணினோர். இருதயம் கநோறுங்குண்டவர்களுக்குக் 
கோயங்கட்டுதடையும், சிடறப் ட்டவர்களுக்கு விடுதடைடயயும், 
கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தடையும் கூறவும், கர்த்தருடடய 
அநுகிரக வருஷத்டதயும், நம்முடடய பதவன் நீதிடயச் சரிக்கட்டும் 
நோடெயும் கூறவும், துயரப் ட்ட அடனவருக்கும் ஆறுதல் கசய்யவும்...” 
ஏசோயோ 61: 1-2. 

புதிய தீர்மானங்கள் எடுத்தல் மற்றும் அர்ப்பணிப்னப புதுப்பித்தல் 
ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த கிருனபயின் வாழ்னவ புதுப்பிக்க முடியும். 
கீழ்க்கானும் தீர்மானங்கனே நாம் எடுக்கலாம் 

1. அடுத்த 24 மணி ளநர்த்திற்கு நான நல்ல கனிதரும் வாழ்னவ வாழ்ளவன் 
2. கைவுேின் ளமலுள்ே விசுவாசத்தின் மூலம் எனது தபலவனீங்கனே 

ளமற்தகாண்டு தவற்று தபறுளவன் 
3. நியாயமான வழிகேில் தசல்வம் ளசர்த்து, ளதவனுனைய திட்ைங்களுக்காக 

கரிசனனயுைன் தசலவு தசய்ளவன் (அதன் மூலம் இவ்வுலகத்தின் பண 
ஆனசனய ளமற்தகாண்டு பரளலாகத்தில் தபாக்கிேம் ளசர்ப்ளபன். ஏதனனில் 
பணத்தின் மூலம் எந்த பிரளயாஜனமும் இல்லாத காலம் ஒன்று வர 
இருக்கிறது) 

4. கிறிஸ்துவின் சீைனாக வாழ ளதனவயான கிரயத்னத எனது வாழ்விலும் 
ளவனலயிலும் தசலுத்துளவன் 

தனிப்பட்ை முனறயிலும் குடும்பங்கோகவும் இனணந்து இந்த கிறிஸ்துமஸ் 
காலங்கேில் நாம் தசய்த ஊழியப்பணிகளுக்காக நான் ளதவனன துதிக்கிளறன். 
கைந்த மாதம் ஞான்ஸ்நானம் தபற்ற திரு நவனீ், ைாக்ைர் சங்கீதா, திருமதி 
சாந்தி எஸ்றா மற்றும் ஆல்வின் ஆகிளயானர சனபயின் சார்பாக 
வாழ்த்துகிளறன். திருமணத்தில் இனணந்த குமார் - ஹம்சா தம்பதியனர 
வாழ்த்துகிளறன். இந்த 2016 புத்தாண்டிலும் ளதவ கிருனபயில் வேர ஆண்ைவர் 
வழிநைத்துவாராக 

 
ளதவ கிருனப உங்களுைன் தரித்திருப்பதாக. 
ப ோதகர் படவிட் ைிவிங்ஸ்டன்  
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கர்த்தரோகிய இபயசு என்னும் இரட்சகர் 
-ைாக்ைர் சாலமன் புஷ்பராஜ் 

 ஆண்ைவராகிய இளயசுவின் நாமத்தில் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். 
ளதவன் தாளம இந்த புதிய ஆண்னை  நமக்கு கனி நினறந்த, தபாருள் மிகுந்த 
ஆண்ைாக மாற்றித் தருவாராக. கைந்த மாதத்தில் அளநக கிறிஸ்துமஸ் 
தசய்திகனேக் ளகட்டிருப்பீர்கள். கைந்த மாதத்தில் லூக்கா 2: 8 – 20 ளவத 
பகுதினய வாசித்த தபாழுது, நான் கற்றுக்தகாண்ை காரியங்கனே உங்களோடு 
பகிர்ந்துதகாள்ே விரும்புகிளறன். இந்த பகுதி, ளமய்ப்பர்கள் கிறிஸ்து பிறப்பின் 
தசய்தினயக் ளகள்விப்பட்ை விதத்னதயும், அவர்கள் எப்படி பிள்னேனயக் 
கண்ைார்கள் என்பனதயும் பற்றி ததேிவாய் எடுத்துக் கூறுகிறது. 
1. யோர் மூைமோய் கிறிஸ்துமஸ் கசய்தி பமய்ப் ர்களுக்கு அெிக்கப் ட்டது? 
 நாம் அளநக ஊைகங்கனேப் பயன்படுத்தி தசய்திகனே மற்றவர்களுக்கு 
அறிவிக்கிளறாம். சிலர் தமானபல் மூலமும், சிலர் email மூலமும் சிலர் Facebook, 

WhatsApp ளபான்ற நவனீ ஊைகங்கள் மூலமாகவும் மற்றவர்களுக்கு 
தசய்திகனேப் பகிர்ந்து அேிக்கிளறாம். லூக்கா 2:9 இல் தூதன் வந்து 
ளமய்ப்பர்களுக்கு கிறிஸ்து பிறப்பின் நற்தசய்தினய அறிவிக்கிறான். 
ளவதாகமத்தில் பல இைங்கேில் ளதவன் தம்முனைய மக்களுக்கு தசய்திகனே 
பகிர்ந்தேித்த விதத்னத நாம் காணலாம். சிலருக்கு தசார்ப்பனங்கள் மூலமும் 
சிலருக்கு தீர்க்கதரிசிகள் மூலமும் பகிர்ந்தார் ளதவன். கிறிஸ்துமஸ் 
காலங்கேில் தூதர்கள் தசய்தினய பகிர அனுப்பப்பட்ைனத நாம் காணலாம். 
தூதர்கள் ளயாளசப்புைனும், மரியாளுைனும், மற்றும் ளமய்ப்பர்களுைனும் தசய்தி 
அறிவிக்கப் பயன்படுத்தப்படுவனத நாம் காணலாம். ளதவன் தம்முனைய 
தசய்தினய மக்களுக்குப் பகிர்ந்தேிக்க பல நபர்கனேப் பயன்படுத்துகிறார். 
ளதவனுனைய தசய்தினய அறிவிக்கும் பாத்திரமாய் நாம் காணப்படுகிளறாமா?    
2. கிறிஸ்துமஸ் கசய்தியின் முக்கியத்துவம் என்ன? 
 லூக்கா 2:10 இல் ளதவ தூதன் ளமய்ப்பர்களுக்கு தசய்தினய தசால்லும் 
முன் அதனுனைய முக்கியத்துவத்னத அறிவிக்கிறார்.  
A) எல்ைோ ஜனத்துக்கும் உரிய நற்கசய்தி 
 கிறிஸ்துமஸ் நற்தசய்தி ஒரு ளதசத்திற்ளகா, ஒரு மதத்னதச் 
சார்ந்தவர்களுக்ளகா அல்லது ஒரு சமுதாயத்னதச் சார்ந்தவர்களுக்ளகா 
மாத்திரம் அல்ல. அது எல்லா ஜனத்திற்கும் உரிய நற்தசய்தி. ளயாவான் 5:4  
இல் இளயசுனவ உலக இரட்சகராகக் குறிப்பிைப்பட்டிருக்கிறது. ளயாவான் 1:29  
இல் ளயாவான் ஸ்நானகன் இளயசுனவ “உலகத்தின் பாவத்னத சுமந்து தீர்க்கிற 
ளதவ ஆட்டுக்குட்டி” என அனழத்தான்.  1 ளயாவான் 2:2  ஆம் வசனம் 
இளயசுனவ சர்வ ளலாகத்தின் பாவங்கனேயும் நிவிர்த்தி தசய்கிற பலியாய் 
இருக்கிறார்” என்று குறிப்பிடுகிறது. கிறிஸ்து பிறப்பின் நற்தசய்தி 
எல்லாருக்கும் உரியது. அதனன குறுகிய வட்ைத்திற்குள் அைக்கி னவக்காமல் 
மற்றவர்களுக்கும் அறிவிக்கிளறனா?    
B) மிகுந்த சந்பதோஷத்டத உண்டோக்கும் நற்கசய்தி 
 ளதவ தூதன் தான் தசால்லப் ளபாவது நற்தசய்தி என்றும் அது 
ளகட்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சந்ளதேத்னதக் தகாடுக்கக் கூடியது என்றும் 
அறிவிக்கிறான். கிறிஸ்து பிறப்பின் நற்தசய்தினய மிகுந்த சந்ளதாேத்னதக்  
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தகாடுக்கக் கூடிய நற்தசய்தி என்று நாம் மனதார நம்புகிளறாமா? நாம் எப்படி 
நற்தசய்தி அறிவிக்கிளறாம்? 
3. கிறிஸ்துமஸ் கசய்தி தோன் என்ன? 

 லூக்கா 2: 11  இல் கிறிஸ்துமஸ் தசய்தி ததேிவாக ஒளர ஒரு 
வசனத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ேது. அளநக ளநரங்கேில் நாம் கிறிஸ்துமஸ் 
தசய்தினய அறியாமல் தூதர்கனேப் பற்றியும், கிறிஸ்துமஸ் தசய்தியின் 
முக்கியத்துவத்னதப் பற்றியும் அறிந்துதகாள்வதில் ஆர்வமாயிருக்கிளறாம்.  
A) இரட்சகர்  ிறந்திருக்கிறோர்.  
 இஸ்ரளவல் ஜனங்கள் ளராமர்களுக்கு அடினமகோக இருந்தனர். 
அவர்கள் இரட்சகனர எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தனர். இளயசு நம்முனைய 
பாவத்திலிருந்து நம்னம நீக்கி இரட்சிப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் பிறந்தார். 
(மத்ளதயு 1: 24) பாவத்திலிருந்து மாத்திரம் அல்ல, ளநாய்கேிலிருந்தும், 
குனறவுகேிலிருந்தும், கவனலகேிலிருந்தும் விடுதனலயாக்கி, இரட்சிக்களவ 
இளயசு இந்த உலகத்தில் வந்தார். மாற்கு 1: 32- 34  ஆம் வசனங்கள், இளயசு 
பலவிதமான வியாதியினால் உபத்திரவப்பட்டிருந்த அளநகனர அவர் 
தசாஸ்தமாக்கினனதயும், பிசாசு பிடித்திருந்தவர்கனே அவர் 
குணமாக்கியனதயும் விவரித்துச் தசால்லுகிறது. இளயசு ஒரு இரட்சகர். இந்த 
உலகம் ஒரு இரட்சகருக்காகக் காத்திருக்கிறது. உபத்திரவத்தில் வாழும் மக்கள் 
“எனக்கு உதவி தசய்ய யாரும் இல்னலயா?” என்று இரட்சகருக்காகக் 
காத்திருக்கின்றனர். அவர்களுக்கான இரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார் என்று நாம் 
அறிவிக்கிளறாமா?  
B) இரட்சகர் உங்களுக்கோகப்  ிறந்திருக்கிறோர். 
 ளதவ தூதன் லூக்கா 2:1  இல் இரட்சகர் உங்களுக்காகப் 
பிறந்திருக்கிறார் என்று கூறினான். நம்முனைய தனிப்பட்ை வாழ்வில் நாம் 
சந்திக்க ளநரிடுகிற பிரச்சனனகேிலிருந்து நம்னம விடுவித்து நம்னம 
ஆசீர்வதிக்கக் கூடியவர் இந்த இரட்சகர். இவர் எனக்காகளவ பிறந்திருக்கிறார் 
என்பனத நாம் எண்ணிப் பார்க்கும் தபாழுது நமக்கு எவ்வேவு ஆறுதலும் 
நம்பிக்னகயும் தருவதாக இருக்கிறது? எனக்காகப் பிறந்த இரட்சகரிைம் நான் 
ளபாளவன். என்ன கஷ்ைம் வந்தாலும், என்ன பிரச்சனன ளநரிட்ைாலும், அவரால் 
அதனன தீர்க்க முடியும். அவரிைளம நாம் ளபாகிளறாமா?  
C) கர்த்தபர இரட்சகரோகப்  ிறந்திருக்கிறோர். 
 இரட்சகராகப் பிறந்திருக்கிறவர் ஒரு மனிதன் அல்ல. ளதவளன 
இரட்சகராகப் பிறந்திருக்கிறார். இஸ்ரளவல் மக்கனே விடுவிக்க ளதவன் 
பனழய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில் பல மனிதர்கனே விடுதனல வரீர்கனே 
எழுப்பினார். ளமாளச, ளயாசுவா, தாவதீு ளபான்றவர்கள் இஸ்ரளவல் மக்கனே 
சிறப்பாக வழிநைத்தி வந்திருந்தனர். ஆனால், சிறிய காலம் மட்டுளம 
அவர்கனே வழிநைத்த முடிந்தது. தங்கள் வாழ்நாட்களுக்குப் பின்னர் மரித்தனர். 
ஆனால் இப்தபாழுது இரட்சகராகப் பிறந்திருப்பவளரா ளதவன். ஏசாயா 9: 6, 7  
வசனங்கேின்படி அவருனைய கர்த்தத்துவத்தின் தபருக்கத்திற்கும் அதின் 
சமாதானத்திற்கும் முடிவில்னல. கர்த்தர் என்றால் என்ன? கர்த்தர் என்கிற 
வார்த்னத (The Lord) எங்ளகயிருந்து வருகிறது என்று பார்ப்ளபாம்.  
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யாத்திராகமம் 3  ஆம் அதிகாரம், 2 ஆம் வசனத்தில், கர்த்தர் ளமாளசக்கு 
முட்தசடியின் நடுவினின்று தரிசனமாகி, ளமாளசனய எகிப்து ளதசத்திற்கு 
அனுப்பி, இஸ்ரளவல் மக்கனே விடுவிக்கப்ளபாவதாக அறிவித்து, அவனன 
அனழத்தார். யாத்திராகமம் 3:13 ஆம் வசனத்தில், ளதவனிைத்தில் உம்முனைய 
நாமம் என்ன? உம்முனைய தபயர் என்ன என்று இஸ்ரளவல் மக்கள் ளகட்ைால் 
நான் அவர்கேிைத்தில் என்ன தசால்லுளவன் என்று ளமாளச ளகட்ைார். 
அப்தபாழுது ளதவன் 14 ஆம் வசனத்தில், “இருக்கிறவராகளவ இருக்கிளறன் (I am 

that I am)  என்று ளமாளசயிைம் தசான்னார். எபிளரய பானேயில் நம்முனைய 
ளதவனுக்குப் தபயர் “YHWH”.  அது தசால் வழக்கில் மாறி, ’ளயளகாவா (Jehovah) “ 
என்று அனழக்கப்பட்ைது. யூதர்கள் “YHWH” என்கிற தபயனர தங்கள் உதட்டினால் 
உச்சரிக்கப் பயப்பட்ைனர். “YHWH” என்பது பரிசுத்தமுள்ே நாமம், அதனன எப்படி 
உச்சரிப்பது என ளயாசித்து, அதற்கு நிகரான கர்த்தர் (The Lord) என்கிற 
வார்த்னதயினால் அனழத்தனர். கர்த்தர் என்றால் ’இருக்கிறவராகளவ 
இருக்கிளறன்’ (I am that I am) என்று அர்த்தம். கைவுள் தன்னனக் குறித்து 
தசால்லும் தபாழுது ’I am that I am’ என்று அனழத்தார். நாம் (Third party people) 

ளதவனன அனழக்கும் ளபாது ( He will be / He is) , அதாவது, ’இருக்கிறவராகளவ 
இருக்கிறவர்’ என்று அனழக்கிளறாம். கர்த்தர் என்பது நம்முனைய ளதவனின் 
தபயனர அல்லது நாமத்னதக் குறிப்பதாகும். நம்முனைய ளதவனின் தபயர் 
கர்த்தர் என்பளத. யாத்திராகமம் 6: 6 -7  வசனங்கேில், ’நாளன கர்த்தர், உங்கனே 
விடுவிக்கிற உங்கள் ளதவனாகிய கர்த்தர் நாளன’ என்று அவர் தசால்வனதப் 
பார்க்கலாம். லூக்கா 2:11  வசனம், கர்த்தராகிய கிறிஸ்துளவ, இரட்சகராகப் 
பிறந்திருப்பதாக கூறுகிறது. பிறந்திருப்ப்பது இரட்சகர் மாத்திரம் அல்ல, 
நமக்காக மாத்திரம் அல்ல – கர்த்தளர, நம்முனைய ளதவளன, நம்முனைய 
இரட்சகராகப் பிறந்திருக்கிறார். இரட்சகராகப் பிறந்திருக்கிறது நம்முனைய 
கைவுள். நம்முனைய ததய்வளம நம்முனைய இரட்சகராகப் பிறந்திருக்கிறார் 
என்பது எத்தனன சந்ளதாேமான காரியம்  
4. கிறிஸ்துமஸ் கசய்திக்கு பமய்ப் ர்கள் எப் டி கீழ்ப் டிந்தனர். 
லூக்கா 2:15  ஆம் வசனத்தில், ளதவ தூதன், அவர்கனே விட்டுப் ளபான பின்பு, 
தீவிரமாய் அவர்கள் தபத்லளகமுக்கு வந்து மரியானேயும் ளயாளசப்னபயும், 
முன்னனணயிளல கிைத்தியிருக்கிற பிள்னேனயயும் கண்ைார்கள். ளமய்ப்பர்கள் 
தங்களுக்குச் தசால்லப்பட்ை நற்தசய்தினய ளகட்ைது மாத்திரம் அல்ல, அதற்கு 
அப்படிளய கீழ்ப்படிந்து, இரட்சகனரயும் கண்ைார்கள். ளமய்ப்பர்கள், 
நற்தசய்தினயக் ளகட்டு இரட்சகனரக் கண்ை மாத்திரத்தில் அவர்களுக்கு ஒளர 
சந்ளதாேம். அவர்கள் ளதவனன மகினமப்படுத்தினார்கோம். துதித்துக் தகாண்டு 
திரும்பிப் ளபானார்கோம். நற்தசய்தினய ளகட்பதினால் மாத்திரம் அல்ல, 
ளகட்டு அதன்படி இரட்சகனரக் கண்ை தபாழுதுதான் அவர்களுக்கு ஒளர 
ஆனந்தம். நான் இரட்சகனர என் வாழ்வில் கண்டிருக்கிளறனா? இளயசுனவ என் 
வாழ்வின் நாயகராக அனுபவித்திருக்கிளறனா?  
கிறிஸ்துமஸ் தசய்தி நமக்கு கற்றுத்தருவது, நமக்காக இரட்சகராகப் பிறந்த 
நம்முனைய கர்த்தனரக் கண்டு பணிந்துதகாள்வதற்குத் தான். ளமய்ப்பர்கள் 
நற்தசய்தினயக் ளகட்டு அதன்படி இரட்சகனரக் கண்ைார்கள். நாமும் இரட்சகனர 
நம் வாழ்வில் கண்டு சந்ளதாேமாய் வாழ்ளவாம், ஆதமன்.  
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மிஷனரி சரிடத:   கதோகுப்பு - திருமதி ளராசலின் ளமரி 
இரோ ர்ட் பமோரிசன் (1782 – 1834) 

 ிறப்பும் வெர்ப்பும்: 1782 ஆம் ஆண்டு, இங்கிலாந்து ளதசத்தில் பிறந்த 
ளமாரிசன் எட்டு பிள்னேகேில் கனைசி மகனாவார். தனது தந்னதயின், 
காலணிகள் தசய்யும் கம்தபனியில், சிறு வயதிலிருந்ளத உதவி வந்தார் 
ளமாரிசன். அவரது தந்னதயின் மூலம் தனது ஓய்வு ளநரத்னத ளவதாகமத்னதக் 
கற்பதில் தசலவிட்ைார்.  

அடைப்பு: தனது 15 ஆவது வயதில், உண்னமயான 
மனமாற்றம் அனைந்து கிறிஸ்துவுக்குள் அனுதினமும் 
வேர ஆரம்பித்தார். சில மிேனரி ஸ்தாபனங்கேின் மாத 
பத்திரிக்னககனே வாங்கி வாசிக்கும் ளபாது, இளயசுனவப் 
பற்றி அறியப்பைாத தவேிநாட்ைவர்களுக்கு சுவிளசேம் 
தசால்ல ளவண்டும் என்ற வாஞ்னச அவருக்கு ஏற்பட்ைது. 
தானும் ஒரு மிேனரியாக தசல்ல ளவண்டும் என்ற பாரம் 
அவனர உந்தித் தள்ே தனது தரிசனத்னத 
குடும்பத்தினரிைம் பகிர்ந்து தகாண்ைார். ஆனால் அவரது தாய் அதனன 
அனுமதிக்கவில்னல. ளதவனின் ளவனேக்காகக் காத்துக்தகாண்டு, 
தஜபித்துக்தகாண்ளை இருந்தார். 1802 ஆம் ஆண்டு அவரது தாயார் மரித்துப் 
ளபானார். அதன் பின் அவர் இரண்டு ஆண்டுகள் மிேனரிப் பயிற்சி தபற்றார். 
லண்ைன் மிேனரி சங்கத்திற்கு விண்ணப்பித்த ளபாது, அவனர தங்கேது 
மிேனரியாக ஏற்றுக்தகாண்ைனர். அதிக சந்ளதாேமனைந்த ளமாரிசன், தனது 
குடும்பத்தினருக்கு இனத அறிவித்த ளபாது, அவர்கள் “இங்கிலாந்து ளதசத்திளல 
ஊழியத்திற்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும்ளபாது அந்நிய ளதசத்தில் ளபாய் 
உன் வாலிப வாழ்னவ ஏன் வணீாக்க ளவண்டும்” என்று தசால்லி 
ளசார்வனையச் தசய்தனர். எனினும் தனது ஊழிய அனழப்பில் ளமாரிசன் 
உறுதியாய் நின்றார். அனதத் ததாைந்து சீன தமாழினயக் கற்க ஒரு வாய்ப்னப 
ஆண்ைவர் தந்தார். 

கிழக்கிந்திய கம்தபனி, இவனர கப்பலில் பயணம் தசய்யவும் சீன ளதசத்தில் 
குடிளயறவும் அனுமதி தர மறுத்தது. அதன் பின் அதமரிக்கா தசன்று, ளஜம்ஸ் 
மாடிசனிைம் ஒரு அறிமுகக் கடிதம் தபற்றுக் தகாண்டு, அதமரிக்கக் கப்பலில் 
சீன ளதசத்திற்குப் புறப்பட்ைார். 

ஏழு மாதப் பிரயாணத்திற்குப் பின், 1807 ஆம் ஆண்டு சீனாவிலுள்ே ளகன்ைன் 
என்ற பகுதிக்கு வந்து ளசர்ந்தார். ளகன்ைனில் இருந்த அதமரிக்க கவுன்சில் 
இவனர ஏற்றுக்தகாண்ைது. ஏதனனில் அந்நாட்கேில் கிழக்கிந்திய கம்தபனியர் 
சுவிளசேம் தசால்வதற்கு முற்றிலும் தனை தசய்து, வியாபாரத்தில் மட்டும் 
கவனத்னத தசலுத்தினர். எனளவ ளமாரிசனுக்கு சீனா தமாழினயக் கற்பது கூை 
அதிக ரகசியமாக தசய்யப்பை ளவண்டியதாயிற்று. சக ஊழியர் கூை இல்லாதது, 
அதிக தனினமனய உணர னவத்தது. வடீ்டிலிருந்தும் கடிதத் ததாைர்ளப 
இல்லாதது, அவனர அதிகம் ளசார்வுறச் தசய்தது. சுவிளசேத்னத 
தவேிப்பனையாகப் பிரசங்கிக்கக்கூைாது என்ற தனை ளகன்ைனில் 
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இருந்தளபாதும், ளமாரிசன் தன் ளநரத்னத வணீடிக்கவில்னல. இரண்டு ளராமன் 
கத்ளதாலிக்க நண்பர்கனேக் கண்டுபிடித்து, அவர்கேிைம் சீன தமாழினயக் 
கற்றுக்தகாள்ேச் தசன்ற ளபாதும், அவர்கள் ஒப்புதல் ததரிவித்தளபாதும், உமக்கு 
எங்கள் தமாழினயச் தசால்லித்தருவதால் எங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து உண்டு, 
அதிகாரிகள் எங்கனே னகது தசய்து தகாடுனமக்கு ஆோக்குவதற்கு முன் 
நாங்களே எங்கனே மாய்த்துக்தகாள்ே எப்ளபாதும் விேம் னவத்துள்ளோம் 
என்றனர். இவர்கேிைம் தஜபத்துைன் தமாழினய நன்கு கற்றுக்தகாண்டு 
முதலில் சீன அகராதினய உண்டுபண்ணி, ரகசியமாக ளவதாகமத்னதயும் 
தமாழி தபயர்க்கலானார்.  
குடும்  வோழ்வு: சீன ளதசத்தில் வாழ்ந்து வந்த இங்கிலாந்து மருத்துவரின் 
மகோன ளமரி மார்ளைனன அவர் திருமணம் முடித்தார். சீனாவின் தட்ப தவப்ப 
சூழ்நினலயால் ளமரி அதிக சுகவனீமனைந்து, 1815  ஆம் ஆண்டு தனது 2 சிறு 
குழந்னதகளுைன் இங்கிலாந்து ளபாக ளநர்ந்தது. அதன் பின் ளமாரிசன் 
தன்னுனைய முழு ளநரத்னதயும் ஊழியத்தில் தசலவிட்ைார். 6 வருைப் 
பிரிவிற்குப் பிறகு, ளமரியும் பிள்னேகளும், 1821 ஆம் ஆண்டு சீனா வந்த 
ளபாதிலும், சில நாட்கேிளல, ளமரி சுகவனீமனைந்து, மரித்துப்ளபானார். 9  
வயது மகள் தரளபக்காவும் 7 வயது மகன் ஜானும் மறுபடியும் இங்கிலாந்து 
ளதசத்திற்கு கல்விக்காக அனுப்பி னவக்கப்பட்ைனர். பிள்னேகள் ளபான பிறகு 
தனினமயில் ளவதாகமத்னத தமாழிதபயர்ப்பதில் முழு கவனத்னதயும் 
தசலுத்தினார்.  

சீன தமாழியில் அவரது அறிவுத்திறன் தவகுவாக விருத்தியனைந்தது. 
சுவிளசேத்திற்கு சீனாவில் முதல் மிேனரியாக இவர் கருதப்பட்ைாலும், 
பகீரங்கமாக சுவிளசேம் தசால்ல முடியவில்னல. ஊழியத்தின் முதல் 
விசுவாசி பட்ைம், ஊழியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஏழாவது வருைளம கினைத்தது. 
கிழக்கிந்திய கம்தபனியின் அச்சுறுத்தலும், சீனாவில் ஒரு சில 
கிறிஸ்தவர்கேின் எதிர்ப்பும், இவரது ஊழியத்திற்கு அதிக தனையாக இருந்தன. 
எனினும் 1824  ஆம் ஆண்டு ளவதம் முழுவனதயும் சீன தமாழியில் 
தமாழிதபயர்த்து தவேியிட்ைார். இங்கிலாந்து ளதசத்திற்கு விடுமுனறக்குச் 
தசன்று இரண்டு வருைம் அங்குள்ே பல பகுதிகேில் சீன ளதசத்தின் 
ளதனவனயப் பகிர்ந்துதகாண்டு அதன் மூலம் மிேனரியாக வர 
முன்வந்தவர்களுக்கு சீன தமாழினயக் கற்றுக்தகாடுத்தார்.  

 1826  ஆம் ஆண்டு, மறுபடியும் சீனா வந்து, ளகன்ைன் பகுதியில் தனது 
பணினயச் தசய்தார். சில கிறிஸ்தவ இலக்கியங்கனேயும் சீன தமாழியில் 
தமாழிதபய்ர்த்தார். இங்கிலாந்து சீனா ளதசத்திற்கு இனைளயயுள்ே வியாபாரத் 
ததாைர்புகளுக்கு மத்தியஸ்தராகப் பணிபுரிந்தார். கம்தபனி ளவனல, ஊழியம் 
என்று அதிக ளவனலப் பளுவினால், தபலன் இழந்து, சுகவனீப்பட்டு, 1834 ஆம் 
ஆண்டு மரித்துப்ளபானார். சீனாவில் 25 வருைங்கள் கடினமாகப் பணி தசய்தும், 
சிலனர மட்டுளம கிறிஸ்துவுக்குள் வழிநைத்த முடிந்த ளபாதிலும், 
ளவதாகமத்னத சீன தமாழியில் தமாழிதபயர்த்து, அழியாப் பணி தசய்தார்.  
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 ரிந்துடர கஜ ம்  (Intercessory Prayer) 
 ரிந்துடர கஜ ம் என்றோல் என்ன? ளதசத்னத கர்த்தருக்குச் தசாந்தமாக்க 
ளவண்டும் என்று பாரத்ளதாடு தஜபிப்பது (சங்கீதம் 2:8) 
- ஒரு இைத்னத ளதர்ந்ததடுத்து, அந்த இைமும் அதின் மக்களும் ளதவனுக்குள் 
வர ளவண்டும், அவருக்கு தசாந்தமாக ளவண்டும் என்று அறிக்னகயிட்டு  
தஜபிப்பது 
- தபரு மூச்ளசாடு, பாரத்ளதாடு மற்றவர்களுகாக கர்த்தரிைத்தில் கதறுவது 
ஒரு இைத்தின் (அ) ஒரு மனிதனின் பாவ கட்டுகளுக்காக தஜபிப்பது 
(எளசக்கிளயல் 22: 30)  
- இைத்தின் சுகத்திற்காக அல்லது நலத்திற்காக தஜபிப்பது (எளசக்கிளயல் 22:23) 
நம்னம காக்கிற ளதவன் உறங்குவதும் இல்னல, தூங்குவதும் இல்னல. அது 
ளபாக இனைவிைாது நாமும் மற்றவர்களுக்காக தஜபிப்பது 

உைகத்திற்கோன  ரிந்துடர கஜ ம் – எப் டி  ரிந்துடர கஜ ம் கசய்வது 
(பயோவோன் 14:13) 
- இந்த உலகத்தின் அதிபதி பிசாசு. ஆனகயால் நாம் மற்றவர்களுக்காக 
தஜபிக்கும்ளபாது பிசாசின் கிரினயகனேக் கட்டி தஜபிக்கக் கூைாது. சில 
இைங்கேில் ளதவன் அனத அனுமதித்திருப்பார். அந்த கிரினயகனேக் 
கட்டுவனதக் காட்டிலும் அந்த கட்டுகேில் உள்ே மக்கனே விடுவிக்க 
ளவண்டும் என்று ளதவனிைத்தில் ளகட்க ளவண்டும் 
- இருேின் அந்தகாரத்தில் உள்ே மக்கனே விடுவிக்கும்படி 
ளதவ தவேச்சத்திற்குள் தகாண்டு வர  தஜபிப்பது – ஏசாயா 11:9 
- கட்ைப்பட்டு இருக்கிற மக்கேின் கண்கனே திறக்கும்படி தஜபிக்களவண்டும் -  
2 தகாரிந்தியர் 4:4 
- மக்கேின் பாவ கட்டுகேில் இருந்து விடுவிக்கும்படி தஜபிப்பது -  சங்கீதம் 
107 
- தூங்கிக் தகாண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க தஜபிப்பது - 1 
ததசளலானிக்ளகயர் 5:6 
- நிழலில் வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கிறவர்கனே நிஜத்திற்கு தகாண்டு வர 
தஜபிப்பது, மரண கட்டுகேிலிருந்து விடுவிக்க தஜபிப்பது - சங்கீதம் 107: 14 & 
15, ஏசாயா 19:24, ஏசாயா 35: 3,5,6. 
சட க்கோன  ரிந்துடர கஜ ம் 
- சனபகளுக்குள்ோக ளதவ அன்பு வர, தபருக தஜபிக்க ளவண்டும் – 1 
நாோகமம் 12: 12, 27, எளபசியர் 1: 22, 3: 14, 16 -18,  2 ததசளலானிக்ளகயர் 3:2, 
ளராமர் 8:26, ளயாவான் 17: 22 
- சனப மக்கள் ஒற்றுனமக்காக தஜபிக்களவண்டும் – ளராமர் 15: 5 & 6 
- சனபயில் ஊழியம் தசய்பவர்களுக்காக தஜபிக்களவண்டும். தபாதுவாக 
ஊழியக்காரர்களுக்காக தஜபிக்களவண்டும் 
- சனபயின் எதிர்காலமாகிய, சனபயிலுள்ே சிறு பிள்னேகளுக்காக 
தஜபிக்களவண்டும் 
ளதவனுக்குள்ோக நாம் இருக்கும் ளபாது மாத்திரளம, நம் தஜபத்திற்கு பதில் 
நிச்சயம்           (கதோகுப்பு – திருமதி திவ்யோ க ர்னோர்ட்) 
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Missionary Profile   - Mrs Ajji Allan 

AGNES JONES – Florence Nightingale of Ireland  
Childhood and youth 

Agnes was born into a wealthy family in England 
in 1832. Her father was a God-fearing man who inspired 
his children to love and serve God. When she was 17, 
her father passed away and the family had to move to 
the city. Agnes was very much attached to the little town 
of Fahan where she had grown up. She loved the poor 
people and wished to serve them. When she was 19, she 
started to teach poor children. 
Visiting Kaiserwerth Institution for Protestant Deaconesses  

In 1853, when she was 21, she attended an annual meeting orga-
nized by the branch of Kaiserwerth Institution of Protestant Deaconesses 
(the nursing profession was called so then) in Paris. She was attracted by 
the simplicity, loving nature and dedication of the deaconesses and 
wished to stay and become a deaconess. But her mother refused saying 
that such a big decision should be taken with more thought. She obeyed 
her mother and said a painful goodbye. She was inspired by the life of 
Florence Nightingale, who chose to remain single in order to serve God.  
Returning to home town to serve as a Nurse 

Agnes saw that she had the gift of nursing and she wanted to 
serve poor people. During that time a great famine struck Ireland. She 
started a small clinic in her home and went out of her way to attend to 
sick people in spite of long distances and icy weather. Wherever she went, 
she carried with her a medical kit, a Bible and a few tracts. After finishing 
her treatment, she read some portions from the Bible and gave tracts to 
them. 
Going to Kaiserwerth Institution, 1860 

In 1860, her uncle visited from Germany and she got the oppor-
tunity to return with him to Kaiserwerth for further training in nursing. 
Fliedner, who was in charge, was greatly impressed by her level of dedi-
cation and capability and urged her to stay longer until she was fully qual-
ified. She was also trained and qualified as a Bible teacher.  But Agnes felt 
her primary call was to nursing and labouring in hospitals – something 
few people were willing to do in those days. She was entrusted with the 
charge of the Nursing school in Liverpool. 
Training in the Nightingale Institute of Nursing  

Agnes felt before joining there, that it would be better for her to 
get trained in the Florence Nightingale Institute of nursing. She wrote to 
Miss. Florence Nightingale stating that she wished to join as a full time 
student. Florence found lots of similarities between her and Agnes. Both  
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were from very wealthy families in England, both were trained in the Kai-
serwerth Institution and both forsook wealth, luxury, high society and 
marriage and chose the noble profession of nursing in order to serve 
Christ.   After Agnes finished her one year course, she got a call to serve in 
the Free hospitals for the poor – a place where trained nurses generally 
dared not go for most people there were violent and arrogant.  
Reformation of the Free hospitals or Work House  
 She took charge of a free hospital on 16th May 1865. She stayed in 
the free hospital, where even the poorest dreaded to stay. The patients 
were happy to see trained nurses for the first time in the hospital. She also 
arranged for tasty bread for the patients. A few hours in the hospital 
would give an exact image of hell. The patients were very difficult to han-
dle, many of the women were prostitutes and they were addicted to liq-
uor. One of them even killed a trained nurse with her hands. Agnes had a 
tough time in the place, but she did not lose hope. She and her team 
brought order in this hell. She was on her knees for 16 hours a day asking 
God for guidance. Agnes started training the people and very soon many 
repented of their immoral living. In three years of hard work, Agnes and 
her team made a great reformation in the free hospitals.  
Death : One day a nurse who was suffering from bronchitis suddenly 
started showing symptoms of the deadly disease Typhus. Agnes took her 
to her room to care for her, and the next day, Agnes was down with the 
same symptoms and was diagnosed with the same deadly disease. Her 
intense exertions all those years had weakened her constitution. She be-
came gravely ill and passed away on 19th February, 1868; she was just 35 
years old. When news of her death spread, there were tears in the eyes of 
all the nurses and patients and everyone who knew of her selflessness, 
intense hard work and deep dedication. Miss. Florence Nightingale led the 
funeral service. The pioneering work by Agnes in the free hospitals had 
already led the foundation for reforms in all the free hospitals of England. 
The memory of her outstanding contribution to nursing in Liverpool and 
to the poor is still commemorated in Liverpool. Florence Nightingale said 
of Agnes Elizabeth Jones, “She overworked as others underworked. I 
looked upon hers as one of the most valuable lives in England.” 
It is of lives such as this that the Bible says in Revelation 12:11 – They 
overcame him (Satan) by the blood of the Lamb and by the word of their 
testimony; they did not love their lives so much as to shrink from 
death. 

Republic day Celebration @ BMC - 26th Jan 2016 - Invitation 

 Flag Hoisting & Prayer,  

 Drawing and Colouring Competition for BMC Neighbourhood 



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  14 

Prayer Diary       Compiled by Mrs. Shyla William 

Monday: 

I. Pray for current  issues in the world: 
a. Terrorism in many places especially with Boko Haram, ISIS and other similar groups  
b. The rich-poor divide and the Christian’s response – how each of us can help in little and big 

ways, 
c. The refugee crisis in many parts, elections in many nations, peace and stability as far as pos-

sible, Middle East crisis, problems in neighbouring Nepal.  
II. Pray for BMC: 
a. KR Puram Area Fellowship & its members: Families of Ashok Doddanna, Atheejoe, Jayant, 

Jeevan, Naveen Warren, Solomon, Vivek, Arun, Johnson & Dev Sundar Raj, Senthil kumar, 
Satish, Santhi 

b. Devasandra Tamil Area fellowship & its members: Families of Anandaraj, Koilraj, Philip, 
Ruth, Shekar, Prashanth & Wilson 

c. BMC key  focus: Would be God centered, Word centered, Prayer centered, Fellowship cen-
tered and Mission centered; Would be light & salt for the area in and around Bethel nagar 
and other parts of Bangalore, Karnataka, India and other countries.  

d. Pastor’s family: Rev. David Livingston, Jaya Livingston, Tabitha & little Timo- For God’s wis-
dom & guidance, travel safety, good health, for meeting all needs.  

Tuesday: 
I. Pray for a country: Pray for TURKMENISTAN 
a. Turkmenistan is a country in Central Asia bordered by the Caspian Sea and largely covered 

by the Karakum Desert. Despite some limited reforms, Turkmenistan’s restrictive laws con-
tinue to violate religious freedom. As the most closed country in the former Soviet Union, 
data outlining religious affiliation is not made public though it is estimated that only 6.4% of 
the population are Christians. The majority practice Islam and only two religions are recog-
nized by the State at present, Sunni Muslims and Russian Orthodox Christians. Human Rights 
organizations have reported no change in Turkmenistan’s abysmal religious freedom record 
and the US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) again recommended 
that Turkmenistan should be designated as a “country of particular concern” for the second 
year in a row in 2015.  

b. A new administrative code was introduced in January 2014 which established increased 
punishments for activity by ‘illegal’ unregistered religious groups. Religious minorities find 
practicing an unregistered religion a risk with harsh penalties such as prison terms, fines and 
even forced drug treatment. Religious literature is also censored and must be approved by 
the government; officials use stamps to show whether books have been granted permission 
and so any literature without a stamp can be confiscated and their owners liable for a fine.  

c. Capital: Ashgabat, Currency: Turkmenistan manat, President: Gurbanguly Berdimu-
hamedow, Population: 5.24 million (2013) World Bank, Official language: Turkmen  

d. Pray for the country to know the truth about our Living God and for many to believe in 
Christ. 

e. Pray for growth of church and pure biblical teaching amid ongoing persecution.  
II. Pray for BMC: 
a. Bethel nagar Area Fellowship & its members : Families of Pastor, Anand, Sangeeth, Prabhu, 

Rajkumar, Sharon, Vijay Prakash, Uttam, Deep,Publius, Jays, Solomon, Christy, John 
Prashanth, Kalyan, Miss Simon, Steni, Venkat, Timothy, Billi& Selina Mohandas, James  

b.  Bethel Nagar Tamil AF & its members: Dorai, Jonathan, Justin, Solomon, Families of Pastor,  
Joseph, Paul durai, Huldah, & Vijay: 

c. BMC 3 year goals(2015-18): 
i. Make Whitefield a fully functional church including English service; Would encourage every   
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fellowship group to support a mission & involve in an outreach  inside & outside BMC; Support 
30 missions; Will work towards 30  additional fellowship groups including  two worship 
groups; Effective ministry around BMC 
ii.Effective 1st Friday prayer meeting; connect all women in area prayer cells, Men’s prayer 
meet 
iii. Mentoring individuals & families 
iv.Bible courses like TAFTEE, Small Bible courses for BMC members, fully functional Resource 
center 
d. For BMC  depts.: Sunday School, Youth dept(MYF), Women’s fellowship (WSCS). Treasurer, 

Secretary 
WEDNESDAY: 

I. Pray for a state in India: 
a. Let’s continue to pray for the state of Tamil Nadu which is limping back to normalcy after 

the devastation wreaked by the rains. 
b. Pray that help extended by volunteers, NGO’s, government agencies etc. reach the needy. 
c. Pray for people who have lost their lives, livelihood and homes in the devastating cyclones. 

II. Pray for BMC:  

a. Whitefield Area Fellowship & its members: Jebakumar, Jeffry Samuel, Families of Alan 
Paul, Irwin, Praveen, Rajan Abraham, Sanjay Joel , Naveen Shrivastav 

b. Kodigehalli Tamil AF& its members: Families of George & Ravi Kumar, Latha, Shanmu-
gam, Vadivel, Mary 

c. BMC recent events: 
i. Thank our Saviour for the grand success of the various BMC carol services conducted in 

English, Tamil and Telugu. 
ii. Pray that the true meaning of Christmas reaches the believers and non-believers.  
iii. Pray and thank God for the awesome performance showcased by our Kids Choir in the 

church as well as the Christmas program organized by FMPB. 
iv. Thank God for the success of the various outreach programs, area fellowship carol 

rounds etc. Pray specially for the people who toiled to make these programs possible. 
v. Let’s praise his Holy Name for the meaningful programs conducted in many Homes & 

Apartments. Let’s hope in our Lord that some seeds from these would’ve fallen on good 
soil. 

vi. Remember the people who’ve taken baptism in Dec and their continued growth in Christ. 
d. For BMC upcoming events: Mission Sunday, WSCS Sunday, Lenten season programs, 

Tamil annual camp including youth & kids camp, Yearly  planning for 2016-17,  VBS(BMC 
Eng, BMC Kannada, Whitefield Kannada, Irula Tamil) 

e. For BMC  depts.: Missions dept, Property, Membership, Social concerns, Lay activities. 
THURSDAY: 

I. Pray for India: 
a. Pray for the PM, President, ministers, MPs and others in power. 
b. Regular functioning of parliament and safety of those who stand up for the right. 
c. Pollution in the country especially in Delhi and other major cities. 
d. The rich-poor divide, growing intolerance and the response of Indian Christians. 
II. Pray for BMC  
a. ITPL Area Fellowship & its members: Jeffin, Shanno Isaac, families of Anban, Clement, 

Darwin, Franklin Koilpillai, Jabez, John Manoah, Ronald & Suresh 
b. Priyankanagar Tamil AF & its members: Families of Inbaraj, Karunamurthy, Nithya, Rue-

ben Gandhi, Swamidas, Suresh, Ellayaraja 
c. BMC outreaches-  white field, Irula, Priyankanagar, Sadarmangala 
d. For BMC depts.: Christian education, Teens fellowship, Finance, Prayer. 
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FRIDAY: 

I. Pray for a missionary organization: 
"Remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreat-
ed as if you yourselves were suffering." (Hebrews 13:3)  
Open Doors is a non-denominational mission supporting persecuted Christians in over 60 
countries where Christianity is socially or legally discouraged or oppressed. They are also en-
gaged in the distribution of Bibles and literature, audio recordings, broadcasting and training. 
It is based in Ermelo, The Netherlands. The USA office is in Santa Ana, California. 
Open Doors was founded in 1955 by Andrew van der Bijl, a Dutchman more widely known as 
Brother Andrew, when he decided to smuggle Bibles to Christians, who he felt were being 
discriminated against in the then-Communist Poland. In 1988, Open Doors used Glasnost as an 
opportunity to openly provide one million Russian Bibles to the Russian Orthodox Church, at a 
cost of $2.5 million. In 2010, 428,856 people from over 70 different countries signed Open 
Doors' global “Right to Believe” petition, saying YES to religious liberty and NO to the UN's 
Defamation of Religions Resolution. The petition was presented to the UN in New York on 
Monday 6 December 2010.  
In 2011 Open Doors International delivered more than 3.1 million Bibles, Children's Bibles, 
training and other Christian materials in nearly 50 countries, trained around 263,500 people 
worldwide, and served 172,000 people through community development projects. Pray that 
Open Doors is able to achieve its stated aims which include..  
a. Delivering Bibles and other Christian literature. 
b. Providing pastoral and discipleship training. 
c. Running Bible-based literacy courses. 
d. Providing legal aid and spiritual and emotional comfort to prisoners and their families.  
e. Financing and supplying equipment to pastors, churches, and Bible colleges.  
II. Pray for BMC: 
a. Hoodi Area fellowship & its members :Ruth, Families of Arun, David Anand, David Jabez, 

Rev. Tilak, Isaac Peterson, Joel Thompson, Shibu, Leon Christian, Jeevan John, Tony & 
Vonica Stephen.  

b. Hoodi Tamil Area Fellowship & its members :Families of Andrew Isaac, Arul, Churchill, 
Gladston, Jyothi, Mary Rita, Sarah Sarojini,  

c. Outreach Sunday Schools: Hoodi, White field, Sadarmangala, Devasandra, KR puram  
d. For BMC  depts.: IT dept, Music & Multimedia, Publication & literature, Ushers, Senior 

Worshippers fellowship and the Nomination committee  
SATURDAY: 

I. Pray for Churches, Missions & its leaders: 
a. Pray for mainline churches like CSI, CNI, Baptist, Lutheran, Marthoma and other AG and 
independent churches. 
b. For missionary organizations like IEM, FMPB, BYM, SU, ICGM, Campus Crusade, UESI, GEMS, 
Vishwa Vani, COME, MUT, CGMM, IMS, NMS, MVM, Mission to the Blind and others.  
II.Pray for BMC: 
a. Fellowship groups: BMC Sunday School, Teens fellowship, Tamil & English Youth fellowship 

(MYF), Tamil & English Women’s fellowship(WSCS), Senior worshippers fellowship,  All 15 
area fellowships(6 English, 6 Tamil, one Telugu, one Hindi, one Kannada).  

b. For BMC admin:  PC members, PC meetings, Subcommittee meetings, effective functioning 
of sub committees, oneness & prayer fullness in PC & sub committees, that all dept will 
work towards their yearly &  3 yearly  goals. 

c. For worship services:  Sunday Tamil & Eng worships , Evening worship service, Dawn service  
d. Prayer meetings: First Fri day prayer, Women’s area prayer cell,  Hour of power by men,  
Marathahalli English Area Fellowship & its members: Kasturi, Praveen, Ramakrishnan, Fami-
lies of Dinakar, Himanshu, Dilip, Melwyn, Sathiya, Selvin, Vijay Dhanasekar, Wilfred,  
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Senthil, Prem Francis, William & Johan Singh 
e. Marathahalli Tamil Area Fellowship & its members: Dennis, Families of DC Franklin,  Prabu 

Paul, Bernard, Vasanth, Paul Dinakaran, Vasu, Kumara Raja Singh & Vinod  
sunday: 
I. Pray for Methodist churches in India: MCI, BRC(Bangalore Regional conference), Bishop 
Rt.Rev. Subodh Mondol and Mrs. Sudipta Mondol,  District Superintendent Rev. Nathaniel, 
RTMC, KMC, our mother Church IMC, & other Methodist churches in Bangalore and Karnataka 
II. Pray for BMC: 
a.  BMC concern areas: BMC would be spending more time in prayer, Effective functioning of 

all fellowship groups, effective functioning of all sub committees, will be relevant to the 
people in and around BMC, Church centered ministry would be active during weekdays as 
well, all BMC families would grow in Christ & involve in BMC ministries & outreaches, will 
have time discipline as a church, Will be fully united to build God’s  kingdom, Effective co 
ordination for Sunday services, Hand holding  of new members, regular  Area fellowship 
leaders meet, All fellowship groups will be mission centered 

b. BMC immediate needs: Follow up of Christmas outreaches, Finances for Church building 
improvement & White field outreach, Place of worship for W field outreach, Start of English 
service at White field,  Lenten season programs, mobilization for Tamil annual camp, Yearly  
planning for 2016-17,  

c. Planned four VBS(BMC Eng, BMC Kannada, Whitefield Kannada, Irula Tamil) 
d. Other points: Bethel Tidings, Worship leaders, Choir team, Music team. 
e. Missions we support: Raichur home, Vishwa Vani, Light ministries, DEAR ministry (Ministry 

among transgenders), Sunday School ministry in Sri Lanka. 

 

Testimony      - Dr. Sangeeta 

SONGS OF A BROKEN HEART 
My first song: 

"Who can bind my heart with what chains I don’t know? 

Who can tame the noble beast when freedom it craves the most, 

What can pierce my heart and take away all my pain which never goes, 

And where can I lay my head and rest when my own dreams haunt me in my sleep?" 

 I was born the third daughter of my parents who were craving for a boy. I 

inherited fears, helplessness and a sense of burden from my mom and my dad. A very 

big part of my life was gone in trying my best to achieve normalcy when actually there 

was none, to achieve laughter when my heart was crying out. The dysfunctionality of 

my family affected all of us, dad would come home drunk and beat up my mom and 

sisters.  For a time I was spared but as I grew up and my sisters left home for college, I 

bore the brunt. Dad was in the army, so he would visit home on holidays and those 

days used to be horrible 

 My mom took to drinking due to her frustration and she started beating me up 

every night. Slowly, a sense of unworthiness, loneliness, burden and rebellion was 

growing in me. I was a Roman catholic and it is strange that I never sought the help of 

God the way I do now. I only remember getting on to the terrace and looking up at the 

star-filled and moonlit sky and crying out, It hurts! it Hurts!  

 My days of sufferings where somewhat helped when my mom was diagnosed 

with diabetes and she had to quit drinking. I was 13 when the only friend I had misun-

derstood me and stopped talking to me.  Fear of rejection gripped me, so I became a 
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இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் 
அடனவடரயும் சட யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கடெ அடனவடரயும் சட யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கடெ 

ஆசரீ்வதிப் ோரோக! ஆசரீ்வதிப் ோரோக! 
Wishes from congregation to all who celebrate Birthday and Wishes from congregation to all who celebrate Birthday and 

Wedding Anniversary this month. May God Bless you!Wedding Anniversary this month. May God Bless you!   

people pleaser and craved to be loved and accepted but failed miserably. The light of 

my life was my eldest sister with whom I had a wonderful relationship. She was like a 

second mom to me and she comforted me, but the day came when she had to leave 

home for college. 

 The rebellion in me grew day by day. I was a really good student but some-

how I could not focus and I became really wild. I did many things during those days 

that I am not really proud of. My eldest sister then forced me to attend a Christian 

camp. There were some really good preachers and there was one particular incident 

described so beautifully of Zacchaeus in Luke 19:4 And he ran before and climbed the 

sycamore tree to see Him for he was to pass that way. The thing that touched me the 

most was Jesus calling out his name and looking up for him. It hit me very deeply and 

personally, sitting in that crowd of almost 250 students, that I was searching for some-

one who could take away my pain and He comes right in front of my face. 

 I remember suddenly getting up to drink water to gulp down my choked emo-

tions. I still don’t know what you call it, a trance, a vision, a daydream or an overac-

tive imagination. I suddenly found myself in an ocean and I was coming towards the 

beach. There were four very tall monstrous beasts coming after me. I was running 

gasping for breath. In all my life I had never been to a beach and yet I could vividly 

feel the sand under my feet and the tides splashing against me. There was a beautiful 

sunset or may be even sunrise, the best I have ever seen till date. I remember running 

towards a very tall manly figure sitting on a rock emitting very bright white light. He 

was weeping with his hands covering his face.  I remember taking a sigh of relief and 

then slowly crawling like an inquisitive anxious child and sitting very close to his feet 

and looking very intently at his face, trying to figure out as to why he was crying. He 

gently lifted his face and looked at me and said very softly but in much pain and an-

guish...Sano! Sano! Why have you forgotten me? That was all. 

 Suddenly I was in my real world with all the pain and rebellion. I don’t know 

how many hours must have passed but I sat under a tree and cried like a child, una-

shamed of people watching and passing by. Nobody and nothing mattered in that mo-

ment. It was the 13th of October 1997 at 11:36 am. That moment was my moment of 

realization and revelation of always having someone watching over me who claimed 

his love and jealous possession over me openly and fearlessly.  

 Yes, in that very moment I had finally achieved what I didn’t achieve in my 

17 years of wretched ugly life. At last, I felt HOME, safe, saved and loved and I 

achieved my normalcy, perfection, laughter. That moment was and will remain 

mine...13th October 1997, time 11.36 am. 

 This is how my journey began with my Jesus. The crucified humiliated re-

jected and lonely one became my hero, my best friend and my guide. I never felt alone 

after that. 

(Dr. Sangeeta, her husband Naveen Srivastav and their daughter worship in BMC)   
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Christmas Programs Report   

1. Evangelistic Carol Program: The church Christmas carol program was 
conducted in the evening on 12th Dec at SEA school auditorium. The adult 
choir led by Isaac and the Sunday school program led by Joyce Arun and 
contributed by John Manoah performed beautifully. The choir sang songs 
in English, Kannada and Tamil, enthralling everyone. The kids’ perfor-
mance was an evangelistic message spanning the entire Bible story from 
Creation, Fall of man, Birth of Jesus Christ, Life and crucifixion of Jesus, 
Resurrection and Ascension of Christ. Pastor gave a short message ex-
plaining the meaning of the Christmas and the cross.  Many friends and 

neighbours of our church members attended. 

2. BMC Kids Choir: This is a much-loved activity of our church led by Sathya 
and Anitta who trained our kids belonging to the class 1-to-9 age group. 
Their great singing opened the Christmas season in our church as they 
sang on Nov 29th in our church. They also performed on 6th Dec at the 
FMPB Christmas program and again in our church during anniversary cel-

ebration service on Dec 13th. 

3. Carol Rounds: Enthusiastic carol rounds coordinated by Sathya took place 
in all our homes, led by all the area fellowships visiting other AFs and the 
youth visiting some areas. Many outreach areas were meticulously cov-
ered by Pastor and Sharon and team. A separate carol rounds was under-
taken for the Whitefield outreach and an evangelistic carol rounds in the 

Le Terrace apartment by ITPL area fellowship led by Clement and Giftlin. 

4. BMC Outreach Christmas Programs: 

a) Whitefield: This took place on 20th Dec. The program was led by Ashok Doddan-

na and Mala and team. It was attended by more than 100 people. Pastor did a 

puppet show. 

b) Sadarmangala: On 19th Dec at Sadarmangala where around 100 people attend-

ed. The program was led by Irwin and Shanmugam and and Sharon and team. 

Pastor and his puppet delighted the kids and adults. 

c) Priyanka Nagar: The program was on 6th Dec. It was led by Pastor and the COME 

team and was attended by more than 100 people. 

d) Hoodi: On 20th Dec, Hoodi Sunday school had their Christmas program led by 

Gracy and Sharon and team. 

e) KR Puram: This was on 6th Dec, led by Veena Dev Sundar and team. Pastor gave 

the message and did a puppet show. 

f) Devasandra: On 20th Dec, the program at Devasandra was led by Angelin Isaac, 

Ruth and Koilraj. 
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g) Irula Outreach: On 5th Dec, the outreach program at Irula was led by Pas-
tor and Atheejoe and team and Franklin Koilpillai and the youth team. 
More than 100 people attended. BMC youth also whitewashed the Irula 
church. 

5. Telugu Evangelistic Christmas Program:  
The Telugu Christmas outreach program as conducted exclusively for the 
people of other faith in the KR Puram neighbourhood to draw and intro-
duce Christ and our church to them. Program was conducted in our BMC 
church premises on 19th December 2015 from 6:00-9:00 PM. The event 
began with a word of prayer and choir singing wonderful Christmas 
songs, followed by a traditional dance with Kids dancing as Christmas 
trees. Powerful message was shared by our speaker Bro. John Calvin in-
troducing Christ in very gentle way. Many accepted the alter call at the 
time of prayer.  
This was followed by women team who presented wonderful choreogra-
phy, puppet show by our dear Pastor and finally wonderful drama the 
story of Atrban –The 4th wise man, which enthralled the audience.  A to-
tal 120 Non-Christians attended the event and some of the very first 
time, and few who attended last year Christmas program were eagerly 
waiting to attend this program again. Program was much appreciated by 
every participant and an eye opener to many. Please pray for the people 
who attended that God may open their hearts. 

6.  Apartment Christmas Programs: Many of our church members conduct-
ed evangelistic Christmas programs in their apartments.  This was an 
effective way of communicating the Christmas message to many non-
Christian neighbours and friends. These programs were conducted in 
Golden Star (Anina and team), Mahaveer Tuscan (Anban, Jabez, Franklin), 
Shikharam (Bernard, Selvin) Le Terrace (Clement), Kodigehalli (residence 
of Sasikala George) and apartment of Deva Sundar and Solomon. 

7. Christmas Programs in Schools: This year, for the first time, there were 
openings in two schools for the Christmas message to be brought out to 
kids and teachers by our Pastor using his puppet show. This took place in 
Ryan School (coordinated by Giftlin Clement) and in Chaitanya School 
(coordinated by Deva Sundar) 

8. BMC Anniversary Service: The Sunday morning service on 13th December 
was celebrated as the special anniversary thanksgiving service of BMC 
(this year being the 8th anniversary of the founding of our church). The 
service was bilingual .  Both the adult and kids choirs performed and 
some members shared their goals and visions for the growth and 
strengthening of the church. 
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9. Christmas Day Cake distribution: The afternoon of the 25th Dec, many 
BMC youth and others joined in the BMC neighbourhood cake distribu-
tion. The neighbours were greeted and wished and cakes were distribut-
ed to around 150 homes around the church. This was led by Deva Sundar 
and Sharon and team. 

10. Special Thanks: 
Pastor was literally on his toes throughout the whole of Dec 2015, attending, 
conducting, participating and doing puppet shows and giving messages in 
almost all of the above programs and in other places as well. We as a church 
are blessed by the dedication and enthusiasm of our pastor and wish to ex-
press our sincere thanks to him for his tireless help and involvement in each 
and every program. God bless you and continue to use you mightily Pastor!  
A very special thanks also to Sharon and her team of young girls including 
Sandhya, Shirley, Shalet, Thenmozhi, Shweta and others for their involvement 
in many many outreach programs. They coordinated and performed in many 
of the programs, some of them at very short notice. Many thanks and God 

bless you all very specially. 

 

RENEW YOUR MIND  

                        – introducing great Christian thinkers and writers 

 C S Lewis (1898 – 1963) was a prolific Irish writer, lay theolo-
gian and Christian apologist. He held academic positions at both the 

Oxford and Cambridge Universities. His writings are renowned for both 

his fictional work, especially The Screwtape Letters, The Chronicles of 
Narnia and The Space Trilogy and for his non-fiction Christian apolo-

getics, such as Mere Christianity, Miracles and The Problem of Pain 
and A Grief Observed – a personal account of his thoughts following the 

death of his wife due to cancer. His faith profoundly affected his work. 

Lewis's works have been translated into more than 30 languages.  

 As a teenager, Lewis abandoned his childhood Christian faith 

and became an atheist; he later described his young self as being para-
doxically "angry with God for not existing". After his conversion to the-

ism in 1929, Lewis converted to Christianity in 1931. After his conver-

sion, his interests gravitated towards Christian theology. Lewis’ life and 
books have been an inspiration for whole generations of Christians and 

shaped many other Christian writers as well. 

Compiled by - Mrs Hannah Selvin 
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A testimony of Henry Martyn   

    – a man who ‘burned out for God’  

Listen to the life of Henry Martyn. He had warts covering the back of 

his hands, warts on his face, eyebrows, eyelashes singed; he was not a 
welcoming-looking man. He was a Cambridge scholar, and people tell 

us that when he was a scholar at Cambridge and the cricket games and 
all of those would be played, he would be standing 

behind a tree someplace, always afraid to go and get 

involved in a conversation with anybody, so con-
scious about the warts that covered his body and the 

unattractive face that he had. He was a genius.  

Do you know, a lovely young girl fell in love with 

this man because of the mind that he had and the 

kind of gentleman that he was. Her name was Lydia. 
Henry Martyn was one day sitting in a Church ser-

vice and somebody was talking about India and the need for the mis-
sionary, the need for the gospel, and young Henry Martyn in his 20’s, 

his heart began to pulsate and throb with the need for telling the people 

of India the gospel of JESUS CHRIST.  

He walked away from there, his head in the clouds, asking God if that’s 

what God really wanted of him even though he considered himself such 
an unworthy servant. Do you know what happened in this man’s life? 

He went on and knocked on the door of the girl who was dearest to him 

in all the world, who had caused his heart to pound with a deep passion 
and love and romance and commitment to her, and he said, “Lydia, God 

has asked me to go to India as a missionary. I am not worthy of that 
calling but He’s asked me to go. Would you join with me after we are 

married? Let’s go to India and serve the LORD JESUS CHRIST.” And 

she said to him, “Henry, if there’s one part of the world I never want to 
go to; I don’t want to go to India.” He said, “How can you make such a 

statement?” She said, ‘I don’t know but my heart has that, I do not want 
to go.” He loved her, he pleaded and begged, even for a short term to 

trust him and go with him and finally they came to a head-on collision 

course on this and Henry Martyn says when he was praying one day he 
began to struggle in his heart, ‘is it going to be Lydia or is it going to be 

India, is it going to be Lydia, is it going to be India,’ when it dawned on 

him, it really wasn’t Lydia or India, it was Lydia or God.  
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This man came to my country, India, and from there he went to Persia. 

He was dragged across a desert in chains. He suffered much at the 

hands of his tormentors. There are churches in Kolkata that bear his 

name today. He went to India and then went on to Persia. 

He died when he was 31 years old. Do you know what he gave to the 

world before he died at age 31? - the translation of the New Testa-

ment in Hindustani, in Persian and in Arabic. Three versions of the 

New Testament by one man who died at age 31.  

Do you hunger and thirst after His will? And I hope some of you 

would be willing to lay at the altar that which you have clung to for 

a long time. 

Some of Henry Martyn’s quotes: 

 “The spirit of Christ is the spirit of missions. The nearer we get to 
Him, the more intensely missionary we become.” 

 “I have rightfully no other business each day but to do God's work 
as a servant, constantly regarding His pleasure. May I have grace 

to live above every human motive, simply with God and to 

God.” 
 “If [God] has work for me to do, I cannot die.” 

 I have hitherto lived to little purpose; more like a clod than a servant 
of God. Now let me burn out for God. 

 “Even if I should never see a native converted, God may design by 

my patience and continuance in the Word to encourage future mis-
sionaries.” 

 “It has always happened hitherto that whenever I have begun to feel 
an attachment to places, persons, or things, of a merely temporary 

nature, I have been carried away from them. Amen! May I live as a 
stranger and pilgrim upon the earth. May we be brought to that bet-

ter country where painful changes are known no more.” 

(This testimony by Ravi Zacharias is taken from YouTube) 

C S Lewis Quotations 

 I believe in Christianity as I believe that the sun has risen; not only 

because I see it, but because by it I see everything else 

 One must keep on pointing out that Christianity is a statement which, 
if false, is of no importance, and, if true, of infinite importance. The 

one thing it cannot be is moderately important.  
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Carols Service 
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Editorial Team: Shyla, Rosline Prabu, Hannah, Selvin, Wilfred & Pastor 

Date Time Speaker Topic 

31-Dec-15 11:00 pm (English) Pastor New year Service 

1-Jan-16 7:00 am (Tamil)  Rev Dr Tilak Samuel New year Service 

3-Jan-16 

7:00 am (Tamil) Family Testimonies 
Consolation to mourn-
ing 

9:30 am (English) Guest Speaker 

6:30 pm (English) Pastor 

10-Jan-16 

7:00 am (Tamil) Rev Dr Tilak Samuel 

Beauty for ashes 9:30 am (English) Rev Dr Mrs Shanti Tilak 

6:30 pm (English) Dr Kumara Raja Singh 

17-Jan-16   

7:00 am (Tamil) Rev Andrew Natarajan 

Oil of Joy 9:30 am (English) Rev Andrew Natarajan 

6:30 pm (English) Rev Dr Mrs Shanti Tilak 

24-Jan-16   

7:00 am (Tamil) Mr A G Rajan 

Garment of praise 9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Rev Dr Tilak Samuel 

31-Jan-16   

7:00 am (Tamil) Pastor 

God may be glorified 9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Rev Dr Tilak Samuel 

Pulpit Calendar - January 2016 
Theme: They may be called trees of Righteousness Isaiah 61:2  


