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Pastoral Letter  
Dearly beloved, 

 Greetings to you in the matchless name of our Lord and Saviour Jesus Christ. 
I wish God’s blessings upon every one of you as you seek to grow more in him and 
praise him for your active involvement in the Church life especially in August 2015.  I 
thank the Social Concerns department for successfully conducting the Diabetes 
Screening Camp in our Church premises on August 16, 2015 and the Nova Nordisk 
Company team spearheaded by Mrs. Veena Devasundar who did a commendable job 
in screening and teaching all the 350 people who walked in for the screening. I thank 
the volunteers who joined Bro. Jeevan and the Property team that installed the CCTV 
and camera provision in the church which was a need felt for enhancement. The last 
week of August saw a festival of children in the Sunday school Sunday when our kids 

led the service and showcased their spiritual knowledge. I take this opportunity to 
thank Mrs. Joyce Arun, the Superintendent, and all the Sunday school teachers and 
volunteers who are doing a dedicated job for the children. Let us continue to give 
ourselves to God more and more which is the mark of our growing relationship with 
the Lord. 
 Religions realize man’s need and try to connect human beings with their 
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Creator God, the Supreme Being. But the ideologies, rules and traditions they have 
made to achieve it are inconsistent because man is inherently sinful and God is abso-
lutely holy and it is impossible to connect these two.  Sin is the barrier.  God alone in 
His grace initiated relationship and solved the problem of sin by willingly giving His 
life on the cross as a ransom for man’s life. Man simply needs to repent and receive 
Jesus Christ the Saviour in his life and then be renewed by Him everyday in his spirit 
and conduct.  After that, what?  Being sinful inherently, in other words with the pos-
sibility of sin still remaining in him, how can man grow in the new life and in relation-
ship with the Holy God continually?  
 In this light we get to see God’s Word again and look into the meaning of 
what Jesus taught by saying, "Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear 
fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me.” 
John 15:4 
The permanent decision to abide in Him in our given environment is to be clarified 

and arrived at in full force. Without it, our religion or connection with Christ and the 
relationship we claim to have with God is at stake. Therefore, let us take time and 
direct our meditations to clarify in detail the practical aspects of our prayer life and 
ethical and holy life in the light of God’s life-giving words. The practical life lived with 
Christ on earth reflected in our belief and conduct is the essence of Christian life that 

God has precisely called us to do.  Many Christians say they are committed, but they 
are not involved. They are like the Japanese Kamikaze who went on thirty suicide 
missions. They were committed, but not involved. 
I wish God’s blessings upon the teacher folk in our church who will be celebrating the 
Teacher’s day on September 5, 2015. Grace be with you all. 

Grace be with you. 
Rev. T. David Livingston 

ப ோதகர் மடல் 
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே 
 கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நமது 
ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இளயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் 
வாழ்த்துக்கள். ததாடர்ந்து நீங்கள் கிறிஸ்துவில் வேரவும் ஆலய 
ஊழியங்கேில் பங்குதபறவும் ளதவன் உங்களே ஆசீர்வாதிப்பாராக. சுமார் 350 
ளபருக்கும் ளமலாக பயன்தபற்ற நீரிழிவு பரிளசாதளன முகாளம நடத்திக் 
தகாடுத்த திருமதி வனீா ளதவசுந்தர் அவர்களுக்கும், ’ளநாவா நார்டிஸ்க்’ 
குழுவினருக்கும் எனது நன்றி. நமது ஆலயத்தில் கண்காணிப்பு ளகமராக்கள் 
தபாருத்த தளலளமளயற்ற திரு ஜீவன் மற்றும் அவரது குழுவினருக்கும் 
நன்றி. நமது சிறுவர்களே ஞாயிறு பாடசாளல மூலம் ஆவிக்குரிய 
வேர்ச்சியில் நடத்தி, கடந்த வாரம், அவர்கேது தாலந்துகளே சிறப்பாக 
தவேிப்படச் தசய்த ஞாயிறு பாடசாளல ஆசிரியர்களுக்கும், 
ஒருங்கிளணப்பாேர்களுக்கும், அவர்களுக்கு தளலளமத்துவம் தகாடுக்கும் 
திருமதி ஜாய்ஸ் அருண் அவர்களுக்கும் எனது நன்றி. ததாடர்ந்து நமது 
பிள்ளேகள் கிறிஸ்துவில் வேர நாம் நம்ளம அர்ப்பணிப்ளபாம். 
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மனிதர்களேயும் அவர்களேப் பளடத்த கடவுளேயும் இளணக்க 
மதங்களும் மார்க்கங்களும் முயற்சிக்கின்றன. ஆனால் சுபாவத்திளலளய பாவம் 
தகாண்ட மனிதளரயும், இயல்பாகளவ பரிசுத்தம் நிளறந்த கடவுளேயும் 
இளணக்க முடியாததற்குக் காரணம் மதக்ளகாட்பாடுகளும், பாரம்பரிய 
தகாள்ளககளுளம. இந்த பிரச்சளனளய தீர்க்க, ளதவளன, தமது சுத்த 
கிருளபயால், மனிதனுடன் உறவு தகாள்ே, தனது உயிளர கல்வாரிச் 
சிலுளவயில் கிளரயமாக்கி மனிதனுக்கு வாழ்வு தகாடுக்க சித்தமானார். 
மனம்திரும்பி, இளயசுளவ தசாந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்தகாண்டு, அனுதினமும் 
அவருளடய ஆவியில் புதுப்பிக்கப்பட்டு எண்ணத்தாலும் தசயலாலும் அவருக்கு 
ஏற்றபடி வாழளவ அவன் அளழக்கப்பட்டிருக்கிறான். சுபாவத்திளலளய பாவம் 
தகாண்ட மனிதன், இரட்சிப்பிற்குப் பின்னர், சிற்சில பாவங்கள் அவனில் 
இன்னும் நிளலத்திருக்க, எவ்வாறு பரிசுத்த ளதவனுடன் உறவுதகாண்டு அவன் 
வாழமுடியும்? 

இந்த சூழ்நிளலயில், நாம் ளதவ வார்த்ளதளய ளநாக்கிப்பார்த்து, 
இளயசு ளபாதித்துக் கூறிய இந்த வசனத்ளத கவனிப்ளபாம். “என்னில் 
நிளலத்திருங்கள், நானும் உங்கேில் நிளலத்திருப்ளபன், தகாடியானது 
திராட்ளச தசடியில் நிளலத்திராவிட்டால், அது தானாய் கனிதகாடுக்க 
மாட்டாதது ளபால நீங்களும் என்னில் நிளலத்திராவிட்டால் கனிதகாடுக்க 
மாட்டீர்கள்” ளயாவான் 15:4 

எத்தளகய சூழ்நிளலயிலும், அவரில் எப்தபாழுதும் நிளலத்திருக்க ஒரு 
நிரந்தரமான முடிளவ எடுக்க ளவண்டும் என்பளத நாம் மிகத்ததேிவாக 
புரிந்துதகாள்ே ளவண்டும். அது இல்ளலயானால், நாம் கிறிஸ்துவுடன் 
உறவுதகாண்டவர்கோகளவா, கிறிஸ்தவ மதத்தவர்கோகளவா வாழ முடியாது. 
ஆளகயால், நமது அனுதின தஜப வாழ்வும், ளவதத்ளத தூய ஆவியானவரின் 
துளணயுடன் அறிந்து அதின்படி தசயல்படுவதும் எத்தளகய நிளலயில் 
உள்ேது என்பளத நம்ளம நாளம தற்பரிளசாதளன தசய்து பார்ப்ளபாம். நாம் 
விசுவாசித்து அனுதினமும் உறவுதகாள்ளும் கிறிஸ்துளவ, நமது நளடமுளற 
வாழ்க்ளகச் சூழ்நிளலகேில் பிரதிபலிக்களவ நாம் அளழக்கப்பட்டிருகிளறாம். 
ஜப்பாளனச் ளசர்ந்த ’காமிகாளச’ என்ற ராணுவப்பளடயினர், தமது 
அர்ப்பணிப்பின் காரணமாக முப்பதிற்கும் ளமற்பட்ட தற்தகாளல 
தாக்குதல்கேில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் அவர்கள் தாங்கள் தசய்வதில் ஈடுபாடு 
அற்றவர்கோக இருந்தனர். இன்றும் பல கிறிஸ்தவர்களுக்கு அர்ப்பணிப்பு 
உண்டு ஆனால் ஈடுபாடு இல்ளல. ளதவன் தாளம அவரில் நிளலத்திருந்து, 
ஈடுபாட்டுடன் அவரது இராஜ்ஜிய விருத்திக்காக உளழக்க நம்ளம 
பயன்படுத்துவாராக. 
இம்மாதம் 5 ஆம் ளததி ஆசிரியர் தினம் வருகிறபடியால், நம் சளபயில் 
ஆசிரியர்கோக பணிபிரிளவாருக்கு எனது வாழ்த்துக்களும் ளதவ 
ஆசீர்வாதங்களேயும் ததரிவிக்கிளறன்  
 
ளதவ கிருளப உங்களுடன் தரித்திருப்பதாக. 
ப ோதகர் படவிட் லிவிங்ஸ்டன்  
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மிஷனரி சரிதத: கோர்ல் ப க்கர் [Carl Becker] (1894 – 1990) 
 பள்ேிப் படிப்ளப முடித்துப் பல வருடங்கள் ஆன பின்னும், தனது 
ளமற்படிப்பிளன ததாடர முடியாத நிளலயிலுள்ே ஏளழக் குடும்பத்தில் 
பிறந்தவர் கார்ல் ளபக்கர். தனது விதளவத் தாளயயும், திருமணமாகாத 
சளகாதரிளயயும் காப்பாற்ற ளவண்டியிருந்ததால், பட்டளற ஒன்றில் 
ளவளலக்குச் ளசர்ந்தார். அந்த ஊதியத்தில் சிறுகச் சிறுக ளசர்த்த நூறு டாலளர 
தனது மருத்துவப் படிப்பிற்கு முன்பணமாக தசலுத்தி கல்லூரியில் ளசர்ந்தார். 
அப்ளபாது “நீர் எனக்கு நல்ல படிப்ளபத் தந்தால், என் வாழ்ளவ உமக்கு 
அர்ப்பணித்து, உமக்கு ஊழியம் தசய்ளவன்” என ளதவனுடன் உடன்படிக்ளக 
தசய்தார்.  
 1916 ஆம் ஆண்டு, 22 ஆவது வயதில், பிலதடல்பியா மருத்துவ 
கல்லூரியில், தனது மருத்துவப் படிப்ளப படித்துக் தகாண்டிருந்தார். அப்ளபாது 
முதலாம் உலகப்ளபார் ஆரம்பித்ததால், ளபாரில் காயப்பட்டவர்களுக்கு 
மருத்துவ உதவி அவசியம் எனபளத உணர்ந்து, மருத்துவம் படிக்கும் 
மாணவர்களுக்கு இலவசமாகத் தங்கும் அளறயும், உணவும், 
ஊக்கத்ததாளகயும் வழங்கினார்கள். இதனால், எேிதாக தனது மருத்துவப் 
படிப்ளப முடித்தார் அவர். தனது வாழ்வில் முதன்ளமயானவர் கிறிஸ்துளவ 
என்றும், அவரிடம் தசய்த உடன்படிக்ளகளயயும் ததரிவித்து, அதற்கு 
சம்மதித்த மரியா என்ற தபண்ளண 1922 ஆம் ஆண்டு அவர் திருமணம் 
தசய்தார். 
 அதமரிக்காவில் அவர் தனது மருத்துவராக பணிபுரிந்து வந்தார். 
அவரது திறளமயான சிகிச்ளசயால் அவருக்கு ளபரும் புகழும் கிளடத்தது. 
அப்தபாழுது, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ே காஸ்ளகா என்ற பகுதியில் ஊழியம் தசய்த 
தனது மருமகள் எலிசதபத் ளமார்ஸ் ஹார்ல்ளபர்ட் என்ற மருத்துவ மிஷனரி 
திடீதரன்று இறந்து ளபானதால், அங்கு பணிபுரிய ஒரு மருத்துவர் ளதளவ 
எனறு சார்லஸ் ஹார்ல்ளபர்ட் எனபவர் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். 
ளதவனுக்குச் தசய்த அர்ப்பணிப்பு ளபக்களர உந்தியது. ஆனாலும், தன் தாயின் 
உடல்நலம் கருதி, தன்னால் வர இயலாது என்று அவர் பதில் அனுப்பினார். 
சார்லஸ் ஹார்ல்ளபர்ட் ததாடர்ந்து கடிதங்கள் அனுப்பி வர, 1928 ஆம் ஆண்டு 
தனது நல்ல ளவளலளய விட்டுவிட்டு, ஆப்பிரிக்க காடுகேில் பணி தசய்ய 
பயணாமானார்.  
 ஆப்பிரிக்காவின் காஸ்ளகா காடுகேிலுள்ே காட்வா எனற இடத்தில், 
மண் குடிளசயில் தங்கி, ஆறு வருடங்கள் பணிபுரிந்தார். 1934 ஆம் ஆண்டு, 
ஓசா என்ற இடத்தில், ஒரு சிறிய மருத்துவமளனளய ஆரம்பித்தார். 
அனுதினமும் 200க்கும் ளமற்பட்ட மக்கள் தூரமான இடத்திலிருந்து இவரது 
மருத்துவமளனக்கு வந்து உடல் ஆளராக்கியம் தபற்றனர். சரீர சுகம் ளதடி 
வரும் மக்களுக்கு சுவிளசஷத்ளத அறிவிக்காமல் அவர் அனுப்பியதில்ளல.  
மருத்துவப் பணியில் ஈடுபட்டாலும், ஒவ்தவாரு வார இறுதியிலும், சுவிளசஷ 
பணிக்காக மட்டுளம ஒதுக்கி ளவத்துப் பணிபுரிந்தார். 
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 சுவிளசஷத்ளத சரியான முளறயில் மக்களுக்கு எடுத்துச் தசால்வதில் 
ளபக்கர் சிறந்து விேங்கினார். ளவத களதகளே ஆப்பிரிக்க சூழ்நிளலக்கு ஏற்ப 
விேக்கக்கூடிய படங்கள் நிளறந்த ஒரு புத்தகத்ளத அவளர உருவாக்கி, அளத 
பயன்படுத்தி மற்றவர்களுக்கு பயிற்சியும் தகாடுத்தார். ஆப்பிரிக்க காட்டு 
மனிதர்கள் அந்தப் புத்தகத்ளத உபளயாகித்து, மற்றவர்களுக்கு சுவிளசஷம் 
அறிவித்துக் தகாண்டிருப்பளதப் பார்த்து ஆண்டவளர துதித்தார். தனது 
மருத்துவ பணிளய குறித்து இவ்வாறு அவர் எழுதுகிறார்: “இளயசு 
கிறிஸ்துவுக்கு ளயாவான் ஸ்நானன் எப்படி முன்ளனாடியாக இருந்து வழிளய 
ஆயத்தம் பண்ணினாளரா, அப்படிளய எனது மருத்துவப் பணியும் இம்மக்களுக்கு 
நற்தசய்திளய நான் தசால்லவுல், அவர்கள் அளத கவனமுடன் ளகட்கவும் 
ஆயத்தம் தசய்கிறது” 

 இட்டூர் காடுகேிலுள்ே ததாழுளநாயாேிகள், கார்ல் ளபக்கரின் 
மருத்துவமளனளய அறிந்து சிகிச்ளசக்காக வர ஆரம்பித்தனர். அவரது அன்பும் 
அரவளனப்பும் உற்சாகமும் அவர்கேது வாழ்க்ளகக்கு புது அர்த்தத்ளத தந்தது. 
எனளவ, அவர்கேில் ஆயிரத்துக்கும் ளமற்பட்ளடார் விசுவாசத்திற்குள் வந்தனர். 
நாளுக்கு நாள் எண்ணிக்ளக தபருகளவ, 1100  ஏக்கர் நிலத்தில் ததாழு 
ளநாயாேிகளுக்குக்கான கிராமம் ஒன்ளற ஏற்படுத்தி, அதில் 4000 ததாழு 
ளநாயாேிகளே தங்க ளவத்து மருத்துவ உதவி தசய்து வந்தார். ததாழு ளநாய் 
பற்றி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுளவாரும் அதமரிக்க ளதசத்திலிருந்து வந்து, இந்த 
மக்களுடன் தங்கி, பல உயரிய கண்டுபிடிப்புகளே தசய்தனர். கார்ல் ளபக்கர் 
ஒவ்தவாரு ஆண்டும் 4000 அறுளவ சிகிச்ளசகளேயும், 500  பிரசவங்களேயும் 
தனது ஓச்சா மருத்துவமளனயில் தசய்தார் என்றால், அவர் எவ்வேவு 
கடினமாக உளழத்திருக்கிறார் என்பது ததரிகிறது. 

 1960 ஆம் ஆண்டு ளதச விடுதளலக்காக ஏற்பட்ட புரட்சியின்ளபாது 
சிம்பாஸ்  தகாரில்லாக்கள் இவரது மிஷன் வடீு, மருத்துவமளன 
ஆகியவற்ளற நாசப்படுத்தினர். பாதுகாப்பிற்காக சில காலம் கிழக்கு 
ஆப்பிரிக்காவிற்கு இடம் தபயர்ந்து, பின்னர் தனது எழுபதாவது வயதிலும், 
அதமரிக்கா தசல்ல மறுத்து ஓச்சா பகுதிக்கு வந்து தனது வடீ்ளடயும் 
மருத்துவமளனளயயும் புதுப்பித்தார். 1966 ஆம் ஆண்டு, மூன்று முளற அவர் 
மாரளடப்பால் பாதிக்கப்பட்டாலும் ததாடர்ந்து உளழத்து வந்தார். ’இன்று என் 
வாழ்வின் களடசி நாோக இருக்குமானால், அதளன நான் படுக்ளகயில் 
தசலவழிக்க விரும்பவில்ளல’ என அவர் அடிக்கடி அவர் கூறுவார்.  

 தனது 83 வயது வளர காஸ்ளகா பகுதியில் இருந்து, பின்னர் 
அதமரிக்கா தசன்று மருத்துவ சுவிளசஷ ளமயம் எனற அளமப்ளப ஏற்படுத்தி 
ஊழியத்திற்கு தசல்லும் மருத்துவர்களே பயிற்றுவிக்கும் பணிளயச் தசய்தார். 
அவளரக் குறித்து ஒரு காஸ்ளகா மனிதன் இவ்வாறு கூறினான: “பல 
மிஷனரிகள் இளயசு கிறிஸ்துளவக் குறித்து எங்களுக்கு ளபாதித்தனர். ஆனால், 
கார்ல் ளபக்கர், இளயசு கிறிஸ்துளவப் ளபாலளவ எங்களுடன் வாழ்ந்து 
காட்டினார்”. 

       ததாகுப்பு - திி்ரு வில்பிரட் 
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வோழ்க்தக சோட்சி          -  திருமதி திவ்யா தபர்னார்ட் 
உலக ளதாற்றத்திற்கு முன்ளன நம்ளம முன்குறித்த கர்த்தராகிய 

இளயசுகிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு ஸ்ளதாத்திரம். இளயசுவின் அேவற்ற 
கிருளபயால் இன்று உங்களுக்கு முன்பாக நான் சாட்சியாக நிற்கிளறன்.  

ஒரு பாரம்பரிய இந்து குடும்பத்திலிருந்து கர்த்தர் என்ளன ததரிந்து 
தகாண்டார். என் தந்ளத ஒரு ஓவியர். அவர் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிளமயாகி 
இருந்தார். எத்தளனளயா விக்கிரகங்களேத் ளதடி அவரது கால்கள் ஓடின. 
ஆனாலும் அவரால் அந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபடமுடியவில்ளல. 
பார்க்கமுடியாத, ளகட்கமுடியாத, பதில்தசால்லமுடியாத ஒரு கல்லிடம் எங்கள் 
ளவதளனகளே தசால்லி அழுதுதகாண்டிருந்ளதாம். நாட்கள் கடந்தன. 
நிளலளம இன்னும் ளமாசமாகத் தான் தசன்றது. எங்கள் அழுகுரல் 
அளவகளுக்குக் ளகட்கவில்ளல. உலகம் அறியாத என் தாய், திருமணம் 
ஆகாத மூன்று மூத்த சளகாதரிகள், அழாத நாட்கள் இல்ளல. கண்ணரீ் வற்றிப் 
ளபானது. உலகம் எங்களே ஏேனமாகப் பார்த்தது. என் சளகாதரிகள் இே 
வயதிளலளய ளவளலக்குச் தசன்றனர்.  

குடி ஒரு குடும்பத்ளத நிர்மூலமாக்கும் என்பது உண்ளமதான். ஒரு 
கட்டத்தில் எங்கோல் தாங்க முடியவில்ளல. காளலயில் நன்றாக 
விக்கிரகங்களே கும்பிட்டுச் தசல்லும் என் தந்ளத, இரவில் குடித்து விட்டு 
வருவார். நாங்கள் வாங்கிய அடிகள் எண்ணி முடியாது. அவர் என்ன 
தசய்கிறார் என அவருக்ளக ததரியாது. எங்கள் துணிகளே எரித்துப் ளபாடுவார், 
பாத்திரங்கள் உருளும். என்னதான் ஆயிரக்கணக்கில் அவர் சம்பாதித்தாலும், 
இரவில் தவறும் ளகயாகத் தான் திரும்புவார். திருமணம் ஆகாத தபண்கள், 
குடிக்கு அடிளமயான தந்ளத - எதிர்காலளம ளகள்விக் குறியாய் இருந்தது. 
உலகம் எங்களேப் பார்த்து நளகத்தது. கண்ணரீின் நாட்கள். விக்கிரகத்தின்முன் 
அழுவளதத் தவிர எங்களுக்கும் ளவறு வழி ததரியவில்ளல. படிப்பில் சிறந்த 
அறிவாேிகோகிய என் சளகாதரிகள் எங்கள் இயலாளமயால் ளமற்படிப்பு படிக்க 
முடியாத சூழ்நிளல. யாரிடத்திலிருந்தும் எங்களுக்கு உதவி கிளடக்கவில்ளல. 
என் தந்ளதயின் சளகாதரி எங்கள் அன்றாட ளதளவகளுக்கு உதவினார்.  

என்னுளடய அன்றாட தஜபம் இதுதான் – (1)என் தந்ளதயின் 
குடிப்பழக்கம் மாறளவண்டும் (2)என் சளகாதரிகளுக்கு நல்ல இடத்தில் 
திருமணம் தசய்து தர ளவண்டும் (3) களடசிவளர என் அம்மாளவ நான் 
கவனித்துக்தகாள்ே ளவண்டும். விவரம் ததரியாத வயதிலிருந்ளத என் 
ளவண்டுதல்கள் இளவ மாத்திரளம. 

பக்தி உள்ேவளன கர்த்தர் தமக்தகன ததரிந்து தகாண்டார் என நாம் 
ளவதத்தில் வாசிக்கிளறாளம, அது எவ்வேவு உண்ளமயாய் இருக்கிறது. நாங்கள் 
கர்த்தளர அறியாதிருந்தும் அவர் எங்கள் ளமல் கரிசளன உள்ே 
ளதவனாகத்தான் இருந்தார். நான் கடவுள் கிருளபயால் 12 ஆம் வகுப்பு 
படித்துக்தகாண்டிருந்ளதன். என்னால் வடீ்டில் பாடங்களே படிக்க முடியாத 
சூழ்நிளல. எப்படியாவது எனது குடும்பத்ளத களர ளசர்க்களவண்டுளம. 
எங்களே ஏேனமாகப் பார்த்த இந்த சமுதாயத்தில் நாங்கள் தளல நிமிர  
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ளவண்டுளம, எனக்காக தன் படிப்ளப தியாகம் தசய்த என் சளகாதரிகளேயும், 
எனக்காக தன் வாழ்ளவ அர்ப்பணித்த என் அம்மாளவயும் நன்றாகப் 
பார்த்துக்தகாள்ேளவண்டுளம என்ற ஆதங்கத்தில் எல்லா பாடங்களேயும் 
பள்ேியிளலளய படித்து முடிப்ளபன். எப்தபாழுதும் வடீ்டில் சண்ளடயாக 
இருந்ததால், வடீ்டிற்கு வரளவ பிடிக்காது. 12 ஆம் வகுப்பில் 1044/1200 
மதிப்தபண் எடுத்து ளதர்ச்சி தபற்ளறன் என் சளகாதரிகள் ளவளலக்குச் 
தசன்றனர். நான் B.Sc Physics ளசர்ந்ளதன். கல்விக் கட்டணம் தசலுத்துவது 
மிகவும் கடினமாக இருந்தது. என் வகுப்பில் நான்தான் களடசியாக கட்டணம் 
கட்டுளவன். படிப்ளப முடித்து, ஒரு களடயில் ளவளல பார்த்து குடும்பத்ளத 
காப்பாற்றுளவாம் என நிளனத்ளதன். “ உன்ளனக் தகாண்டு நான் தசய்யும் 
காரியங்கள் பயங்கரமாக இருக்கும், உன்ளன வாலாக்காமல் தளலயாக்குளவன், 
கீழாக்காமல் ளமலாக்குளவன்” என்று வாக்குளரத்த கர்த்தரின் திட்டம் என் 
வாழ்வில் தபரிதாக இருந்தது.  

களடசி ஆண்டு கல்லூரி படிப்பில், என் ளதாழி என்னிடம் ஜீவனுள்ே 
ளதவளன அறிமுகம் தசய்து ளவத்தாள். ஒரு தாளயப் ளபால நம்ளம 
ளதற்றுகிற ளதவன் என்ளனத் ளதற்ற ஆவலாகத்தான் இருந்தார். ஆனாலும், 
ளநரம் இன்னும் வரவில்ளல. என் இதயம் அவளர ஏற்க மறுத்தது. இளயசுளவ 
எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய என் ளதாழி எனக்காக எப்ளபாதும் தஜபிப்பாள்.WIPRO 
என்ற நிறுவனம் எங்கள் கல்லூரி வந்த ளபாது,  அவள் என்னிடம் வந்து, “அந்த 
ளநர்முகத் ளதர்வுக்கு நீ ளபா, நீ அதில் தவற்றி தபறுவாய், ஆண்டவர் உன்ளன 
உயர்த்த விரும்புகிறார்” என்றாள். நான் அளத நம்பவில்ளல. மறுபுறம், என் 
தந்ளத என்ளன “நீ அங்கு தசல்ல தகுதியற்றவள், உன்னால் அதில் தவற்றி 
தபற முடியாது” என்று தசால்லிக் தகாண்ளட இருந்தார். மிகுந்த மன 
வருத்தத்துடன் நான் WIPRO ளநர்முகத் ளதர்வுக்குச் தசன்ளறன். நிளனப்பதற்கும் 
ளவண்டுவதற்கும் அதிகமாக தசய்ய வல்ல ளதவன், அவருளடய சுத்த 
கிருளபயால் என்ளன அந்த ளதர்வில் தவற்றிதபறச் தசய்தார். என்னுளடய 
புளகப்படம் ‘THE HINDU’ என்ற ஆங்கில நாேிதழில் வந்தது. ஞானிகளே 
தவட்கப்படுத்தளவ ளதவன் ளபத்தியமானளவகளே ததரிந்ததடுத்தார்.  

2008 ஆம் ஆண்டில் இந்த தபங்களூர் பட்டணத்திற்கு வந்ளதன். இங்கு 
நடக்கிற தஜபக்கூட்டக்கேில் கலந்து தகாள்ே ஆரம்பித்ளதன். ஆனாலும், 
இளயசுளவ என்னால் முழுளமயாக ஏற்றுக்தகாள்ே முடியவில்ளல. என் 
கண்கள் அளடக்கப்பட்டிருந்தது. நாட்கள் தசல்லச் தசல்ல என்னிடம் ஒரு 
இனம் புரியாத திருப்தி. என் ளவதளனகளே கர்த்தரிடத்தில் ஊற்றும் ளபாது 
ஒரு திருப்தி கிளடத்தது. எல்லாக் கூட்டங்கேிலும் என் தந்ளதக்காக 
இளயசுவிடம் கண்ணளீராடு தஜபிப்ளபன். என் இருதயம் முழுளமயாய அவளர 
மட்டுளம நம்பினது. ளகாவில்களுக்குச் தசல்வளத நிறுத்திளனன். இளயசுளவ 
மனதார ஏற்றுக்தகாண்ளடன். நாள் ளபாக்கில், இரண்டு வருடங்களுக்குப் பிறகு 
என் தந்ளதக்கு குடிப்பழக்கத்திலிருந்து விடுதளல கிளடத்தது. இன்று வளர 
அவருக்ளக ததரியாது ஏன் அவர் அளத விட்டார் என்று. கர்த்தரால் மற்றுளம 
மாற்ற முடிந்தது. அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்ளலளய.. 

என் சளகாதரிகளுக்கு நல்ல இடத்தில் திருமணம் தசய்து ளவக்க  



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  10 

கர்த்தர் கிருளபயாய் இரங்கினார். நான் NLF  என்ற ஒரு சளபக்கு ததாடர்ந்து 
தசல்ல ஆரம்பித்ளதன். நான் தங்கியிருந்த விடுதியிளல இருந்த ஒரு சளகாதரி 
மூலம் அந்த சளபக்குச் தசன்ளறன். அவர் மூலமாய் கர்த்தருக்குள் ஆழமாய் 
தசல்ல ஆரம்பித்ளதன். அந்த அக்கா எங்களுக்காக மிக உருக்கமாக 
தஜபிப்பார்கள். இப்படி நாட்கள் கடந்தன. ஒரு நாள் நான் சளபயில் 
தஜபித்துக்தகாண்டிருந்த ளபாது, ளதவன் எனக்கு ஒரு தரிசனத்ளத தந்தார். 
அந்த தரிசனம் என் திருமணத்ளதக் குறித்தது. திருமணம் என்ற காரியத்ளத 
ளயாசித்துக் கூட பார்க்க முடியாத நிளலயில் இருந்தளபாது, ளதவன் தந்த இந்த 
தரிசனம் எனக்கு அதிர்ச்சிளயத் தந்தது. அந்த தரிசனத்தில் எனக்கு 
ளதான்றியது – நானும் மணமகனும் மணக்ளகாலத்தில் சளபயில் நிற்பது 
ளபாலக் கண்ளடன். என் தாளய கவனித்துக் தகாள்வளத என் ளநாக்கமாய் 
இருந்ததால் நான் தஜபித்துவிட்டு அளத விட்டுவிட்ளடன்.  

சில நாட்கள் கழித்து நான் ஒரு கூட்டத்திற்கு தசன்ற ளபாது, ஒரு 
ஊழியக்காரர் தஜபித்துவிட்டு, எனக்கு கிறிஸ்தவ முளறப்படிளய திருமணம் 
நடக்கும் என்றும், ளதவன் ஒருவளர ஆயத்தம் தசய்துதகாண்டிருப்பதாகவும் 
தீர்க்கதரிசனம் தசான்னார். என் வடீ்டிளலா என்ளனத் தவிர ளவறு யாரும் 
கர்த்தளர ஏற்கவில்ளல.  

விடுதியில் இருந்த என் ளதாழிகளோடு நாங்கள் ஒரு தஜப கூட்டத்தில் 
கலந்துதகாண்ளடாம். அங்கு தற்தசயலாக தபர்னார்ட் ளதவ தசய்தி தகாடுக்க 
வந்திருந்தார். அந்த கூட்டம், எனக்கு ளதவளன அறிமுகப்படுத்திய அந்த 
ளதாழியின் கணவர் மூலமாக ஒழுங்கு தசய்யப்பட்டிருந்தது. பாருங்கள், ளதவன் 
எப்படி முன் குறித்திருக்கிறார் என்று! என் ளதாழியின் கணவர், என்ளன 
திருமணத்திற்காக தஜபிக்கச் தசான்னார். அளத ளநரம், தபர்னார்டுக்கு ஒரு 
ஊழியக்காரர், GEMS இலிருந்து வந்தவர், சில கருத்துக்களே 
பகிர்ந்துதகாண்டார். அவர் தசான்னது – “இந்த தளலமுளறயினர், திருமணம் 
தசய்யும்ளபாது, ளவறு மதத்தில் இருந்து ஆண்டவளர ஏற்றுக்தகாண்ட 
தபண்களே திருமணம் தசய்தால் நல்லது என்றும், ளவறு மதத்தில் இருந்து 
வந்த தபண்களுக்கு திருமணக் காரியத்தில் அளநக இடறல்கள் வருகிறது 
என்றும் பிசாசானவன் எப்படி ஜாதிளய ளவத்து கிறிஸ்தவத்ளத குளலக்க 
நிளனக்கிறான்” என்றும் பகிர்ந்துதகாண்டார். நீண்ட கலந்துளரயாடலுக்குப் பின் 
தபர்னார்ட் என்ளனப் பற்றி அவர்கள் வடீ்டில் ளபசினார். கர்த்தருளடய சுத்த 
கிருளபயால் எங்களுக்கு திருமணம் தசய்ய அவர்கள் சம்மதித்தார்கள். இது 
எப்படி ஆனது – கர்த்தரால் மாத்திரளம ஆனது. எங்கேிடம் ஒரு பணம் கூட 
அவர்கள் வரதட்சளணயாக வாங்கவில்ளல. எனக்கு உறுதுளணயாக, அன்பாக, 
பார்த்துக்தகாள்ளும் கணவனும், ஒரு குடும்பமும் எனக்குக் கிளடத்தது.  
இன்னும் அளநக தபயர்க்கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில், அளநக 
எதிர்ப்புகள் மத்தியில் ளதவனுக்காக என்ளன ஏற்றுக்தகாண்டது தபரிய 
காரியம். என் கணவருக்காகவும், அவர் குடும்பத்திற்காகவும் ஆண்டவளர நான் 
அதிகமாக ஸ்ளதாத்தரிக்கிளறன்.  
 இன்தனாரு தபரிய காரியம், என் தாளய என்னுடன் ளவத்திருப்பதில் 
அவர்கள் ஒரு மறுப்பும் தசால்லவில்ளல. என் தந்ளதயிடமிருந்து ஒரு  
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இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் 
அதனவதையும் சத யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கதை அதனவதையும் சத யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கதை 

ஆசரீ்வதிப் ோைோக! ஆசரீ்வதிப் ோைோக! 
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!  

உதவியும் கிளடக்காத இந்த தாய்க்கு ஒரு ஆறுதலாக இந்த திருமணம் 
இருந்தது. சிறு வயதிலிருந்து நான் விண்ணப்பித்த எல்லாவற்றிற்கும் ளதவன் 
அதினதின் காலத்தில் பதிலேித்தார். எங்களுக்கு இருக்கிற தகாஞ்ச தபலத்தில் 
நாங்கள் ளதவனுக்காக ஊழியம் தசய்து வருகிளறாம். கர்த்தருக்குள் நாங்கள் 
நிளறவாக வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கிளறாம். ளதவன் எங்களுக்கு நிளறவான ஒரு 
தபண் குழந்ளதளய தகாடுத்திருக்கிறார். 
 திருமணம் முடிந்து சில காலத்தில் என் தாயும் எனது இரண்டாவது 
சளகாதரியும் கர்த்தளர தசாந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்தகாள்ே ளதவன் கிருளப 
பாராட்டினார். தகுதி இல்லாத என்ளனயும், அவருளடய தகுதிக்கு ஏற்றவாறு 
என்ளன ஆசீர்வதித்தார். என் ளதவன் கண்ணளீராடு வாழ்ந்த எங்களுக்கு 
ஜீவனுள்ே ளதவளன அறிமுகப்படுத்திய என் ளதாழிக்காக நான் ளதவளன 
மிகவும் ஸ்ளதாத்தரிக்கிளறன்.  
இன்னும் என்ளனப் ளபால் இருக்கும் அளநகர் அவர்கள் கண்ணரீிலிருந்து, 
துக்கத்திலிருந்து விடுவிக்க ளவண்டுளம, தகாண்டு தசல்ளவாமா, நம் 
இளயசுளவ நம் நண்பர்கேிடத்தில், உறவினர்கேிடத்தில், ளவளல தசய்கிற 
இடத்தில்...இளயசுளவத் தவிர யாரும் அவர்களே விடுவிக்கமுடியாது. 
உங்களேயும் என்ளனயும் தவிர யாராலும் நம் ளதவளன அவர்களுக்கு 
அறிமுகப்படுத்த முடியாது. என்ளன உபளயாகப்படுத்துகிற நம் ளதவனுக்கு 
உங்களே உபளயாகப்படுத்துவது இளலசான காரியம். திக்கற்றவர்களுக்கு நம் 
சகாயளர காண்பித்துக் தகாடுப்ளபாமா. கிறிஸ்தவர்கோக வாழ்வது 
மட்டும்ளபாதாது. கூடுமானால், கிறிஸ்துளவ மற்றவர்களுக்கு 
அறிமுகப்படுத்துகிறவர்கோக வாழ்ளவாம். இன்னும் ளதவளன அறியாத என் 
குடும்பத்தினருக்காகவும் தயவுதசய்து தஜபித்துக்தகாள்ளுங்கள். 
எங்களுக்காகவும் தஜபித்துக்தகாள்ளுங்கள். இந்த வாய்ப்ளபக் தகாடுத்த 
அளனவருக்காகவும் ஆண்டவளர ஸ்ளதாத்தரிக்கிளறன்.  
(திருமதி திவ்யா, திரு தபர்னார்ட் மற்றும் அவர்கள் குழந்ளத ஐடாமிராக்கிள் 
மார்த்தஹள்ேியில் வசித்து வருகின்றனர். அவர்கள் குடும்பமாக ஆலய 
ஆராதளனகேிலும் மார்த்தஹள்ேி பகுதி ஆங்கில கூடு பங்குதபறுகின்றனர். 
ளமலும் பிரியங்காநகர் பகுதி ஊழியத்திலும், ஆலய தஜபக்கூட்டங்களேயும் 
தளலளமளயற்று வருகின்றனர்), 

டாக்டர் குமார ராஜாசிங் – திருமதி பிரியங்கா அவர்களுக்கு 
ஆகஸ்ட் 25 ஆம் ளததி தபண் குழந்ளத பிறந்துள்ேது. ஆலயத்தின் 
சார்பாக அவர்கேது குடும்பத்ளத வாழ்த்துகிளறாம் 
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Prayer Diary       Compiled by Mrs. Anne F Sangeeth   

Sunday: 

BHUTAN: Key Facts 
Bhutan is a Himalayan kingdom with a reputation for mystery and magic. This is a country 
where the rice is red and where chillies aren't just a seasoning but the main ingredient. It's also 
a deeply Buddhist land, where monasteries are part of the mainstream. Bhutanese are well 
educated, fun loving and vibrant. In 2006, based on a global survey, Bhutan was rated the hap-
piest country in Asia and the eighth-happiest in the world. Bhutan's currency is the ngultrum, 
whose value is fixed to the Indian rupee. The rupee is also accepted as legal tender in the 
country. Bhutan is one of the world's smallest economies. It is estimated that between two-
thirds and three-quarters of the Bhutanese population follow Vajrayana Buddhism, which is 
also the state religion. About one-quarter to one-third are followers of Hinduism. Other reli-
gions account for less than 1% of the population. In Bhutanese families, inheritance generally 
passes through the female rather than the male line. Daughters will inherit their parents' 
house. A man is expected to make his own way in the world and often moves to his wife's 
home. Buddhist monks resent and oppose the presence of Christians and authorities do noth-
ing to protect them; on the contrary, they side with the monks. Christians in remote villages 
still encounter many difficulties as church meetings continue to be monitored and disrupted. 
Registration of churches or ownership of a church building is not possible.  
Capital: Thimphu, Official Language: Dzongkha, Currency: Ngultrum, Demonym: Bhutanese, 
Government: Unitary Parliamentary Constitutional Monarchy, King: Jigme Wangchuck, Prime 
Minister: Tshering Tobgay  
1. Although the gospel is spreading at an encouraging rate, religious freedoms such as preach-
ing and erecting church buildings are still prohibited. Pray that this would change.  
2. Pray for the Christians in remote areas who face the most intense persecution.  
3. Pray for Christians to stand firm and multiply despite harsh treatment and harassment.  
4. Pray for human rights abuses against the Nepali Bhutanese to be replaced by love and com-
passion in the name of Christ. 
Monday: 

 Thank the LORD for the Sunday School Sunday that has happened last month.  

 Pray for the services and programs of our church that these would bring glory to the LORD.  

 Pray for the Teens Sunday that is scheduled to happen in September.  

 KR Puram Area Fellowship & its members (Families of Ashok Doddanna, Atheejoe, Jayant, 
Jeevan, Jothi, Naveen Warren, Solomon, Vivek, Arun, Johnson & Dev Sundar Raj)  

 Hoodi Tamil  Area Fellowship & its members (Families of Andrew Isaac,  Arul, Churchill, 
Gladston, Jyothi, Mary Rita, Sarah Sarojini, Usha Reddy & Vasu)  

Tuesday: 

 Pray that the road in Bethel Nagar is repaired for the comfort of Church and neighborhood.  

 Pray for the area fellowships and the prayer cells that we may enjoy the LORD’s presence  

 Pray for the missions we support - the home in Raichur, Vishwavani and Light ministries.  

 BethelNagar Area Fellowship & its members (Shravan, Families of Pastor, Anand, Sangeeth, 
Prabhu, Rajkumar, Sharon, Vijay Prakash, Uttam, Deep, Benjamin, Jays, Solomon, Christy, 
John Prashanth, Kalyan, Miss Simon, Steni, Venkat, Timothy, Billi & Selina Mohandas)  

 Devasandra Tamil Area fellowship & its members (Families of Anandaraj, Koilraj, Philip, 
Ruth, Shekar, & Wilson) 

 Marathahalli Tamil Area Fellowship & its members (Dennis, Families of DC Franklin, Rani 
Jeypaul, Prabu Paul, Bernard, Vasanth, Paul Dinakaran & Dr Raja Singh)  

WEDNESDAY: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_life
https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_life
https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_exchange_rate
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_rupee
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_tender
https://en.wikipedia.org/wiki/Vajrayana_Buddhism
https://en.wikipedia.org/wiki/State_religion
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 Pray for Bethel Shaale since we need teachers and volunteers to take up this initiative. 

 Pray for the outreach fields Irula, Hoodi & Devasandra Sunday Schools, Whitefield, KR Pu-
ram and Sadharamangla, and also for those who are contributing for these ministries. 

 Pray for the couples who are waiting for the gift of children. 

 Whitefield Area Fellowship & its members (Jebakumar, Jeffry Samuel, Families of Alan 
Paul, Binu George, Christopher Vasa, Irwin, Praveen, Rajan Abraham, Sanjay Joel & Thomas) 

 Priyankanagar Tamil AF & its members (Families of Inbaraj, Karunamurthy, Nithya, Rueben 
Gandhi, Swamidas & Suresh) 

 ITPL Area Fellowship & its members (Jeffin, Shanno Isaac, families of Anban, Clement, Dar-
win, Franklin Koilpillai, Jabez, John Manoah, Ronald & Suresh) 

THURSDAY: 

 Pray for the teens and youth of our church that they may love the LORD and live for Him. 

 Pray for the youth who are waiting upon the LORD for their life partners. 

 Pray for the youth who are looking for jobs or change in jobs. 

 Pray for the North East students and the foreign students, and their families back home. 

 Hoodi Area fellowship & its members (Ruth, Families of Arun, David Anand, David Jabez, 
Isaac Peterson, Joel Thompson, Shibu, Leon Christian, Jeevan & Tony) 

 Kodigehalli Tamil AF& its members: (Families of George & Ravi Kumar) 
FRIDAY: 

 Thank the LORD for His help in the installation of the CCTVs in the church. 

 Pray for the victims and the families of the victims of the Bangkok bomb blast. 

 Pray for the victims of plane crash that has happened and their families. 

 Marathahalli Area Fellowship & its members  (Kasturi, Merlin, Praveen, Families of Dina-
kar, Frank Jeyakar, Himanshu, Dilip, Melwyn, Praveen Paul, Sathiya, Selvin, Vijay Dhanasekar 
& Wilfred) 

 Bethel Nagar Tamil AF & its members (Dorai, Jonathan, Justin, Solomon, Families of Pastor, 
Das, Joseph,  Huldah, Latha, Vinod & Vijay) 

SATURDAY: 

Mission: Banner of Christ 
The founder and general secretary of this mission ‘Banner of Christ’, Mr. D. Suresh Selvan, had 
a vision in the year 1999. He was bestowed with blessings from Christ and was directed to 
work among the downtrodden. On 28 January 2008, he formed a team and has registered this 
mission with the Indian Government in the name of Banner of Christ. 
This mission concentrates on countries like Bhutan and Nepal and also West Bengal in India. 
This mission works among the downtrodden through various ministries like children’s minis-
try, youth ministry, cottage prayers and house visiting.  
This mission is planning to establish churches and prayer houses in the places they work. They 
are also planning to start a journal for the benefit of the people and are also planning to adopt 
a few villages in their mission field to implement hygiene, teach them livelihood and help edu-
cate the children.  
Vision : (A) To proclaim the gospel of Jesus Christ among the gentiles and build the church 
(body of Jesus Christ). (B) To teach the truth from the Word of God and the power of God’s 
word to overcome self-desires in this world and live for God’s glory and to do His will. 
Prayer Points 

 Pray for the few missionaries and their families as they serve the LORD where Christ is 
not familiar. 

 Pray for the various ministries that are a part of this mission, Pray for the financial sup-
port needed for this mission.  
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MISSIONARY PROFILE    - By Mrs. Ajji Alan 

ELIZABETH FRY - AN ANGEL TO PRISONERS 

Childhood and Youth  

Elizabeth Gurney was born on May 17, 1780 in 
Norfolk, England, to Mr. Gurney and Mrs. Catherine 

Gurney, who belonged to the Quaker community. Her 

mother passed away when she was just 12, this was a 
huge and profound loss in her life. She was an excellent 

dancer and horse rider and enjoyed all the pleasures of 

youth, but she felt a huge void within herself which was 
not satisfied by all the momentary pleasures. 

 Turning point in life  

It was the time for annual friends’ convention, a gathering of her 
church members, and as Mr. Willliam Savery, an American preacher spoke, 

Elizabeth was touched by the Holy Spirit and was convicted of her sins. She 

wept as she was deeply troubled. That night she surrendered herself com-
pletely to God in humility and repentance. From then on, she put God first in 

her life. When her father took her to a public school, she got burdened to start 

a similar school for poor children nearby. She started with one boy and in two 
years, the strength went up to 70. 

Wedlock 

She was married to Joseph Fry, a wealthy businessman, on 19th Au-
gust 1800, after a year of waiting for God’s will. After marriage they moved to 

their home in London, which was open to all preachers who came to London. 

Call to visit the prison 

In 1812, after her eighth child was born, Elizabeth was burdened to do 
something more for the Lord. At that time, Stephen Grellet, a preacher who 

had come to London stayed in their home and he had a permit to visit the New 

Gate prison. He had a burden to visit the prisoners and help them find Christ. 
When he went to the prison, he could reach out to only the male prisoners 

and not the female prisoners who were very arrogant. He urged Elizabeth and 

her sister to visit the female prisoners. When they entered, they saw the pa-
thetic condition of the women, speaking filthy language, begging for money, 

dying in hunger, buying liquor from the vendors near the prison windows. 
There were many sick women and children born in prison, barely dressed and 

neglected. The next day, she and her sister took a bag full of warm clothes for 

them and they sat down with them and talked to them politely.  They began 
visiting daily and praying for and with the prisoners. Very soon, miracles start-

ed happening and many started praying and weeping for their sins. 

Trials and continuation of ministry 

          Elizabeth was unable to visit the prison regularly for the next 3 years as 
her husband’s bank went bankrupt and they had to sell most of their proper-

ties to settle the debts. During that time her ninth child was born and she lost 

her brother and her daughter who was just five years old. In spite of her trials 
and sorrow, she was burdened for the prisoners.  When she visited the prison, 

she calmly sat and opened the Bible and read “The Parable of the vineyard” 
explaining to them that Jesus saves sinners. She was pained to see so many 

children in prison and this paved the way for her to start a school inside the 

prison. 
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A) Formation of the first women’s prison association  
In April 1817, twelve active women under the guidance of Mrs. Fry, 

formed an association called the “Association for the improvement of female 

prisoners” the aim of which was to provide clothing and employment and to 
teach the Holy Scriptures, so that they could lead a respectable life. The au-

thorities and the magistrates did not have any hope that the prisoners would 
abide by the rules. To their surprise the prisoners showed genuine interest in 

accomplishing the goal of the association. 

B) Bible reading to prisoners and introducing employment 

Bible reading was the most important part of the association, where 
women took turns to read it every day. When the Scriptures were read they 

maintained absolute silence and listened. Mrs. Fry was happy to see the 

change in the women prisoners who once were very arrogant but were slowly 
transformed by the word of God. As they did not have any useful occupation 

and that they ought to be engaged in some good work so that they would not 

be tempted to turn back to their sins, she requested merchants who were in-
volved in drapery to provide scrap materials with which they would make quilts 

and sell it to them.  Since it was time consuming it engaged them intensively. 

She also approached companies who sold the goods made by the prisoners. 
The money earned by them was saved and given to them during their release. 

C) Reformation of criminals and challenging public execution  

Very soon Mrs. Fry was confronted with a problem. One prisoner who 
did well in her group was about to be hanged the next day for stealing. She 

had been an arrogant woman earlier but after accepting the Lord, had be-

came a very calm and pious woman. Mrs. Fry was in great agony. The biggest 
entertainment in London those days was witnessing a public hanging. A letter 

written by the prisoner saying thanks to Mrs. Fry and her other friends before 

the execution was published in the newspaper, this broke the hearts of the 
people and from then on the practice of witnessing public hangings came to 

an end.  

D) Challenging capital punishment and addressing the parliament  
In Britain those days, the law makers believed that the best way to 

stop crime was to hang people for any crime. Mrs. Fry felt that it was the duty 

of every citizen to reform the criminals rather than punishing them without 
mercy. In February 1818, she was invited to the House of Commons to give 

her opinion and findings for the welfare and reformation of criminals. She was 

the first woman to be called in to the Council of the government other than the 
queen in an official manner to advice on public matters. She published in 

1827 a book that was aimed at women who wished to organize committees for 

prison reformation on the title “Observations on the visiting, superintendence 
and governance of female prisoners”.  

Last wish and death 

She also visited prisons in Nottingham, Lincoln, Wakefield and many 
other places. In 1843, she was very sick and bedridden. In spite of her sick-

ness, she had a burden and began to minister to repentant prostitutes. Two 

years after her death, the Elizabeth Fry refuge was established in her 
memory. 
“........ I was in prison and you came to visit me.”......”I tell you the truth, whatever you 
did for one of the least of these brothers of mine, you did for me.”  Matt 25: 31 - 46 
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Testimony     - Mrs. Divya Bernard 

 I am standing as a living testimony for Christ who chose 
me before the foundation of the earth. I accepted Christ from a 

Hindu background. We are from a strong Hindu orthodox family 

and my father is an Artist. He was addicted to drinking for 

many years, and he was desperately attempting to overcome it 

by worshipping all known and unknown gods of our age. Every 

attempt to reach out to idols made him worse than before. My 
Mom, a very innocent lady, was the lone bread winner for our 

family and we are four sisters and I am the youngest. 

 A day without fight in my house was a miracle and my 

dad beat us all. He burnt our clothes, threw the vessels out and 

sold furniture at home often to buy liquor. My dad used to earn 

in thousands for his art work but nothing would remain in his 
pocket when he reached home. My mom took all efforts to bring 

us up by working hard. The pain and agony we went through 

was horrible and four unmarried girls at home with a drinking 

father always brought a hopeless future in front of us. Rejection 

from society was another big concern and we had no other op-
tion than depending on idols. The desperate situation at home 

forced my talented sisters to drop out from school and made 

them to work from an early age.  

 My daily prayer from my childhood to idols was these: (a) 

My father should get rid of alcoholism (b) My sisters should get 

married and live a happy life (c) I should take care of my mother 
till my last breath 

 I cried every day to idols for a rescue and my patience 

was running out as I did not get any answer, but I was sure 

that if God existed then he should have seen our tears every 

day. I studied well and I scored 1044/1200 in 12 th standard. I 

had to finish my studies at school as I would not be able to 
study at home since my dad would start fighting with us any 

time. I joined BSc Physics and my fees payment was always late 

due to financial issues. Every semester fee payment was a 

nightmare for all of us. After I finished my course, I thought of 

taking up a job in a jewelry shop to support my family, but God 
had a different plan for me.  

 One of my friends introduced Jesus Christ to me but I 

refused to receive Him as my personal saviour. The Lord was 

knocking the door standing outside but I did not want to accept 

Him. Wipro Software visited our campus for Interview in my fi-

nal year. My friend came to me many times and told me that I 
would get selected in Wipro through Campus placement, but I  
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did not believe it. My dad discouraged me when I started pre-
paring for the interview and as I was leaving for the interview, 

he said, you are not worthy to attend it and you will definitely 

not get selected. With a heavy heart, I went and attended the 

interview. 

 Miraculously I got selected in Wipro and my picture was 

published in the Hindu Newspaper. The Lord has chosen the 
weak vessels to put to shame the wise. (The Stone that the 

Builders Rejected Became the Cornerstone). I came to Bangalore 

and started attending prayer meetings. Still I was not able to 

give my heart fully to Christ. I found something new happening 

every time I poured my worries to Jesus. My dad miraculously 
stopped drinking and even he doesn’t know till today how or 

why he stopped, but the Lord changed him because many peo-

ple prayed for him. I stopped worshipping idols. All my sisters 

got married and settled nicely. Jesus did everything beautiful in 

His time.  

 I started attending NLF Church in Bangalore. The Lord 
helped me to understand Him better through a sister in my hos-

tel and she prayed for my family earnestly and God did many 

wonderful things. One Sunday during my prayer time in 

Church, I had a vision of my marriage, as a bride in the Church. 

At that time, I never even imagined about my marriage.  I only 

thought I need to take care of my mother always as she had suf-
fered much and her whole world revolved around me.  One 

preacher also prophesied and told me that my marriage would 

be a Christian one. 

 Bernard was sharing a message for a small gathering 

which I attended along with my friends. My friend’s husband 
who had organized the meeting encouraged me to pray for my 

marriage and he contacted Bernard’s family. At the same time, 

Bernard was advised by a missionary from GEMS to accept a 

first-generation believer as wife and to stand against the evils of 

caste division in marriage that ruins Christendom.  After a long 

discussion, my family accepted the proposal. Really God 
changed their heart and till date they do not know how they ac-

cepted the proposal. Bernard’s parents did not ask for any dow-

ry and we could not afford any. 

 I got married to Bernard and we are happily doing the 

Lord’s ministry with the little strength we have. My in-laws are 

very supportive and caring and knowing my family situation, 
they gladly accepted to have my mom stay with me always.  

What a wonderful God we serve.  Christ answered all my three 
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points which I had prayed for with tears right from my child-
hood.  We are blessed with a baby girl, Ida Miracle.  After my 

marriage, my second sister and mom got baptized.  

 I feel I am not worthy for such blessings but Jesus 

blessed us according to His riches and glory and not according 

to our ways. I thank God for the wonderful friend who intro-

duced Christ to me and I earnestly encourage you to talk about 
Jesus to your friends, colleagues and neighbours. There are so 

many people just like me who have the same situation I went 

through EXCEPT THERE IS NO ONE TO INTRODUCE THEM TO 

THEIR SAVIOUR WHO LOVES THEM SO MUCH.  There are 

many longing for the truth, to accept Jesus as their personal 
Saviour.  Are we ready to introduce our Daddy to them?  If God 

can use me, He can use all of us without a doubt. Don’t be a 

silent Christian, but where there is need and opportunity, 

please talk about Jesus. “Expect the unexpected miracle.” 
 
(Mrs Divya, Mr Bernard and their daughter Ida Miracle stay in 

Marthahalli. Besides taking part in Marthahalli Area fellowship, 
they provide leadership to Priyankanagar Outreach and Prayer 

ministries of BMC) 
 

Reflections from Tamil Area Fellowship 
       - Rev Dr. Tilak Samuel 

Members of Tamil Fellowship of Marathahalli area are meeting regularly. At present 
we are conducting Bible studies on parables of Jesus. It happened that once we had 
some time to share the usefulness of this fellowship. The findings are as below: 

 This fellowship helps us to study the Word of God. 
 It encourages reading the Bible. 
 This fellowship gives us time for prayer, where we could pray and exercise our 

faith in God. 

 This fellowship becomes a time for ventilation, that is to share our needs, our 
physical weakness  and our spiritual experiences 

 It is a time for fellowship, to enquire and care  about each member of the family 
 It is a time for witnessing and sharing testimonies 

 This fellowship has given everyone an opportunity to know  the location of oth-
er’s houses and join in visiting their houses 

Everyone one of us learn through two ways. One is through observation and the 
other through absorption.  Even though a person might not have spoken much dur-

ing one fellowship, that particular person might have received much through absorp-
tion. 
(Marathahalli Tamil Area Fellowship includes about 7 families. Rev. Dr. Tilak Samuel 
and Rev. Shanthi Tilak are regularly leading the Bible study and this area fellowship is 
being coordinated by Prabu Paul).  
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Mission to the Blind 

Sunday School Sunday 
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Insights - Abiding in Christ 

Editorial Team: Anne, Rosline Prabu, Hannah, Selvin, Wilfred & Pastor 

Date Time Speaker Topic 

6-Sep-15 

7:00 am (Tamil) Rev Dr Mrs Shanti Tilak 
Abiding in our Com-

mitment 
9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Pastor 

13-Sep-15 

7:00 am (Tamil) Rev Dr Tilak Samuel 

Abiding in our prayers 9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Mr Johnson 

20-Sep-15 

7:00 am (Tamil) Pastor 
Abiding on our Holy 

Life 
9:30 am (English) Pastor Joy Gill 

6:30 pm (English) Mr Selvin 

27-Sep-15 
Teens Sun-
day 

7:00 am (Tamil) Pastor 

Abiding in our Ethics 9:30 am (English) Mr Benoni (FIS) 

6:30 pm (English) Rev Dr Tilak Samuel 

Pulpit Calendar - September 2015 
Theme: Reflection of our Relationship in Christ  

 When I go aside in order to pray, I find my heart unwilling to approach 
God; and when I tarry in prayer my heart is unwilling to abide in Him. 
Therefore I am compelled first to pray to God to move my heart into 
Himself, and when I am in Him, I pray that my heart remain in Him. – 
John Bunyan 

 The branch of the vine does not worry, and toil, and rush here to seek 
for sunshine, and there to find rain. No; it rests in union and commun-
ion with the vine; and at the right time, and in the right way, is the right 
fruit found on it. Let us so abide in the Lord Jesus – James Hudson Tay-
lor 

 It is possible for sheep to wander away from the fold and the shepherd, 
and find in the jungle good pasturage, but they are all the time in dan-
ger of being torn to pieces by wild beasts, which will indeed be their 
fate in the end. But those who abide in the fold with the shepherd, 
though they may appear to be sick and feeble, are certainly free from 
anger and in the shepherd’s care. This is the difference between believ-
ers and unbelievers. – Sadhu Sundar Singh 


