
 

Bethel Methodist Church, Bangalore    

Bethel Tidings 

21&2 2, B eth el  N ag ar 1st  M ain , O ff Ko d ig eh al l i R o ad , K .R .P u ram  
H o b l i ,  B AN G AL O R E -  560 036.   

W eb site:  b mc b an g alo re.o rg 

Pasto r: Rev. T. David Livingston  

Cell: 99865 26450  E-mail: pasto r.bmc@gmail.com 

                        (For private circulation only ) 

A B I LINGUAL MONT HLY BULLETIN O F BET HEL MET HO DIST CHURCH 

Volume 8-10      October 2014 

Repaying Lord for Repaying Lord for Repaying Lord for    

His GoodnessHis GoodnessHis Goodness   



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  2 

Sunday School Sunday - 14-Sep-14 



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  3 

Pastoral Letter  
Dearly beloved,  

 Greetings to you in the matchless name of our 

Lord and Saviour Jesus Christ! 

 The Mission Sunday celebrated last month was a great 

joy to all of us. We were able to think back about the life of our Church which has 

received blessings from the Lord and hence has grown in many different ways. May 

our Mission outreaches in Whitefield, Irula, Priyanka Nagar and Hoodi continue to 

grow as the beloved children of our Church and become independent units in the 

days to come. My Congratulation to the Whitefield congregation on celebrating their 

Third Anniversary on September 11, 2014. The Sunday School Sunday showed up 

how our children are growing in Christ. Thanks to the effort of the Sunday School 

teachers and volunteers.  

 This month our focus is on the Harvest Festival that will be celebrated by the 

English Congregation on the second Sunday. Thanksgiving is very dear to a child of 

God. Harvest Festival is an expression of thanksgiving in kind. The Lord instructed and 

established it for generations. He also set the attitude over its celebration. Times 

change and bring difference in the forms and methods of observing Harvest Festival. 

But the blessed act and attitude remains the same.  

 For what we should thank the Lord? For everything! Once a Mission worker 

Sam Hadley said, “The night I was  converted, I went out, looked up at the stars and 

thanked God for their beauty. I had not seen them for ten years.”  

 Thanksgiving is the joy of the worshipper. “If anyone would tell you the 

shortest, surest way to happiness and all perfecting, he must tell you to make it a 

rule to yourself to thank and praise God for everything that happens to you. For it is 

certain that whatever seeming calamity happens to you, if you thank and praise God 

for it, you turn it into a blessing,” said Willam Law. “O Thou who hast given us so 

much mercifully grant us one more thing – a grateful heart’’ said George Herbert. 

 ‘How can I repay the Lord for all his goodness to me? I will lift up the cup 

of salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the 

presence of all his people.’ Psalm 116: 12-14. 

Let us realize this act of thanksgiving in the month that is ahead and revive our souls 

in giving to the Lord. Grace be with you all. 

 

Rev. T. David Livingston 
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ப ோதகர் மடல் 
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே,  

 நமது ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இளயசு 
கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள், 

கடந்த மாதம் நணடபபற்ற அருட்ப்பைி ஞாயிறு நமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியேித் 
தது. இது நமது ஆலயத்தின் வரலாற்ணறயும் ளதவன் நமக்கு அேித்துள்ே 
ஆசீர்வாதத்ணதயும் நிணனவுகூர வாய்ப்பேித்தது.ஒயிட்பீல்டு, ஓசூர், 
பிரியங்காநகர், மற்றும் ஹூடி பகுதிகேில் நணடபபறும் நமது அருட்பைி 
ஊழியங்கணே ளதவன் தாளம ஆசீர்வதித்து வரும் நாட்கேில் 
தனித்திருச்சணபகோக வேரச் பசய்வாராக. கடந்த மாதம் நணடபபற்ற 
ஓய்வுநாள் பாடசாணல ஞாயிறு மூலம் நமது பிள்ணேகள் எப்படி ளதவனில் 
வேர்ந்து வருகிறார்கள் என்பணத பதேிவாய் உைர முடிந்தது.  

இந்த மாதம் இரண்டாவது ஞாயிறு நமது ஆங்கில திருச்சணபயினர் அறுப்பின் 
பண்டிணகணய பகாண்டாடுகின்றனர். நன்றி பசலுத்துதல் ஒரு ளதவபிள்ணேக்கு 
மிகவும் பிரியமானது. அறுப்பின் பண்டிணக நன்றியறிதலின் பவேிப்பாடாகும். 
ளதவளன அணத அறிவுறுத்தி, தணலமுணறகோக நிணறளவற்றி வருகிறார். 
அதின் அநுசரிப்ணபயும் அனுகுமுணறணயயும் அவளர ஏற்படுத்தினார். 
காலங்களும் ளநரங்களும், அறுப்பின் பண்டிணக அநுசரிக்கும் முணறகள் 
மாறினாலும், ளதவன் ஏற்படுத்திய ஆசீர்வாதமான ளநாக்கம் என்றும் மாறாமல் 
நிணலத்திருக்கிறது. 

நாம் ஏன் ளதவனுக்கு நன்றி பசலுத்தளவண்டும்? அணனத்திற்கும் நாம் 
ளதவனுக்கு நன்றி பசலுத்த கடணமப்பட்டுள்ளோம். “நான் ளதவணன பசாந்த 
இரட்சகராக ஏற்றுக்பகாண்ட இரவு அன்று, நான் வானத்ணத அண்ைாந்து 
பார்த்து நட்சத்திரங்கேின் அழணகக் கண்டு ளதவனுக்கு நன்றி பசலுத்திளனன்” 
என்று அருட்பைியாோராகிய சாம் பஹட்லி கூறுகிறார். 

நன்றி பசலுத்துதல் ஒரு கிறிஸ்தவனின் ஆனந்த அனுபவமாகும். “ஆனந்தத்ணத 
அணடவதற்கான ளநரடியான வழி, ளதவணன துதித்து, நன்றி 
பசலுத்துவதிளலளய உள்ேது. ஏபனனில், ளதவன், நம்ணமச் சுற்று நடக்கும் 
அழிவுகணே நமக்கு ஆசீர்வாதமாக நமது நன்றியறிதலின் மூலம் மாற்றுகிறார்” 
என்றார் வில்லியம் லா. “ளதவளன, எஙகளுக்கு தயவாய் பகாடுத்துள்ே பல 
ஆசீர்வாதங்களோடு, நன்றி நிணறந்த இருதயத்ணதயும் கூட தாரும்” என்கிறார் 
ஜார்ஜ் பஹர்பர்ட்.  

“கர்த்தர் எனக்குச் பசய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும், அவருக்கு 
என்னத்ணதச் பசலுத்துளவன். இரட்சிப்பின் பாத்திரத்ணத எடுத்துக்பகாண்டு, 
கர்த்தருணடய நாமத்ணதத் பதாழுதுபகாள்ளுளவன். நான் கர்த்தருக்குச் பசய்த 
பபாருத்தணனகணே அவருணடய அவருணடய ஜனங்கபேல்லாருக்கு 
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முன்பாகவும் பசலுத்துளவன். சங்கீதம் 116:12-14 

இந்த நன்றியறிதலின் சிந்ணதணய இம்மாதம் நாம் உைர்ந்துபகாண்டு நமது 
ஆவிணய புதுப்பித்துக்பகாள்ளவாம். ளதவ கிருணப உங்களுடன் தரித்திருப்பதாக.    

ப ோதகர் படவிட் லிவிங்ஸ்டன்           

           

ஜெ க்குறிப்புகள் 
1. ஆலயத்தின் ஊழியங்கள் மற்றும் உறுப் ினர்கள் 
 பகுதி வாரியாக நணடபபறும் இல்ல ஐக்கிய கூட்டங்கள் ஆவிக்குரிய 

வோர்ச்சிக்கும் ஐக்கியத்திற்கும் பயன்பட 
 பிரியங்காநகர் மற்றும் ஒயிட்பீல்ட் பகுதிகேில் நடக்கும் ஊழியங்கள் 

பபருகவும் அளநகர் கிறிஸ்துணவ அறிந்து பகாள்ேவும் 
 கட்டடப் பைியாேர்கேின் குழந்ணதகளுக்காக நடத்தப்படும் பபத்ளதல் 

ஷாளல ஊழியத்திற்காக மற்றும் ஞாயிறு பாடசாணலக்காக 
 பள்ேி மற்றும் கல்லூரிகேில் பயிலும் நமது பிள்ணேகளுக்காகவும், 

அவர்கேில் கல்வி கட்டைத் ளதணவயுள்ளோருக்காக 
 ளவணல வாய்ப்பு, திருமைம் மற்றும் குழந்ணத பாக்கியத்திற்காக 

எதிர்ளநாக்கி காத்திருக்கும் நமது உறுப்பினர்களுக்காக 
 ளநாய், பைக்கஷ்டம், குடும்பப் பிரச்சணனகள், தனிணம மற்றும் இதர 

வருத்தங்கோல் பாதிக்கப்பட்ளடாருக்காக 
 இளயசுவின் அணழப்ணப ஏற்று எவ்விடத்திலும் மிஷனரிப் பைி பசய்யும் 

ளதவ ஊழியர்களுக்காகவும் அவர்கேது குடும்ப நலனுக்காகவும் 

2. சமுதோய பதவவகள் 

 பபத்ளதல்நகர் மற்றும் அதின் சுற்றுப்பகுதிகேில் உள்ே 
குடும்பங்களுக்காகவும், பகுதியின் ளதணவயாகிய சாணல வசதி 
சீரணடயவும் 

 பபங்களூர் நகரின் ளதணவகளுக்காக — விணலவாசி குணறய, ளபாக்குவரத்து 
வசதி ளமம்பட, குழந்ணதகள் மற்றும் பபண்கேின் பாதுகாப்பிற்காக, 
குப்ணபயகற்றும் பிரச்சணனக்கு தீர்வு கிணடக்க  

 கர்நாடக மாநிலத்திலுள்ே அணனத்து மாவட்டங்களுக்காக — ஆட்சியர்கள்,   
மாநில மந்திரிகள், முதல்வர் மற்றும் அணனத்து அரசு ஊழியர்களுக்காக 

 இந்தியாவின் பல்ளவறு ளதணவகளுக்காக - ளவணல வாய்ப்பு பபருக,  
வர்த்தகம் மற்றும் ஏற்றுமதி ளமம்பட, மத்திய அரசில் ஆளுணக பசய்ளவார் 
திறம்பட பசயல்பட 

 உலகபமங்கும் தீவிரவாதம் நீங்க — விளசஷமாக ஈராக், சிரியா, இஸ்ளரல் 
உக்ளரன் நாடுகேில் சமாதானம் அணமய, எளபாலா பதாற்று ளநாய்க்கு 
தீர்வுகாைப்பட, கடவுள் அேித்த இயற்ணக பாதுகாக்கப்பட. 
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இபயசு கற்றுக்ஜகோடுத்த ஜெ ம் 
- டாக்டர். சாலமன் புஷ்பராஜ் 

 இளயசு ஒரு பஜப வரீர். அவர் தன்னுணடய ஊழியத்ணத 40  நாட்கள் 
உபவாச பஜபத்துடன் ஆரம்பித்தார் (மத்ளதயு. 4:12). தன் ஊழிய நாட்கேில் 
அதிகாணல எழுந்திருந்து பஜபித்தார் (மாற்கு 1:35). அப்ளபாஸ்தலர்கணே 
பதரிந்பதடுக்கும் முன் இராமுழுவதும் பஜபித்தார். (லூக்கா 6: 10, 13) சிலுணவ 
மரைத்திற்கு முன் ஒலிவ மணலயில் மிகவும் வியாகுலப்பட்டு ஊக்கத்ளதாடு 
பஜபம் பண்ைினார் (லூக்கா 22:44 ). சிலுணவயிலும் பிதாளவ இவர்களுக்கு 
மன்னியும் , தாங்கள் பசய்கிறது இன்னபதன்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்று 
மற்றவர்களுக்காக பிதாவினடத்தில் மன்றாடினார். (லூக்கா 23:34). அவருணடய 
ஊழியம் பஜபத்தால் நிணறந்திருந்தது. அவருணடய பஜப வாழ்ணவ உற்று 
ளநாக்கிய அவருணடய சீஷர்கள்  இளயசு ஒரு இடத்தில் பஜபம்பண்ைி 
முடித்த பின்பு” ஆண்டவளர, ளயாவான் தன் சீஷருக்கு பஜபம் பண்ை 
ளபாதித்தது ளபால நீரும் அங்களுக்கு ளபாதிக்க  ளவண்டும்” என்று 
ளவண்டிக்பகாண்டனர் (லூக்கா 11:1) அவர்கேது ளவண்டுளகாளுக்கு இைங்கி 
இளயசு தம்முணடய சீஷர்களுக்கு கற்றுக்பகாடுத்த பஜபத்ணத இம்மாதம் நாம் 
தியானிக்க இருக்கிளறாம்.  
 லூக்கா 11: 2-4 வசனங்கள் இளயசு தம்முணடய சீஷர்களுக்கு 
கற்றுக்பகாடுத்த பஜபத்ணத பதேிவாய் நமக்கு விவரிக்கின்றன. இளயசு 
பசால்லிக்பகாடுத்த பஜபத்தில் சில முக்கியமான காரியங்கள் இருந்தன. 
1. பதவனுடன் சரியோன உறவு ஜகோண்டிருங்கள் 

 இளயசு கற்றுக்பகாடுத்த பஜபம் பரமண்டலங்கேில் இருக்கிற எங்கள் 
பிதாளவ என்று ஆரம்பிக்கிறது. ளதவணனப் பிதா என்று அணழக்கும் உறவு 
நமக்கு ளவண்டும். உறவு இல்ணலளயல் உரிணம இல்ணல! எப்பபாழுது நாம் 
ளதவணன பிதா என்று அணழக்க முடியும்? நாம் ளதவனுணடய பிள்ணேகோய் 
இருக்கும்பபாழுது மாத்திரளம நாம் அவணர பிதா என்று அன்பாய் அணழக்க 
முடியும். ளயாவான் 1:12 ஆம் வசனத்தில் இளயசுவினுணடய நாமத்தின்ளமல் 
விசுவாசம் உள்ேவர்கோய் அவணர ஏற்றுக்பகாண்டவர்கள் எத்தணன ளபர்களோ 
அத்தணன ளபர்களும் ளதவனுணடய பிள்ணேகள் ஆகும்படியாய் அவர்களுக்கு 
ளதவன் அதிகாரம் பகாடுத்திருக்கிறார் என்று வாசிக்கிளறாம். இளயசுவின் மீது 
நம்பிக்ணக ணவக்கும் பபாழுது நாம் ளதவ பிள்ணேகோய் மாறுகிளறாம். 
ளதவணனப் பிதா என்று அணழக்கும் உறவு நமக்கு உண்டாகிறது. இளயசு 
வாழ்ந்த காலத்தில் யூதர்கள் அவர்ளமல் சாட்டின ஒரு குற்றம், ளதவணனத் 
தம்முணடய பசாந்தப் பிதா என்று அவர் பசால்லுகிறார் என்பளத (ளயாவான் 
5:18). யூதர்கள் ளதவணனப் பிதா என்று அணழக்க பயந்தனர். ஆனால் 
இளயசுளவா ளதவணன நம் பிதாவாக எப்படி அணழப்பது என்று 
கற்றுக்பகாடுத்தார். ளயாவான் 20: 17 ஆம் வசனத்தில் உயிர்த்பதழுந்த 
ஆண்டவர் மரியாேிடம் “நான் என் பிதாவினடத்திற்கும் உங்கள் 
பிதாவினடத்திற்கும், என் ளதவனிடத்திற்கும் உங்கள் ளதவனிடத்திற்கும் 
ஏறிப்ளபாகிளறன் என்று பசான்னார்” ஆம் இளயசுவின் மீது நாம் நம்பிக்ணக 
ணவத்து அவணர நம் பசாந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்பகாள்ளும்ளபாது நமக்கு  



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  7 

கிணடக்கும் மிகப்பபரும் சிலாக்கியம் நாம் ளதவணனப் பிதா என்று அணழக்கும்  
உரிணமணயப் பபறுவது தான். நான் இளயசுணவ என் பசாந்த இரட்சகராக 
ஏற்றுக்பகாண்டிருக்கிளறனா? ளதவனுணடய பிள்ணே என்று சிலாக்கியம் 
பபற்றிருக்கிளறனா? நம்ணம நாளம ஆராந்து பார்ப்ளபாம். 

2. பதவன் மீது விசுவோசம் ஜகோண்டிருங்கள் 

 பரளலாகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாளவ என்னும் இந்த வரி நமக்கு 
கற்றுத் தரும் இன்னும் ஒரு படிப்பிணன ளதவன் மீது விசுவாசம் 
பகாண்டிருங்கள் என்பளத. “பரளலாகத்தில் இருக்கிற” என்பது ளதவன் இன்னும் 
உயிளராடிருக்கிறார், பரளலாகில் அவர் இராஜாவாக வறீ்றிருக்கிறார் என்பணத 
நாம் விசுவாசிப்பணதக் குறிக்கிறது. எபிளரயர் 11:6 ஆம் வசனத்தில் 
“விசுவாசமில்லாமல் ளதவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம், 
ஏபனன்றால் ளதவனிடத்தில் ளசருகிறவன் அவர் உண்படன்றும், அவர் தம்ணம 
ளதடுகிறவர்களுக்குப் பலன் அேிக்கிறவபரன்றும் விசுவாசிக்க ளவண்டும் என்று 
கூறுகிறது. பஜபிக்க வரும் நான், என் ளதவன் பஜபத்ணதக் ளகட்கிறவர், 
பஜபத்திற்கு பலன் அேிக்கிறவர் என்று விசுவாசிக்கிளறனா? மாற்கு 11:24 ஆம் 
வசனத்தில் இளயசு “ நீங்கள் பஜபம் பண்ணும்ளபாது எணவகணேக் 
ளகட்கிறரீ்களோ, அணவகணேப் பபற்றுக் பகாள்ளவாம் என்று விசுவாசியுங்கள் 
அப்பபாழுது அணவகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்றார். நான் ளதவன் மீது 
விசுவாசமாயிருக்கிளறனா? நம்ணம நாளம ளசாதித்துப் பார்ப்ளபாம்  

3. பதவவன துதித்து ஆரோதவன ஜசய்யுங்கள் 

 உம்முணடய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக எனப்படுகிறதான வார்த்ணத 
ளதவனுக்கு மகிணமணய பகாடுப்பணதக் காண்பிக்கிறது. அவருணடய நாமத்ணத 
உயர்த்துவணதக் காண்பிக்கிறது. பஜபத்தில் துதி அல்லது ஆராதணன 
காைப்படளவண்டும். ளதவணன சரியாய் நாம் அறிந்து பகாள்ளும்பபாழுது நாம் 
அவணர துதிக்கப் பழகிவிடுளவாம். சங்கீதக்காரன் தாவதீு சங்கீதம் 136  இல் 
ளதவணன பல விதங்கேில் துதிப்பணத நாம் பார்க்கலாம். ளதவாதி ளதவன், 
கர்த்தாதி கர்த்தர், ஒருவராய் பபரிய அதிசயங்கணேச் பசய்கிறவர், 
வானங்கணே ஞானமாய் உண்டாக்கினவர், என்று பல பபயர்கணேச் பசால்லி 
ளதவணன ஆராதிக்கிறார். என் பஜபத்தில், துதியும் ஆராதணனயும் 
காைப்படுகிறதா? அவணரத் துதிப்ளபாம், ளபாற்றுளவாம், அவர் துதிகேின் 
மத்தியில் வாசம் பசய்கிறவர் என ளவதம் ளதவணனக் குறித்து விவரிக்கிறது. 

4. பதவ சித்தத்வத மனப்பூர்வமோய் ஏற்றுக்ஜகோள்ளுங்கள் 

 உம்முணடய ராஜ்ஜியம் வருவதாக, உம்முணடய சித்தம் 
பரமண்டலத்தில் பசய்யப்படுகிறது ளபால பூமியிளலயும் பசய்யப்படுவதாக 
என்கிறதான வார்த்ணதகள் ளதவ சித்தத்திற்கு முழுணமயாய் விட்டுக் 
பகாடுப்பணதளய குறிக்கிறது. ளதவ சித்தம் பரிபூரைமானது, நன்ணமயானது. 
அவருணடய சித்தம் என் வாழ்வில் நடக்கட்டும் என்று மனப்பூர்வமாய் 
விரும்புகிளறனா? 1 ளயாவான் 5:14  இல் நம்முணடய பஜபம் ளகட்கப்படுவதற்கு 
ஒரு நிபந்தணன பகாடுக்கப்பட்டுள்ேது. நம்முணடய பஜபம் – அது ளதவ 
சித்தத்திற்கு ஒத்ததாய் இருக்க ளவண்டும் என கூறப்பட்டுள்ேது. “நாம்  
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இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் அவனவவரயும் இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் அவனவவரயும் 
சவ யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கவை ஆசரீ்வதிப் ோரோக! சவ யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கவை 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!   

எணதயாகிலும் அவருணடய சித்தத்தின்படி ளகட்டால், அவர் நமக்குச் 
பசவிபகாடுக்கிறவபரன்பளத, அவணரப்பற்றி நாம் பகாண்டிருக்கிற ணதரியம்” 
என்று கூறப்பட்டுள்ேது. ளதவ சித்தத்திற்கு விட்டுக்பகாடுக்கிளறனா? நம்ணம 
நாளம ஆராய்ந்து பார்ப்ளபாம்.  
5. பதவனிடத்தில் பதவவகவை ஜதரியப் டுத்துங்கள் 

 நம் எல்லாருக்குளம அன்றாட ளதணவகள் உண்டு. நாம் ளதணவகணேத் 
பதரியப்படுத்துகிளறாமா? “எங்களுக்கு ளவண்டிய ஆகாரத்ணத அன்றன்று 
எங்களுக்குத் தாரும். எங்கள் பாவங்கணே எங்களுக்கு மன்னியும். எங்கணே 
ளசாதணனக்குள் பிரளவசிக்கப்பண்ைாமல் தீணமயினின்று எங்கணே 
இரட்சித்துக்பகாள்ளும்” என்கிறதான வாக்கியங்கள், நம்முணடய 
ஆகாரத்திற்கடுத்த, ஆவிக்குரிய ளதணவகணே ளதவனிடம் எடுத்துணரப்பணதக் 
காட்டுகிறது. மத்ளதயு 7:7  இல் இளயசு நமக்குக் பகாடுத்த மிகப்பபரிய வாக்குத் 
தத்தம் “ளகளுங்கள், அப்பபாழுது உங்களுக்குக் பகாடுக்கப்படும்” என்பளத. 
நம்முணடய ளதணவகள் எதுவாக இருந்தாலும் ளதவனுக்கு அணதத் 
பதரியப்படுத்துளவாம். ளதவன் பதில் தர வல்லவராயிருக்கிறார். 

6. பதவனுவடய கட்டவைகவை நிவறபவற்றுங்கள்  

 “நாங்கள் எங்கேிடத்தில் கடன்பட்ட எவனுக்கும் மன்னிக்கிளறாம்” 
என்கிறதான வாக்கியம் நாம் நிணறளவற்றளவண்டிய கட்டணேணயத் பதேிவாய் 
எடுத்துணரக்கிறது. மாற்கு 11:25, 26 ஆகிய வசனங்கேில் இளயசு தம்முணடய 
சீஷர்களுக்கு மன்னிப்பின் அவசியத்ணத  அவர் பதேிவாய் எடுத்துணரத்தார். 
நீங்கள் நின்று பஜபம் பண்ணும் ளபாது, ஒருவன் ளபரில் உங்களுக்கு யாபதாரு 
குணற  உண்டாயிருக்குமானால், பரளலாகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதா உங்கள் 
தப்பிதங்கணே உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி அந்தக் குணறணய அவனுக்கு 
மன்னியுங்கள். நஙீ்கள் மன்னியாதிருப்பீர்கோனால் பரளலாகத்திலிருக்கிற 
உங்கள் பிதாவும் உங்கள் தப்பிதங்கணே மன்னியாதிருப்பார் என்றார். 
மற்றவர்கணே மனப்பூர்வமாய் மன்னிக்கிளறாமா? நம்ணம நாளம ஆராய்ந்து 
பார்ப்ளபாம். 
 இளயசு கற்றுக்பகாடுத்த பஜபம் நமக்கு ளதவனுடன் நாம் 
பகாண்டிருக்க ளவண்டிய உறணவக்குறித்தும், விசுவாசத்ணதக் குறித்தும், துதி 
ஆராதணனணயக் குறித்தும், ளதவ சித்தத்ணத ஏற்றுக்பகாள்வணதக் குறித்தும், 
கட்டணேகணே நிணறளவற்றுவணதக் குறித்தும் பதேிவாகக் 
எடுத்துக்காட்டுகிறது. பபாருள் உைர்ந்து, அர்த்தம் அறிந்து நாம் இந்த 
பஜபத்ணதச் பசய்ளவாமானால், இது எவ்வேவு பபரிய மாற்றத்ணத நம் 
வாழ்வில் பகாண்டுவரும். சிந்திப்ளபாம், பசயல்படுளவாம், ஆபமன்.   
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சோட்சி 
நமது ஒயிட்பீல்டு (Whitefield) ஆலயத்திற்கு திருமதி ணசத்ரா ஸ்ளவதா என்பவர்  
சமீப காலமாக பதாடர்ந்து வருகிறார். இவர் இந்து குடும்பத்ணதச் சார்ந்தவர். 
அவர் தனது இரண்டாவது குழந்ணதப் பிரசவத்திற்காக ஆகஸ்ட் 26  ஆம் ளததி 
மதியம் 2:30 மைியோவில் மருத்துவமணனயில் அனுமதிக்கப்பட்டார். 
அப்ளபாது அவருக்கு இரத்த அழுத்தம் 170  என்னும் அதிக அேவில் இருந்தது. 
அது குணறயாமல் பவகுளநரம் அதிகமாகளவ இருந்தது. அதனால் 
மருத்துவர்கள், சுகப்பிரசவம் மிகவும் கடினம். ளமலும் பதாடர்ந்து இரத்த 
அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால், ணசத்ராவின் சிறுநீரகம், மூணே ஆகியணவ 
பாதிக்கப்படும் என்று கூறிவிட்டனர். அளத ளநரத்தில் திருமதி மாலா, நமது 
ஆலய ளபாதகர் மற்றும் சில உறுப்பினர்களுக்கு பதாணலளபசியில் அணழத்து 
பஜபம்பண்ை ளகட்டுக்பகாண்டார்கள் 

பஜபத்ணத கர்த்தர் ளகட்டு, ணசத்ராவின் இரத்த அழுத்தம் 140  ஆக குணறயச் 
பசய்தார். பதாடர்ந்து திருமதி மாலா, ணசத்ராவிற்காக பஜபம் 
பண்ைிக்பகாண்டிருந்தார்கள். அணனவரின் பஜபத்ணதயும் ளகட்ட ஆண்டவர், 
ணசத்ராவிற்கு  27 ஆம் ளததி காணல 3:10 மைியேவில் சுகப்பிரவசத்தின் 
மூலம் ஓர் பபண் குழந்ணதணயக் பகாடுத்தார். ளதவனுக்ளக ஸ்ளதாத்திரம்!!! 

Sunday School Sunday - Daniel’s life 
         – Mrs. Giftlin Clement   

 Sunday School Sunday was celebrated on 14-Sep-14. The Sunday school 
children presented skits and songs under the theme of “growing in Jesus”. The chil-

dren communicated their understanding of how they intend to grow in Jesus like Dan-
iel. Daniel renewed his heart by praying three times a day. We see that in Dan-
iel 6:10 "Three times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his 

God, just as he had done before." Daniel  had a disciplined prayer life. By faith, Dan-
iel was able to stand up to God's standards when he was asked to eat the food from 

the king's palace. He and his friends became the best among the young men who 
were trained, and served in the presence of Nebuchadnezzar. The king found them 

better than all his magicians and astrologers. The faith Daniel had in His creator 
helped him to look better than the other officials. He also had the courage to perse-

vere in faith when he was thrown into prison. By understanding that God works in 
mysterious ways, Daniel faced both tough times and good times. He knew very well 
that God was in control of everything, even though he was thrown in the lion's den. 

 Daniel’s inner renewal manifested in an external revival when he wit-
nessed in the foreign land. The biggest challenge for most of us is not the knowledge 

of right and wrong but the courage to do the right one!  It is not easy to do the right 
especially when other people pressurize us to do the wrong – but the reward of doing 
what is right can have powerful effects in our own life and in the lives of others around 

us The testimony by the children from Whitefield Sunday school moved the hearts of 
many of us. There were also children who gather for Sunday school at Shikaram 

apartments. They performed a dance. The children were also encouraged by the dis-
tribution of prizes for memory verse competition conducted in June’14. Prizes were 
given away for children from Whitefield Sunday School also. The Tamil service was 

conducted by Master. Jordan and the English service was conducted by Miss. Tabi-
tha. Praise be to God!!! 
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 கத் சிங் (1903—2000) 
- திருமதி ளராசலின் பிரபு 

ஆரம்  கோலம் 
பஞ்சாபில் உள்ே ஒரு மிஷன் பள்ேியில் பயின்ற ளபாதிலும், கிறிஸ்துணவப் 
பற்றி பகத் சிங் அறிந்து பகாள்ே முற்படவில்ணல. அவர் அங்குள்ே 
கிறிஸ்தவர்கணே பவறுத்தார். ஆங்கிருந்த ஆசிரியர்கணேயும் ளபாதகர்கணேயும் 
ளகலி பசய்தார். 

1926 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்திற்குச் பசன்று, பபாறியியல் படிப்பில் ளசர்ந்தார். 
1928 ஆம் ஆண்டு மாைவர் குழு ஒன்று விடுமுணற உல்லாச பயைமாக 
கனடா ளதசத்திற்குச் பசன்றது. அங்கு மதிய ளநரத்தில் கிறிஸ்தவ ஆராதணன 
நணடபபறும் இடத்திற்கு விருப்பமில்லாதவராய் பசன்றார் பகத்சிங். அங்கு 
இருந்த மிகவும் பிரமாண்டமான உைவு அரங்ணக காைளவ அவர் பசன்றார்.  

கிறிஸ்துவுக்குள் வருதல் 
அவர் ஒரு கிறிஸ்தவ ஆராதணனயில் கலந்து பகாள்வது இதுளவ முதல் 
முணற. எல்லாரும் முழங்காலில் இருந்ததால், விருப்பமில்லாமல் வரும் 
முழங்கால்படியிட்டார். அவர் முழங்காற்படியிட்டளபாது, ஒரு பபரிய மாறுதல் 
அவருக்குள் வந்தணத உைர்ந்தார். ஒரு பதய்வகீ வல்லணம, ஒரு மாபபரும் 
சந்ளதாஷம் அவரது ஆத்துமாவுக்குள் பவள்ேமாய் பிரவாகித்ததுதான் அவரது 
முதலாவது மாற்றமாகும். 

பின்னர் அவர் இங்கிலாந்திற்கு திரும்பியதும் ஞாயிற்றுக்கிழணமகேில் ஆலயம் 
பசல்ல ஆரம்பித்தார். அந்த ளநரத்தில் மாபபரும் சமாதானத்ணத அவர் 
உைர்ந்தார். அன்றிலிருந்து அவருக்கு மதுபானம், புணகபிடித்தல் மீதான 
வாஞ்ணச முற்றிலும் மணறந்துவிட்டது. அதிலிருந்து அவர் ளவதாகமத்ணத 
வாசிக்க ஆரம்பித்து 1930 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 22 ஆம் நாேில், அவர் முழு 
ளவதாகமத்ணதயும் முடித்து விட்டார்.  

திறக்கப் ட்ட கதவுகள் 
அவர் ளவணல ளதடி பல இடங்களுக்கு பிரயாைப்பட்டு அணலந்து திரிந்தார். 
ஆனாலும் அந்த சமயத்தில் ஆண்டவர் தம்ணம ஊழியத்திற்பகன்று 
அணழக்கிறார் என்று அறியவில்ணல. ஏபனனில் அவரது எண்ைம், ஒரு 
பபாறியாோர் ஆகி, பைம் சம்பாதித்து, பைத்ணத ளதவனுக்கு பகாடுக்க 
ளவண்டும் என்பளத!. ஆண்டவளரா “எனக்கு உன் பைம் ளவண்டாம், நீதான் 
எனக்கு ளவண்டும்” என்றார். அந்த ளநரத்தில் ஆண்டவருணடய ஊழியத்திற்கு 
முழுவதுமாக அவர் ஒப்பணடத்து விட்டு “ ஆண்டவளர, நீர் என்ணன எவ்விதம் 
பயன்படுத்துவளீரா, எனக்குத் பதரியாது. ஆனாலும், நீர் என்ணன எந்த 
ளதசத்திற்கு ளபாகளவண்டுபமன்றாலும் நான் ளபாளவன்” என்றார்.  

அதிகமான பஜபத்திற்குப் பின்னர், ஒரு பபாறியாேராக்க ளவண்டும் என்ற 
திட்டத்ணதக் ணகவிட்டு, ஒரு முழு ளநர ஊழியராக இந்தியாவிற்கு திரும்பி 
வந்தார்.  
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 ம் ோயில் வடீில்லோ நிவல 
1933 இல் பம்பாய் பசன்ற ளபாது, அவர் பபற்ளறார் அவணர வடீ்டிற்குள் 
அனுமதிக்க விரும்பமாட்டார்கள் என்று அறிந்து, பம்பாயிளலளய அவர் 
ஊழியத்ணத ஆரம்பித்தார். சுணமகணே ஒரு மூணலயில் ணவத்துவிட்டு, 
பட்டைத்தில் பல்ளவறு பகுதிகளுக்குச் பசன்று, சாணலளயாரத்தில் 
ணகப்பிரதிகணே விநிளயாகம் பசய்தார்.  

விருப்பமாய் எவராவது ஏற்றுக்பகாண்டால் உட்கார்ந்து ஒன்றாக ளபசும்பபாழுது 
அவர்கள் வாங்கிக் பகாடுக்கும் ளதநீர்தான் அவரது ஒருநாேின் உைவாக 
இருக்கும்.  

கரோச்சியில் ஆத்தும ஆதோயம் 
பின்னர் கராச்சியில் இருந்த அவரது சளகாதரி சில நாட்கள் தன்னுடன் வந்து 
தங்கும்படி பசான்னாள்.அவர் சளகாதரி வடீ்டிற்கு பசன்றவுடன், அவர் 
கிறிஸ்தவனாகிவிட்ட விஷயத்ணத அறிந்தவள் தன்  மாமனாருக்கு பயந்த 
காரைத்தால் அவணர அவேது வடீ்டில் ணவத்துக் பகாள்ேமுடியாத நிணல 
குறித்து வருந்தினாள். பின்னர் வடீ்ணட விட்டு பபாதுவான பூங்காகேில் அளநக 
நாட்கள் பசலவிடும்படியாக ளநரிட்டது. அங்கு வந்து பசல்லும் மக்களுக்கு 
அவருணடய சாட்சிணய பகிர்ந்து பகாண்டார். அங்கு ணகப்பிரதிகணேயும் 
ளவதாகமத்ணதயும் மக்களுக்கு பகாடுத்தார். அதில் பலர் ஆண்டவராகிய இளயசு 
கிறிஸ்துணவ நம்பினர்.  

குஜவட்டோவில் நிலநடுக்கம் 
 1935 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் குபவட்டாவிற்குச் பசன்றார். ளம 
மாதம்  4 ஆம் ளததி பஜபக்கூட்டத்ணத ஆரம்பித்தார். கூட்டம் முடிந்த பின் 
பஜபத்தற்காக காத்திருக்களவண்டும் என அவர் அணழப்பு விடுத்தார்.   
கூட்டத்திற்குப் பின்னர் பாவங்கேில் இருந்து விடுபட ளவண்டி அவரிடம் 
பஜபிக்க அளநகர் அவரிடம் வந்தனர். அவர்களுக்காக அதிகாணல மூன்று மைி 
வணர பஜபித்தார் பகத் சிங். அதிகாணல 4 மைியோவில் மிகப்பபரிய 
நிலநடுக்கம் ஒனறு ஏற்பட்டது. ஒரு சில விநாடிகளுக்குள் சுமார்  58000  ளபர் 
மரைமணடந்தனர். ஆனால் அவரது கூட்டத்தில் பங்கு பபற்ற ஒருவருக்கும் 
எந்த ளசதமும் ஏற்படவில்ணல.  

 பதாடர்ந்து சிந்து பாணலவனப் பகுதியில் ஊழியம் பசய்தார் சிந்து 
பமாழிணய அறியாதிருந்த ளபாதிலும் அணதக் கற்றுக்பகாண்டு பின்னர் 
சுவிளசஷத்ணத அறிவித்தார். பின்னர் இந்தியா முழுவதும் பசன்று பல 
இடங்கேில் ஊழியம் பசய்தார்.  

 இறுதியாக, 2000  ஆம் ஆண்டு பசப்ட~ம்பர்  17 ஆம் நாேில், 
ணஹதராபாத்தில் ஊழியம் பசய்து வருணகயில் தூங்கும்ளபாளத அவர் 
மரித்தார்.  
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Prayer Diary       Compiled by Mrs. Anne F Sangeeth   

Sunday: 

Turkey: Key Facts 

Turkey is officially called the Republic of Turkey. Modern Turkey was founded in 1923 from the 
Anatolian remnants of the defeated Ottoman Empire by national hero Mustafa Kemal, who 
was later honoured with the title Ataturk or "Father of the Turks." Under his leadership, the 
country adopted wide-ranging social, legal, and political reforms. Turkey is a secular state with 
no official state religion; the Turkish Constitution provides for freedom of religion and con-
science. Islam is the dominant religion of Turkey with 99.8% of the population being registered 
as Muslim. There are about 120,000 people of different Christian denominations, representing 
less than 0.2% of Turkey's population. Turkey's largely free -market economy is increasingly 
driven by its industry and service sectors, although its traditional agriculture sector still ac-
counts for about 25% of employment. 
Capital: Ankara, Official Languages: Turkish, Demonym: Turkish, Current Population: 74.93 
million, Government: Unitary parliamentary constitutional republic, President: Recep Tayyip 
Erdogan, Prime Minister: Ahmet Davutoglu, Monetary Unit: Turkish Lira  
1. Pray for the very few Christians who are suffering because of the government restrictions.  
2. Pray that the leaders and the citizens of the country would know Christ.  
3. Pray that the few Christians would find opportunities to share the Gospel to people around.  
4. Pray for quietness, peacefulness and godliness in the country.  
Monday: 

 Thank the LORD for the Quarterly Quiz that happened in September.  

 Pray for the Youth Sunday that is scheduled to happen next month.  

 Pray for the Christmas Choir practice for kids and adults.  

 Pray for the families that are travelling for holidays. 

 KR Puram Area Fellowship & its members (Dennis, families of Ashok Doddanna, Atheejoe, 
Jayant, Jeevan, Jothi, Naveen Warren, Stephen Daniel & Dev Sundar Raj)  

 Hoodi Tamil  Area Fellowship & its members (families of Andrew Isaac,  Arul, Gladston, 
Franklin, Jyothi, Mary Rita,  Prabhu Paul, Rani Jeypaul, Stephen Babu, Sarah Sarojini, Usha 
Reddy) 

Tuesday: 

 Thank the LORD for the mission trip to Irula and the Mission Sunday.  

 Pray for the pastorate committee that they might know the LORD’s plan and work accord-
ingly.  

 Pray for our Pastor Rev. David Livingston & his family, their health and the missions that our 
pastor is a part of. 

 Bethel Nagar Area Fellowship & its members (Moses, families of Pastor, Anand, Benjamin, 
Ebenezer, Dr. Arun, Jays, John Prashanth, Kalyan, Paul Naveenraj, Prabhu, Publius, Rajku-
mar, Sahityadeep, Saju Alexander, Sangeeth, Selina Mohandas, Sharon, Solomon, Uttam, 
Vijay Prakash & Vivek) 

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

WEDNESDAY: 

 Pray for Bethel Shaale – for the children who attend and for Mr. Prabhu’s family and Mr. 
Sangeeth who conduct the classes. 

 Pray for the Irula outreach program in Hosur, Hoodi Sunday School and the Whitefield out-
reach ministry.  

 Pray for the apartment Christmas programs and the outreach programs during Christmas.  

http://en.wikipedia.org/wiki/State_religion
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_Constitution
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam
http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_denominations
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 Whitefield Area Fellowship & its members (Daniel, 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,  Paneer 
Selvam,  Rueben Gandhi, Swamidas, Suresh) 

 ITPL Area Fellowship & its members (Jeffin, Shannon Isaac, families of Abraham Edwin, 
Anban, Clement, Darwin, Franklin Koilpillai, Henry Sam, Jabez, John Manoah, Ronald, Shel-
don, Prem) 

THURSDAY: 

 Thank the LORD for the Sunday School Sunday that happened in September. 

 Pray for the English and Tamil Harvest festivals that are going to happen. 

 Pray for the prayer cells and area fellowships that we would glorify the LORD through these. 

 Hoodi Area fellowship & its members (Frank Jeyakar, Ruth, families of Arun, David Anand, 
David Jabez, Dr. Kumara Rajasingh, Isaac Peterson, Leon Christian, Ranjan, Shibu, Vivek 
Bangera, Meryl Joseph, Franklin) 

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

 Pray for the survivors and the victims of the floods in Kashmir. 

 Pray for the families of the people who died in the Nigeria church collapse incident. 

 Pray for the victims of Ebola virus and for the health care workers. 

 Marathahalli Area Fellowship & its members  (Kasturi, Merlin, Jebakumar, Families of Dina-
kar, Frank Jeyakar, Frank Santhosh, Himanshu, Melwyn, Praveen Paul, Sathiya, Selvin, Solo-
mon, Sundar, Vadivel, Vijay Dhanasekar, Wilfred) 

 Bethel Nagar Tamil AF & its members (Dorai, Jonathan, Justin, Solomon Families of Pastor, 
Bernard, Das, Emmanuel Dass, Joseph,  Huldah, Paul Durai, Rev. Stanley Jayaseelan, Vijay) 

SATURDAY: 

Mission: Karnataka Evangelistic Association ((www.keaministry.org) 

Karnataka Evangelistic Association (KEA) is a holistic Church planting and inter- denomination-
al Church related indigenous missionary movement. It is a registered society. KEA it is a Mem-
ber Mission of India Missions Association. The primary objective of KEA in relation to all of the 
mission fields is to “witness to Karnataka.” The main objectives are three fold, the first being 
the priority of spreading the love of God through words and deeds. Second is to cater to the 
needs of the rural communities through various developmental programs. And lastly, KEA 
wants to promote the missionary vision and challenges in the churches in India and the world 
at large. 
Origin: During the year 1980, God gave a burden to the pastors and lay leaders in Bangalore to 
present the love of Jesus Christ to the people of Karnataka, who are in spiritual, social and 
economic bondage. Late Rev. S. Samuel of Karnataka Central Diocese took up this vision to 
take the Gospel to the villages of Karnataka. Few of his fellow pastors and like- minded lay 
Church leaders formed the Karnataka Evangelistic Association in 1981. 
Mission: In response to the Great Commission KEA will Plant Churches among the unreached 
areas and people groups of Karnataka with a holistic approach. 
Vision: To disciple the people of Karnataka, through the proclamation of the Gospel by word 
and deed.  
Core Values: Holiness, sacrifice, integrity and ascribing glory to God in every way. 

 Pray that this ministry works for the glory of God as this is the reason KEA is operating.  

 Pray for the various activities that this ministry is working on. 

 Pray for those participating in this ministry that they may show Christ in word and deed. 

 Pray that this mission would achieve its vision working according to God’s plan. 

http://www.keaministry.org
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Missionary Profile           – Mrs. Hannah Selvin   
DIETRICH BONHOEFFER – The Cost of Discipleship 
 It was early on the morning of April 9, 1945, in the small town of 

Flossenburg, Germany.  Outside town, behind the barbed wire of one of Hit-

ler’s most notorious concentration camps, walked several men in their prison 
uniforms escorted by Black Guards with machine guns.  The men mounted 

the gallows scaffold and their death sentences were read aloud and they were 

ordered to step up to the nooses.  One of them, 39 years old, gestured to the 
guard to wait.  Then he knelt on the platform under the gal-

lows and prayed, “Father, I thank you for the cross where 

Jesus suffered rejection and shame for me.  Now it is my 
turn to walk to my cross and follow Him to the end.  I pray 

for strength to do so and I pray for those around me, my 

family, my friends, my fellow prisoners and even my execu-
tioners.”  Then he stood up calmly and walked to the gal-

lows.  The camp doctor who stepped up a short while later 

to confirm that the men had died was deeply moved and 
speechless as he looked at the young man who had 

prayed so devoutly – the young man was Dietrich Bonhoef-

fer, theologian, pastor, and writer, one of the twelve million 

people killed by Nazis during Hitler’s brutal Third Reich. 

 Dietrich Bonhoeffer was a German pastor born on February 4, 1906, 

just minutes before his twin sister, Sabine.  Their parents, Karl and Paula, had 
eight children and they were brought up in the strong Lutheran faith.  The fam-

ily took an early stand against Nazism and supported and helped the Jews in 

Germany – a stand for which they paid a heavy price – two sons and two 
sons-in-law were killed by the Nazis including Dietrich.  Dietrich was devout 

from an early age and decided to study Theology.  He was just 19 when he 

received his degree with the highest distinction.  He had a theologian’s mind 
with a pastor’s heart and his first fiery sermon at age 19 reflected both his 

heart and mind.  

 It was a turbulent time in the history of Europe.  Germany was in the 
grip of severe economic crisis.  In 1928, he became a lecturer at Berlin Uni-

versity.  In 1931, he was ordained a Lutheran minister and worked among the 
poor boys in the slums of Berlin.  The boys loved him very much for it was 

unheard of that their highly educated pastor should take an interest in them for 

all they had known was poverty and neglect.  Dietrich eventually rented a 
room in the slums just to be near them.  He continued to lecture at the Univer-

sity and was much loved by the students there as he strongly advocated prac-

tical daily obedience to the teachings of Jesus in stark contrast to the apathy 
of the German church to the plight of Jews under the Nazi regime which ap-

palled him. 

 By 1933, Adolf Hitler had become prime minister and there was open 
and cruel oppression of Jews.  “Who is Jesus in the world of 1933?” Dietrich 

thundered.  “Where is He to be found today?  In a church that bows to idola-

try? No.  You’ll find him in the prisoners, the persecuted Jews, and homeless 

people in our streets.” Bonhoeffer and Martin Niemoller became leaders of a 
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Announcements 

 Thanks to MYF and advisors for visiting Irula Mission field on 19-

Sep-14. Youth interacted with the children meaningfully. 

 Congratulations to Hoodi Area Fellowship for winning the quar-

terly Bible Quiz conducted on 20-Sep-14. Thanks to Mr & Mrs 

Jothi Sugirtharaj for conducting the quiz and arranging the pot-

luck dinner 

 Heartfelt condolences to Mr. Sangeeth and family - His mother 

passed away in September 

 Carol choir practice has begun. Request interested persons to 

get enrolled with Mr Isaac Peterson 

 Request cheerful participation of the congregation in the Har-

vest Festival on 12-Oct-14 

reform movement called the Confessing Church and gathered support against 
the German Nazi Church.  Bonhoeffer wrote many books inspiring Christians 
to prayer, discipline and brotherly love.  The years that followed saw the mete-
oric rise of Hitler and the cruel crackdown of all voices of opposition.  In 1939, 
Dietrich was invited to a lecture in America and well-meaning friends insisted 
he continue to stay there but he returned to Germany to “share the trials of 
this time with my people” knowing that the decision could mean certain death 
as he had openly supported the Jews and was anti-Nazi. War broke out the 
same year, and Dietrich continued to work secretly to help the Jews and over-
throw the Nazi regime.  He was arrested in April 1943 and imprisoned for 1-
1/2 years before being transferred to a Nazi concentration camp.  He was 
tried for allegedly associating with a plot to assassinate Hitler and was execut-
ed by hanging on April 9, 1945, just two weeks before Allied forces liberated 
the camp and three weeks before Hitler’s suicide and the end of World War II.  
Many of his writings which he wrote in prison were secretly smuggled and 
published after his death, the most popular among them was his book the 
Cost of Discipleship.  Some of Bonheoffer’s quotes:  “Silence in the face of 

evil is itself evil.  God will not hold us guiltless.  Not to speak is to speak.  Not 

to act is to act.” 

“Do not try to make the Bible relevant.  Its relevance is axiomatic” 

“Cheap grace is the deadly enemy of the Church.... the preaching of for-
giveness without requiring repentance.  Costly grace is the treasure hidden in 
the field.... it is costly because it cost God the life of His Son .. and what has 

cost God much cannot be cheap for us.” 
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Abiding in Christ - and Praying 

                        -  Excerpts from the book ‘How to Pray’ by R A Torrey 
 Jesus says in John 15:7, “If ye abide in Me, and My words abide in 

you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.”  Here we find the 

secret of prayer that has power – we have to abide in Him and His words have 

to abide in us.   

 What Jesus meant was really very simple.  He had been comparing 

Himself to a vine and his disciples to the branches in the vine.  Some branch-

es continued in the vine or remained in living union with the vine, so that the 

sap or life of the vine constantly flowed into these branches.  They had no in-

dependent life of their own.  Everything in them was simply the outcome of the 

life of the vine flowing into them.  Their buds, their leaves, their fruit, were not 

really theirs but those of the vine.  Other branches were severed from the vine 

or the flow of the sap or life into them was in some way hindered.  Now for us 

to abide in Christ is for us to bear the same relation to Him that the first sort of 

branches bear to the vine. To abide in Christ is to renounce any independent 

life of our own, to give up trying to think our thoughts, or form our resolutions, 

or cultivate our feelings and simply and constantly look to Christ to think His 

thoughts in us, to form His purposes in us, to feel His emotions and affections 

in us.  It is to renounce all life independent of Christ and constantly look to Him 

for the inflow of His life into us and the outworking of His life through us.  

Then, our desires will not be our own desires but Christ’s, and our prayers will 

not in reality be our own prayers but Christ praying in us.  This is what is 

meant by “praying in the Spirit.”  Such prayers will always be in harmony with 

God’s will. 

 When our prayers fail, it is because they are indeed our prayers and 
we have conceived the desire and framed the petition of ourselves, instead of 
looking to Christ to pray through us.  When we abide in Christ, our thoughts 
are not our own thoughts but His, our joys are not our own but His.  To abide 
in Christ, one must of course already be in Christ through the acceptance of 
Christ as an atoning Saviour from the guilt of sin, a risen Saviour from the 
power of sin, and Lord and Master over all his life.  Thus being in Christ, all we 
have to do is abide in Him – utterly renounce every thought, every purpose, 
every desire of our own and just looking day by day and hour by hour for Je-
sus Christ to form His thoughts, His purposes, His affections and His desires 

in us.  It is a wonderful life of privilege and power. 

 The practical method by which we abide in Him is through His words.  
The words He speaks to us, they are Spirit and life.  It is vain to expect power 
in prayer unless we meditate much upon the words of Christ and let them sink 
deep in our hearts.  We literally have to ‘hide’ God’s word in our heart – by 
feeding upon His word and obeying His word.  Neglect of the Word of God will 
most certainly lead to powerless prayer.  George Muller, one of the mightiest 

men of prayer, when the hour of prayer came would begin by reading and  
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 meditating upon God’s Word until out of the study of the Word, a prayer 
began to form itself in his heart.  Thus God Himself was the real author of 

the prayer.  If we would thus feed the fire of our prayers with the fuel of God’s 
Word, all our difficulties in prayer would disappear and our prayers (and our 

whole life) will be the manifestation of abiding in Christ. 

 

Missions Sunday - Report 
         – Mr. Athejoe Nargunam   

 We thank God for the Missions Sunday which took place on the 28th 

of September in our church. The Sunday service was led by members of the 

Missions team. During the service, the congregation was taken through vari-

ous outreach activities of our church, highlighting on its growth, plans, chal-

lenges and needs. We also had a short time of prayer for the outreach activi-

ties. 

 Rev. Devanand Samuel, Director of Karnataka Evangelistic Associa-

tion was the Resource person for the Mission Sunday service and the Semi-

nar held after it. The focus area for this Missions Sunday was on “Mission 

Work in Karnataka”.  Rev. Devanand spoke about the importance of each and 

every person being involved in Missions drawing a parallel from the life and 

ministry of Aquilla and Priscilla. Later during the seminar, He spoke about His-

tory of Missions in Karnataka, reasons for very less growth and resistance to 

missions and the importance of and the ways we could involve in Mission 

work in Karnataka. We then had an interactive session for about 45 minutes 

on various queries about Missions in the state. The Seminar ended with an 

Action Hour, where our members responded to a survey on Mission work by 

our church, their current involvement and willingness to involve. The seminar 

was attended by about 60 members of our church. 
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Parents’ Section - Education of Children 

It is my understanding that we forget 80 percent of everything we 

learn in 3 months’ time and a higher percentage as time passes.  
Why, then, should we put children through the agony of learning? 
Why is mental exercise needed if the effort is so inefficient?  

 Your question reflects the viewpoint of the old progressive education theo-
rists.  They wanted the school curriculum to be nothing more than “life adjustment” 
and for reasons mentioned above, they placed a low priority on intellectual disci-
pline.  Even today, some professors have adopted this “no content” philosophy, rea-
soning that the material learned by students today may be obsolete tomorrow, so 
why ask them to learn it?  I strongly disagree with this approach to education.  There 
are at least 5 reasons why learning is important, even if a high incidence of forgetting 
and obsolescence do take place: (1) Perhaps the most important function of school, 
apart from teaching the basic literary and mathematical skills, is to foster self-
discipline and self-control.  The good student learns to sit for long hours, follow di-
rections, carry out assignments and channel his mental faculties.  Homework, itself, 
is relatively unnecessary as an educational tool, but it is valuable as an instrument of 
discipline.  Since adult life often requires self-sacrifice, sweat, and devotion to caus-
es, the school should play a role in shaping a child’s capacity to handle this future 
responsibility.  

Certainly, play is important in a child’s life too.  He should not work all the time; the 
home and school should provide a healthy balance between discipline and play.  (2) 
Learning is important because we are changed by what we learn, even if the facts are 

later forgotten.  No college graduate can remember everything he learned in school, 
yet he is a very different person for having gone to college.  Learning produces alter-
ations in values, attitudes, and concepts which do not fade with time. (3) Even if the 
learned material cannot be recalled, the individual knows the facts exist and where 
he can find them.  If we ask a complicated question of an uneducated man, he would 
be likely to give a definite, unqualified response.  The same question would probably 
be answered more cautiously by a man with a doctor’s degree; he would say, “Well, 
there are several ways to look at it.”  He knows the matter is more complex than it 
appears, even if he doesn’t have the full answer. (4) We don’t forget 100 percent of 
what we learn.  The most important facts take their place in our permanent memory 
for future use.  The human brain is capable of storing 2 billion bits of data in a life-
time; education is the process of filling that memory bank with useful information. 
(5) Old learning makes new learning easier.  Each mental exercise gives us more as-
sociative cues with which to link future ideas and concepts.  For reasons mentioned 

above, the slow experience of education is still one of the most efficient ways to 
shape the human mind.  

(The above Q&A are taken from the book Dr. Dobson answers your questions. James 

Dobson is a leading psychologist and has been in the family ministry for over five dec-

ades) 
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அக்படோ ர் – நிகழ்ச்சி அட்டவவன 

நிகழ்ச்சி நோளும் பநரமும் ஜ ோறுப் ோைர் 

வழிபாட்டு ஆராதணன 
(தமிழ்) 

ஒவ்பவாரு ஞாயிறு – 
காணல 7:00-8:45 

ளபாதகர் 

மாணல இணச ஆராதணன 
(ஆங்கிலம்) 

ஒவ்பவாரு ஞாயிறு – 
மாணல 6:30-7:30 

ஐசக் படீ்டர்சன் 

ஞாயிறு பள்ேி ஒவ்பவாரு ஞாயிறு – 
காணல 8:15-9:25 

கிப்ட்லின் 

ஹுடி கன்னடா ஞாயிறு 
பள்ேி 

ஒவ்பவாரு ஞாயிறு – 
மதியம் 2:00 

கிளரசி 

ஒயிட்பலீ்டு கன்னடா 
ஞாயிறு பள்ேி 

ஒவ்பவாரு ஞாயிறு – 
மாணல 4:00-5:00 

கிப்ட்லின் 

மாதாந்திர பபண்கள் 
கூடுணக 

அக்ளடாபர் 12 ஆ ளததி -
காணல 9  மைி 

சசிகலா 

மாதாந்திர ளபாதணன 
கூடுணக 

அக்ளடாபர் 26 ஆ ளததி -
காணல 9  மைி 

பசல்வின் 

தமிழ் – பவத ோட கூடுவக – அக்படோ ர் மோதம் 
 குதி -  

ஒருங்கிவணப்
 ோைர் 

பததி 
பநரம் 

(pm) 

தவலப்பு நடத்து வர் இடம் / 
இல்லம் 

ளதவசந்திரா/ - 
ளகாயில்ராஜ் 

 5 அக். 
6 மைி 

நம்பிக்ணகயுள்ே  
பாவியின் பஜபம் 

ளஜாதி 
சுகிர்தராஜ் 

ரூத் 

19 அக். 
6 மைி 

நீதி பகாண்ட 
பாவியின் பஜபம் 

ளஜாதி 
சுகிர்தராஜ் 

பசல்வம் 

பகாடளகஹள்ேி 
- சசிகலா 

19 அக். 
6 மைி 

ளவதத்தின் நபர்கள் ளஜபஸ் 
ளயசுதாஸ் 

சசிகலா ஜார்ஜ் 

பிரியங்காநகர் - 
ரூபன் காந்தி 

 5 அக். 
6 மைி 

கிறிஸ்தவ ஐக்கியம் 
- பகுதி-1 

பபர்னார்ட் ரூபன் காந்தி 

19 அக். 
6 மைி 

கிறிஸ்தவ ஐக்கியம் 
- பகுதி-2 

பபர்னார்ட் இன்பராஜ் 

பபத்ளதல்நகர் - 
விஜய் 

19 அக். 
6 மைி 

மாறகு 9:14 சாலமன் ளஜாசப் 

ஹூடி -  
ளமரி ளராசலின்  

 5 அக். 
6 மைி 

சங்கீதம் 3 அன்பன் மஞ்சம்மா 

19 அக். 
6 மைி 

சங்கீதம் 4 அன்பன் ளமரி  

மார்த்தஹள்ேி—
பிரபு பால் 

19 அக். 
6 மைி 

இளயசுவின் மணலப் 
பிரசங்கம் 

ளபாதகர் திலக்  பிரபு பால் 



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  20 

B
ib

le
 S

tu
d
ie

s
  
- 
O

c
to

b
e
r 

2
0
1

4
 



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  21 

B
ib

le
 S

tu
d
ie

s
  
- 
O

c
to

b
e
r 

2
0
1

4
 

P
ra

y
e
r 

M
e
e
ti

n
g
s
 -
 O

c
to

b
e
r 

2
0
1

4
 (

C
o
o
rd

in
a
ti

o
n
: 
D

r.
 S

o
lo

m
o
n
) 

W
h
it

e
fi

e
ld

 O
u
tr

e
a
c
h
 -
 O

c
to

b
e
r 

2
0

1
4

 (
C
o
o
rd

in
a
ti
o
n
: 
A
th

e
e
jo

e
) 



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  22 

R
e
g
u
la

r 
&

 S
p
e
c
ia

l 
P
ro

g
ra

m
s
 -
 O

c
to

b
e
r,

 N
o
v
e
m

b
e
r 

&
 D

e
c
e
m

b
e
r
 



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  23 

Irula Visit by MYF 

Greetings in the name of Jesus Christ. I am  happy to share about our mission trip to 

Irula outreach Centre. God gave us an opportunity to visit the Irula tribe in Hosur on 

19th Sep. We started our journey at 8:30 am from Hoodi and reached Mudigiri  near 

Hosur, which is 60 km from Bangalore. It is a small village where the Irula tribe have 

set their homes 

We found that the small children didn’t even have proper clothes to cover them 

selves. They sleep along with their cattle. Bro. Isaac and Bro. Joe started the general 

session with action songs followed by God’s word, which the children enjoyed. We 

communicated the importance of going to School and getting education, through 

skits as all of them were not going to school and their parents were also not keen 

about it. We have also personally witnessed how education has changed our own 

personal lives. 

The local missionary shared his experience with all of us. We left the outreach centre 

in the after noon, praising God for his enabling us to visit them.  

      - Mr Mathew, MYF, BMC 
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Pulpit Calendar - October 2014 
Theme: Repaying Lord for his goodness 

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

Date Time Speaker Topic 

5-Oct-14  

7:00 am (Tamil) Rev. Mrs Shanti Tilak 

Offering of Christ 9:30 am (English) Dr. Tilak Samuel 

6:30 pm (English) Dr. Tilak Samuel 

12-Oct-14 

7:00 am (Tamil) Pastor 

Offering of first fruits 9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Pastor 

19-Oct-14  

7:00 am (Tamil) Pastor 

Cup of Salvation 9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Pastor 

26-Oct-14  

7:00 am (Tamil) Pastor 

Fulfilling my vows 9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Pastor 

Harvest Festival , 12 Oct-14 


