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Pastoral Letter  
Dearly beloved, 

 Greetings to you in the name of our Lord and Saviour Jesus Christ. 

As we enter into another month of this year, let us acknowledge that the Lord is 

walking with us in this faith journey and is honoring our trust placed in Him. I praise 

God for Mrs.Shanthi Parthasarathy who took baptism at Vellore Methodist Church on 

September 20, 2015 by the Rev. Rhenius Moorthy. She is a living testimony of what 

God can do to a person to deliver completely from the death traps of witchcrafts, 

when all the hopes on earth failed her.  Let us thank the Lord by joining with their 

son Mr. Senthil Kumar and daughter in law Mrs. Shamini, who are BMC members. His 

fervent prayers to save their mother were heard and mightily answered. Let us pray 

more such testimonies of Salvation will rise in our midst. The Teens Sunday celebrat-

ed by our growing youth was a colourful day with singing, skits, special messages and 

a meaningful parents-teens discussion. I appreciate Mr. Jabez and Mrs. Merjula Jabez 

for leading our teens. 
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 We will be having the Harvest Festival for English congregation in the second 

week of this month. This is another occasion that reminds our biblical heritage and 

traditions of worshipping the Lord during the season of Harvest.  Festivals marked 

thanksgiving and celebration, performed by the congregation on a special season for 

its reason. Christian worship existed ever since man was created. God’s children 

learned to worship and celebrate in detail as we see in the Bible. To Israelites the 

Lord made worship a lasting ordinance. Worship is not the form and order on a Sun-

day Service, but it is our entire life being occupied with God. “To worship is to quick-

en the conscience by the holiness of God, to feed the mind with the truth of God, to 

purge the imagination by the beauty of God, to open the heart to the love of God, to 

devote the will to the purpose of God” said William Temple. 

 We are the temple of the living God and God must be worshipped in this 

temple. This temple must be free from unclean things and idols. God must be on the 

throne of our heart and mind and if we do so, we will end up glorifying God and 

pleasing him in everything we do. Our worship life should be very practical not just 

theoretical. As Kenneth CW puts it, “Worship is not crawling through a small hole to 

some theological wonderland. It is falling back upon God and finding that He is every-

where and anywhere you can fall.” 

“O come, let us worship and bow down; Let us kneel before the LORD our Maker.”  

Psalm 95:6 

Grace be with you. 
Rev. T. David Livingston 

ப ோதகர் மடல் 
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே 
நமது ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இளயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் 
வாழ்த்துக்கள். மற்றும் ஒரு புதிய மாதத்தில் பிரளவசிக்கிற நாம், நமது 
விசுவாச பயணத்தில், ளதவன் நம்முடன் நடந்து, அவர் ளமல் நாம் 
ககாண்டுள்ே நம்பிக்கககய அவர் கனம்பண்ணுகிறார் என்று உணர்ளவாமாக. 
கசப்டம்பர் 20 ஆம் ளததி, மகறதிரு ளரனியஸ் மூர்த்தி அவர்கோல் ளவலூர் 
கமத்தடிஸ்ட்டு ஆலயத்தில் ஞானஸ்நானம் கபற்ற திருமதி சாந்தி பார்த்தசாரதி 
அவர்களுக்காக நான் ளதவகன துதிக்கிளறன். பில்லிசூனியத்தின் மரண 
கட்டுகேில் சிக்கி, உலக நம்பிக்கக இழந்த ஒருவகர, ளதவன் எவ்வாறு 
விடுதகல ககாடுத்து இரட்சிக்க முடியும் எனபதற்கு அவரது வாழ்க்கக ஒரு 
சாட்சி. அவர்கேது மகனும், நமது ஆலய அங்கத்தினருமாகிய திரு கசந்தில், 
மற்றும் திருமதி ஷாமினி கசந்தில் அவர்களுடன் இதில் இகணந்து நான் 
ளதவனுக்கு நன்றி கசால்கிளறன். தன் தாயாருக்காக அயராது கெபித்த அவரது 
கெபத்கத ளதவன் ளகட்டு அதற்கு பதிலேித்தார். ளதவன் தாளம, இது ளபான்ற 
இன்னும் அளநக சாட்சிககே நம் நடுவில் எழுப்புவாராக. பதின் பருவ 
இகேஞர் ஞாயிற்றில் சிறப்பாக பாடல் மற்றும் குறு நாடகம் நடத்திய நம்  
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பிள்கேகளுக்காக ளதவகன துதிக்கிளறன். அவர்ககே திறம்பட நடத்தி வரும் 
திரு ளெபஸ் குடும்பத்தினருக்கு நன்றி. ஆரதகனக்குப் பின்னர் நகடகபற்ற 
கலந்துகரயாடல் மூலம்,  பதின் பருவ இகேஞரின் எதிர்பார்ப்கப 
அறிந்துககாண்ளடாம். 

 இம்மாதம் இரண்டாம் வாரம், ஆங்கில ஆராதகனயில் வழிபடுளவார் 
அறுப்பின் பண்டிகககய ககாண்டாடுகின்றனர். ளவத வழக்கத்தின்படி, நமது 
உகழப்பின் பலனாகிய அறுவகடயின் மூலம் ளதவகன வழிபடுவதற்கான 
மற்கறாரு தருணம் இது. ளதவகன வழிபடுவது மனிதன் உருவாக்கப்பட்டது 
முதல் நகடகபறுகிறது. ளவதத்தில் நாம் காண்பது ளபால், ளதவ பிள்கேகள், 
அவகர வழிபடுவகத கற்று, ககாண்டாடி வந்தனர். ளதவகன வழிபடுவது, 
இஸ்ரளவலருக்கு அேிக்கப்பட்ட ஒரு நித்திய கட்டகே. தாவதீு ராொ சங்கீதம் 
95: 6 ஆம் வசனத்தில் இவ்வாறு கூறுகிறார்: “நம்மம உண்டோக்கின கர்த்தருக்கு 
முன் ோக நோம்  ணிந்து குனிந்து முழங்கோற் டியிடக்கடபவோம் வோருங்கள்”. 
ளதவகன வழிபடுவது ஞாயிறு ஆராதகன என்ற ஒரு வடிவத்துடன் 
நிற்பதல்ல. மாறாக, நமது வாழ்வகனத்கதயும் ளதவன் நிரப்பதுவளத 
உண்கமயான ஆராதகன. “கடவுளுகடய பரிசுத்ததின் மூலம் நமது 
மனச்சாட்சிகய உயிர்பிப்பதும், நம் மனதிற்கு ளதவ சத்தியங்ககேக் 
ககாடுப்பதும், நமது சிந்கதகய ளதவனால் தூய்கமப்படுத்துவதும், ளதவ 
அன்பிற்கு நமது இருதயத்கத திறப்பதும், நமது விருப்பத்கத கடவுளுகடய 
ளநாக்கத்திற்கு அர்ப்ணிப்பதுளம உண்கமயான ளதவ ஆராதகன” என்று ளதவ 
மனிதராகி வில்லியம் கடம்பிள் என்பவர் கூறுகிறார்.  

 ெீவனுள்ே ளதவனுகடய ஆலயம் நாளம; இந்த சரீரமாகிய 
ஆலயத்தில் நாம் ளதவகன ஆராதிக்க ளவண்டும். அதற்கு இந்த ஆலயம் 
அசுத்தங்கேிலிருந்து விடுபட்டிருக்க ளவண்டும். நமது இருதயத்கதயும், 
மனகதயும் ளதவ ஆளுகக கசய்ய ளவண்டும். அப்கபாழுது, அவகர நாம் 
மகிகமப்படுத்தி, எல்லா காரியங்கேிலும் அவகரப் பிரியப்படுத்த முடியும். 
ளமலும், நமது ஆராதகன வாழ்வு ளகாட்பாடுகோல் நிகறந்து இல்லாமல், 
அகவ நகடமுகற வாழ்வில் பிரதிபலிக்க ளவண்டும். “ஆராதகன என்பது 
ஆண்டவரின் உலகோவிய அதிசயங்ககே காண உதவும் சிறிய நுகழவாயில் 
அல்ல, மாறாக, அவர் எங்கும் நிகறந்திருக்கிறார் என்பகத உணர்ந்து, எல்லா 
சமயங்கேிலும் அவகர சார்ந்து வாழ்வளத ஆகும்” என்று ககன்னத் என்பவர் 
கூறுகிறார்.  

ளதவ கிருகப உங்களுடன் தரித்திருப்பதாக. 
ப ோதகர் படவிட் லிவிங்ஸ்டன்  

இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் 
அமனவமையும் சம யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கமை அமனவமையும் சம யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கமை 

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!  
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மிஷனரி சரிமத:  
ஈவ்லின் பிராண்ட் (1879 – 1974) – மகலவாசிகேின் தாய் 
 ிறப்பு:  
இங்கிலாந்து ளதசத்திலுள்ே கமல்ளபார்ன் என்ற கிராமத்தில் 1879 
ஆம் ஆண்டு கனம் ஹாரிஸ் தம்பதியருக்கு ஒன்பதாவது 
குழந்கதயாகப் பிறந்தவர் ஈவ்லின். ஹாரிஸ் குடும்பத்தினர் 
அனுதினமும் குடும்ப கெபம் கசய்தல், ஊழியங்கேில் 
பங்குககாள்ளுதல், தசமபாகம் ககாடுத்து ஊழியத்கத தாங்குதல், 
ஏகழகளுக்கு உதவுதல் முதலிய நற்குணங்கள் பகடத்தவர்கள். 
அவர்கள் தங்கள் பிள்கேகளுக்கு ஒரு முன்மாதிரியான வாழ்க்கக நடத்தி 
காண்பித்தனர். ஈவ்லின் ஓவியம் வகரவதிலும், வர்ணம் தீட்டுவதிலும் 
திறகமயானவர். ளஹாமிளயாபதி கவத்தியத்திலும் ளதர்ச்சி கபற்றவர்.  1911 
ஆம் ஆண்டு, ஈவ்லின், ஸ்டிர்க்ட் பாப்திஸ்ட்டு சங்கத்தின் (SBM) சார்பில் 
மிஷனரியாக வந்து, தமிகழப் பயின்றார். 1907 ஆம் ஆண்டில் பாப்திஸ்ட்டு 
சகபயினர் ஆதரவில், கெசிமான் பிராண்ட் என்ற மிஷனரி தமிழ்நாட்டுக்கு 
வந்து, தமிழ்கமாழி படித்து ககால்லிமகல (ளசலம், நாமக்கல், ராசிபுரம்) 
மகலவாசிகள் மத்தியில் ஊழியம் கசய்து வந்தார்.  
திருமணம்:  
மிஷனரி கெசிமன் – ஈவ்லின் அவர்கேது திருமணம்  1913 ஆம் ஆண்டு 
ஆகஸ்டில் ககால்லிமகல அடிவாரத்திலுள்ே ளசந்தமங்கலம் SBM ஆலயத்தில் 
நகடகபற்றது.  
ககோல்லிமமல வோழ்க்மக (1913 - 1929) :  
இவர்கேது வாழ்க்ககயில் ளநாக்கச் கசால் “நம்பு கவற்றியகடவாய்” (Trust and 

Triumph) என்பதாகும். நம்பிக்ககயும் விசுவாசமும் இவர்ககே வழிநடத்தின. 
இத்தம்பதியினர் – குடும்பமாக விண்ணப்பம் கசய்தல் மற்றும் கபற்றுக் 
ககாண்டதற்கு நன்றி கசலுத்துதல் ஆகிய இரண்டு ளகாட்பாடுககே இறுதி 
வகர ககடப்பிடித்தனர்  
மமலஜோதியினரின்  ழக்க வழக்கங்கள்:  
குழந்கத திருமணம், பலதாரத் திருமணம், மகனவிகய தள்ேிகவப்பது, 
ளகாடங்கி ளகட்பது, ளொதிடம் பார்ப்பது, சாமி ஆடி ளகட்பது ளபான்ற மூடப் 
பழக்க வழக்கங்கள் இம்மக்கேிகடளய காணப்பட்டது. மகலகேில் கல்வி 
வாசகனளய இல்லாத அந்தக் காலத்தில், ளகாடங்கி வந்து பிள்கே பிறந்த 
ளவகே சரியில்கல என்று கூறிவிட்டால், பிறந்த பிள்கேகய உயிருடன் 
ககால்ல வழிபார்ப்பர். இவர்கேது மூட நம்பிக்ககககே அறிய பிராண்ட் 
தம்பதியினர் ககால்லிமகலயிலுள்ே எல்லா இடங்களுக்கும் சுற்றித்திரிந்து 
மகலவாசிகேின் பழக்க வழக்கங்ககே கண்டும் ளகட்டும் அறிந்தனர்.  
ஊழியங்கள்:  
பிராண்ட் தம்பதியினர், முதலில் கவத்திய உதவி கசய்ததின் மூலம் நற்கசய்தி 
கூற ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்பு பள்ேிக்கூடம் ஆரம்பித்தும், ககத்கதாழில் 
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கற்பித்தும், அதின் மூலம் சுவிளசஷம் கூறினர். கநசவு ளவகல, தச்சுப்பட்டகற, 
பட்டுப்பூச்சி வேர்த்தல், கட்டிட ளவகலக்கு உதவும் கதாழில் ஆகிய 
இகவககேயும் கற்றுக்ககாடுத்தனர். அங்கு ஆலயம், மருத்துவமகன, கருகண 
இல்லம் முதலியவற்கற ஆரம்பித்தனர். கருகண இல்லத்தில் கணவனால் 
ககவிடப்பட்ட கபண்கள் மற்றும் ளகாடங்கி கூறியதால் தூக்கி எறியப்பட்ட 
குழந்கதககே ளசர்த்து பராமரித்தனர். கல்விகயயும் ககலககேயும் 
கற்பித்தளதாடு கிறிஸ்துகவயும் ளபாதித்தனர். இகவககேகயல்லாம் 
மிகுதியான துன்பங்கேினூளட, அதிக கெபத்துடன் சாத்தானுடன் ளபாராடி 
திடமனதுடன் கவற்றி கபற்று வந்தனர்.  
குடும்  வோழ்வு: இத்தம்பதியினருக்கு பால் வில்சன் என்ற மகனும், ளகானி 
என்ற மகளும் உண்டு. பிள்கேககே இங்கிலாந்தில் படிக்க கவத்தனர். 
கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்ககே கநருக்கி ஏவியபடியால், எங்கேது கசல்லப் 
பிள்கேககே ஏழாயிரம் கமல்களுக்கு அப்பால் விட்டுவிட்டு, இந்த மகல 
நாட்டிலுள்ே ஏகழககே கவனிக்க வந்ளதாம் என்றனர் 
கஜசிமன்  ிைோண்டின் மமறவு: ஊழியத்திற்காக மகலகேிலும் 
கிராமங்கேிலும் இரவில் தங்கி, இகடவிடாது உகழத்து வரும் ளபாது பிராண்ட் 
ஐயகர மளலரியாக் காய்ச்சல் தாக்கியதால் 1929 ஆம் ஆண்டு ெூன் 15 ஆம் 
நாள் அவர் இகறவனடி ளசர்ந்தார். ஈவ்லின் அம்கமயார் தனது துகணவகரப் 
பிரிந்த நிகலயிலும் ஊழியத்கதளய கபரிதான எண்ணினார். 
கசன்மனயில் ஊழியம்: மிஷன் அம்கமயாகர தனியாக மகலயில் ஊழியம் 
கசய்ய அனுமதிக்க வில்கல. அதன்பின் கசன்கனயில், கபண்கள் மத்தியில் 
ஊழியம் கசய்ய அவகர அனுப்பியது. கசன்கனயில் ஊழியம் கசய்தாலும் 
மகல மக்கேின் நிகனவுகள் அவருக்குள் நிகலத்திருந்தது. எனளவ ளகாகட 
விடுமுகறயில் ககால்லிமகலக்குச் கசன்று அவர் தங்குவார்கள். 1948 இல் 
கசன்கனயில் ளவகல பார்க்கும் ளபாது அவர்கள் ஓய்வு கபற்றார்கள். 
இருந்தாலும் ளதவ ஊழியத்திலிருந்து ஒய்வு கபறவில்கல.  

கல்வைோயன் மமலயில் ஊழியம்: ஓய்வுக்குப் பின் கல்வராயன் மகலயில் 
தனது ஊழியத்கதச் சுயமாக ஆரம்பித்தார். ளமலும் புதிய மகல 
கிராமங்களுக்குச் கசன்று மகலவாசிகளுக்ககல்லாம் கிறிஸ்துகவப் பற்றிக் 
கூறினார். இதற்கு காரணம் கிறிஸ்துவின் அன்பும் தன் கணவரின் இறுதி 
வார்த்கதயாகிய “இம்மகல கர்த்தருகடயதாகுக” என்பதுளம. அதன் பின், 
பச்கசமகல, சித்ளதரி மகல, ளபாத மகல, பயித்தூர் மகல அர்னூத்து மகல 
ளபானற மகலகேிலும் ஊழியம் நகடகபற்றது. 

கமடசி நோட்கள்: 1974 ஆம் வருடம், கசப்டம்பரில், தனது மகனுடன் ளவலூர் 
கரிகரியில் இருக்கும்ளபாது, கீளழ விழுந்துவிட்டதால், அதிக வலி ஏற்பட்டு 
படுக்ககயிலானார்கள். அதிக சிகிச்கசயேித்தும் பலனில்லாமல், தனது 95 
ஆவது வயதில், டிசம்பர் 18 ஆம் ளததி, கர்த்தருக்குள் நித்திகரயகடந்தார்கள். 
அம்கமயாரின் ளவண்டுளகாேின்படி, 19 ஆம் ளததி ககால்லி மகலயில் அவரது 
உடல் அவரது கணவரின் கல்லகறப்பக்கம் நல்லடக்கம் கசய்யப்பட்டது. 
     கதோகுப்பு - திருமதி ளராசலின் ளமரி 
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Facebook Like & Comments    

- டாக்டர் சாலமன் புஷ்பராஜ் 
 ஆண்டவராகிய இளயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் 
வாழ்த்துக்கள். ஆண்டவரின் கிருகபயால் ஐந்து வாரங்கள் அலுவலக 
ளவகலயாக லண்டன் நகருக்கு ளபாய் வர ளதவன் உதவி கசய்தார். 
இங்கிலாந்து ளதசத்தில் இருந்த கபாழுது எடுத்த என்னுகடய புககப்படங்ககே 
என்னுகடய Facebook இகணயதேத்தில் தகவளலற்றம் (upload) கசய்ளதன். 
என்னுகடய புககப்படங்ககேப் பார்த்து என் நண்பர்கள் எத்தகன ளபர் அகத 
விரும்பி ’Like’ button ஐ அழுத்துவார்கள் என்றும், எத்தகன ளபர் தங்களுகடய 
’Comments’ ஐ எழுதுகிறார்கள் என்றும் மிகவும் ஆவலுடன் காத்திருந்ளதன். 
ஒவ்கவாரு நாளும், ஒவ்கவாரு மணி ளநரமும் என்னுகடய Facebook 

இகணயதே பக்கத்கத கவனித்துக் ககாண்ளட இருந்ளதன். என்னுகடய 
நண்பர்கேின் ’Like’ யும் ’Comments’ யும் பார்த்து எனக்கு மிகவும் சந்ளதாஷம். 
எப்கபாழுது பார்த்தாலும் என் நண்பர்கள் என்ன ’Comment’  கசய்கிறார்கள் 
என்பகத அறிய என் உள்ேம் துடித்துக் ககாண்டிருந்தது.  
 அந்ளநரத்தில் தான் ளதவன் என்ளனாடு ளபசினார். என் மகளன, உன் 
நண்பர்கள் உன் புககப்படத்கத ’Like’  பண்ண ளவண்டும் என்று நீ மிகவும் 
விரும்புகிறாளய, உன் காரியங்ககேயும், நீ கசய்யும் ஊழியங்ககேயும் நான் 
’Like’ பண்ண ளவண்டும் என்று நீ என்றாகிலும் எண்ணிப்பார்த்தாயா? 
என்னிடத்திலிருந்து நல்ல ’Comments’ ஐ நீ என்றாகிலும் எதிர்பார்த்து 
இருக்கிறாயா? என்று ளதவன் என்னிடம் ளகட்டார். ளதவன் என்னிடத்தில் 
ளகட்ட இந்த ளகள்விகள் மிக முக்கியமானகவகோக எனக்குப் பட்டன. 
எப்கபாழுது ளதவன் என் காரியங்கேில் விருப்பமாயிருப்பார்? எப்கபாழுது 
என்னுகடய கிரிகயகேயும் ஊழியங்ககேயும் அவர் அங்கீகரிப்பார்? 
என்கிறதான ளகள்விகள் எனக்குள் எழும்பின. அதற்கு விகடககே என் ளவத 
புத்தகத்கத திறந்து படிக்க ஆரம்பித்ளதன். நான் கண்ட விவரங்ககே இங்கு 
பகிர்ந்து ககாள்கிளறன். எப்படி நான் ளதவகனப் பிரியப் படுத்தமுடியும்? (How can 

I please God?)  
1. துதியின் மூலம் பதவமனப்  ிரியப் டுத்த முடியும் 

சங்கீதம் 69:30, 31  ஆகிய வசனங்கேில் தாவதீு பின் வருமாறு கூறுகிறார். “ 
ளதவனுகடய நாமத்கதப் பாட்டினால் துதித்து, அவகர ஸ்ளதாத்திரத்தினால் 
மகிகமப்படுத்துளவன். ககாம்பும் விரிகுேம்புமுள்ே 
காகேகயருகதப்பார்க்கிலும் இதுளவ கர்த்தருக்குப் பிரியமாயிருக்கும்” நாம் 
ளதவனுகடய நாமத்கதப் பாட்டினால் துதித்து, அவகர ஸ்ளதாத்திரத்தினால் 
மகிகமப் படுத்துவது அவருக்கு மிகவும் பிரியமாயிருக்குமாம்.சங்கீதம் 34:1  
இல் கர்த்தகர நான் எக்காலத்திலும் ஸ்ளதாத்தரிப்ளபன், அவர் துதி 
எப்கபாழுதும் என் வாயிலிருக்கும் என்று தாவதீு கூறுகிறார். தாவகீதப் ளபால் 
எப்கபாழுதிலும், எக்காலத்திலும் நான் ஸ்ளதாத்தரித்து துதிக்கிளறனா? சங்கீதம் 
150 மற்றும் 136 முழுவதிலும் தாவதீு ளதவகனத் துதித்துப் ளபாற்றுகின்றார். 
ளயாபு 1: 20, 21 இல், அவர் “நிர்வாணிகய என் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து 
வந்ளதன், நிர்வாணியாய் அவ்விடத்திற்குத் திரும்புளவன். கர்த்தர் ககாடுத்தார்,  
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கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருகடய நாமத்திற்கு ஸ்ளதாத்திரம் என்றார். 
அப்ளபாஸ்தலரின் நடபடிகள் 16: 25  இல், பவுலடியார், அளநக அடிகள் 
அடிக்கப்பட்டும், உட்காவலகறயில் அகடக்கப்பட்டும், கால்கள் கதாழுமரத்தில் 
மாட்டிகவக்கப்பட்டிருந்த ளபாதும், நடுராத்திரியிளல ளதவகன எப்படி துதித்துப் 
பாடினார் என்பது கதேிவாய் குறிப்பிடப்பட்டுள்ேது,  

நண்பளன, பாடுகள் வழியாய் நாம் கடந்து கசல்லும்கபாழுது ளதவகன 
துதிக்கிளறாமா? பவுகலப் ளபால, ளயாபுகவப் ளபால பாடுகேின் மத்தியில் 
ளதவகனத் துதித்து அவகரப் பிரியப்படுத்துகிளறாமா? நம்கம நாளம ஆராய்ந்து 
பார்ப்ளபாம்.  
2. விசுவோசத்தின் மூலம் பதவமனப்  ிரியப்  டுத்த முடியும் 

எபிளரயர் 11 : 5 இல் “விசுவாசத்தினால் ஏளனாக்கு மரணத்கதக் காணாதபடிக்கு 
எடுத்துக்ககாள்ேப்பட்டான். ளதவன் அவகன எடுத்துக்ககாண்டபடியினாளல 
அவன் காணப்படாமற்ளபானான். அவன் ளதவனுக்குப் பிரியமானவகனன்று 
அவன் எடுத்துக்ககாள்ேப்படுவதற்கு முன்னளம சாட்சி கபற்றான்” என்று 
பார்க்கிளறாம், விசுவாசத்தினால் அவன் ளதவனுக்கு பிரியமானவகனன்று 
சாட்சிகபற்றான். 6 ஆம் வசனத்தில் அந்த விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாய் இருக்க 
ளவண்டும் என்று கதேிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. “விசுவாசமில்லாமல் 
ளதவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். ஏகனன்றால், ளதவனிடத்தில் 
ளசருகிறவன், அவர் உண்கடன்றும், அவர் தம்கமத் ளதடுகிறவர்களுக்குப் பலன் 
அேிக்கிறவகரன்றும் விசுவாசிக்க ளவண்டும்” . உண்கமயான விசுவாசம் 
ளதவகனளய நம்பும், ளதவன் பலனேிக்கிறவர், அவர் உயிளராடிருக்கிறார் 
என்பகத நிச்சயமாய் நம்பி அவரிடளம ளசரும். என்னுகடய விசுவாசம் 
எப்படிப்பட்டதாய் இருக்கிறது? அவகரளய சார்ந்து, நான் ெீவிக்கிளறனா? அப்படி 
அவகர நம்பி வாழும்ளபாது அவகரப் பிரியப்படுத்த முடியும்.  
3.  ரிசுத்தமோன வோழ்க்மகயின் மூலம் பதவமனப்  ிரியப்  டுத்த முடியும் 

நீதிகமாழிகள் 15:8  இல், “துன்மார்க்கருகடய பலி கர்த்தருக்க்கு 
அருவருப்பானது, கசம்கமயானவர்கேின் கெபளமா அவருக்குப் பிரியம்” 
ளதவன் கசம்கமயானவர்கேின் கெபத்தில் பிரியமாயிருக்கிறார் என்பகத நாம் 
அறிந்து ககாள்ேலாம். ளதவன் எதிர்பார்ப்பது கெபத்கத மாத்திரம் அல்ல, 
கசம்கமயானவர்ககே அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அவர்கள் கெபம் அவருக்குப் 
பிரியமாயிருக்கிறதாம். நீதிகமாழிகள் 15:29 ஆம் வசனத்திலும் இளத கருத்கத 
நாம் காணலாம், “ துன்மார்க்கருக்குக் கர்த்தர் தூரமாயிருக்கிறார். நீதிமான்கேின் 
கெபத்கதளயா அவர் ளகட்கிறார்” ளதவன் நம்மிடத்தில் பரிசுத்த வாழ்கவ 
எதிர்பார்க்கிறார். அதனால்தான் I ளபதுரு 1:16  வசனத்தில், நான் பரிசுத்தர், 
ஆககயால் நீங்களும் பரிசுத்தமாயிருங்கள்” என்று நமக்கு பரிசுத்தத்திற்கான 
அகழப்கப விடுக்கிறார்.  
4. கீழ்ப் டிதலின் மூலம் பதவமனப்  ிரியப்  டுத்த முடியும் 
I சாமுளவல் 15:22-24 வசனங்கேில், “கர்த்தருகடய சத்தத்திற்குக் 
கீழ்ப்படிகிறகதப் பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்குப் 
பிரியமாயிருக்குளமா? பலிகயப் பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும், ஆட்டுக்கடாக்கேின்  
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நிணத்கதப் பார்க்கிலும் கசவககாடுத்தலும் உத்தமம். இரண்டகம் பண்ணுதல் 
பில்லிசூனிய பாவத்திற்கும், முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் 
விக்கிரகாராதகனக்கும் சரியாய் இருக்கிறது” என்று காண்கிளறாம். இதில் 
கீழ்ப்படிதலின் அவசியத்கத நாம் கதேிவாய் காணலாம். ஒருவர் 
கீழ்ப்படிதகலக் குறித்துப் பின்வருமாறு கூறுகிறார் “ ளதவனுகடய 
கட்டகேகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படியளவண்டும் அதகன ஏளதா ஒரு 
ஆளலாசகனயாக மாத்திரம் நாம் கருதக்கூடாது. (God’s command has to be obeyed 

compulsorily, not only has to be considered) ளயாவான் 5:19  ஆம் வசனத்தில், இளயசு 
தாம் எவ்வாறு பிதாவின் வார்த்கதக்குக் கீழ்ப்படிந்தார் என்பகத 
எடுத்துக்கூறுகிறார். “கமய்யாகளவ, கமய்யாகளவ நான் உங்களுக்குச் 
கசால்லுகிளறன்: பிதாவானவர் கசய்யக் குமாரன் காண்கிறகததுளவா, 
அகதளயயன்றி, ளவகறான்கறயும் தாமாய்ச் கசய்ய மாட்டார்: அவர் 
எகவககே கசய்கிறாளரா, அகவககேக் குமாரனும் அந்தப்படிளய கசய்கிறார்” 
பிதாவின் சித்தத்கதளய (அகதளயயன்றி) இளயசு அப்படிளய கசய்கின்றாராம். 
நாம் இளயசுகவப் ளபால் ளதவனுகடய வார்த்கதகளுக்கு முழுகமயாய் 
கீழ்ப்படிகிளறாமா?   
5) உற்சோகமோக ககோடுப் தின் மூலம் பதவமனப்  ிரியப்  டுத்த முடியும் 
2 ககாரிந்தியர் 9:7 ஆம் வசனத்தில் நாம் எப்படிக் ககாடுக்க ளவண்டும் என்று 
கதேிவாய்க் கூறப்பட்டுள்ேது. “ அவனவன் விசனமாயுமல்ல, 
கட்டாயமாயுமல்ல, தன் மனதில் நியமித்தபடிளய ககாடுக்கக்கடவன். 
உற்சாகமாய் ககாடுக்கிறவனிடத்தில் ளதவன் பிரியமாயிருக்கிறார். ளதவனுக்கு 
மனப்பூர்வமாய் நான் ககாடுக்கிளறனா? யாத்திரகமம் 25: 1 -2  வசனங்கேில் 
ளதவன் மனப்பூர்வமாய் உற்சாகமாய் ககாடுப்பவர்கேிடம் மட்டும் தான் 
ளமாளசகய காணிக்கக வாங்கச் கசான்னார்.  
 நண்பர்களே, Facebook  இல் நம்முகடய நண்பர்கள் நமது 
புககப்படங்ககே Like பண்ணளவண்டும் என விரும்பும் நாம், ளதவன் 
நம்முகடய காரியங்கேில் பிரியமாயிருக்க ளவண்டும் என விரும்புளவாம். 
அவ்வாறு ளதவகனப் பிரியப்படுத்துவதற்கு நாம் இங்கு கற்றுக்ககாண்ட 
காரியங்கள் நமக்கு உதவியாய் இருப்பதாக. ஆகமன்.   
 
 

Announcements 

 Harvest Festival of the English Congregation will be celebrated on 11th 
Oct 2015 after the English Service. All the proceeds from it is earmarked 
for Whitefield outreach - Church building / land project. Request your 
cheerful contributions 

 Laudant choir will be ministering in BMC on 25th Oct 2015. Invite you all 
to be part of the English Worship Service. 

 Prayer Warriors Seminar is arranged in BMC on 31st Oct 2015, from 10 
am to 4 pm. Mr Ravi Jesupaul from Hyderabad will minister. Pray and 
Participate. 



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  11 

BMC Needs 

Dear Congregation, Greetings in the name of Christ. 
On behalf of the property team I would like to present the BMC property 
needs for year 2015-2016. A humble request for all of the congregation to 
come forward and join hands to donate for the BMC needs. 
Anybody motivated to own up or donate to any particular need, kindly reach 
out to Pastor or Secretary. Let us all together make our place of worship 
more comprehensive in serving kingdom of our lord. 
Furniture:- 
 2 Folding Tables for 3rd floor utilization (Kids, Youth &  teens sessions) ,  

Cost- 3500/- 
 Entrance door (Church Door) reskinning and painting,  Cost – 15000/- 
 Book shelf for Library (New books sales display & Regional language liter-

ature),   Cost-20,000/- 
 8 Ceiling fans on 3rd Floor (Parish Hall) and 1- Table Fan, Cost – 20,000/- 
Ground Floor  Repair:- 

Broken tile fixtures on ground floor (Old altar ), Cost – 5000/- 
Cementing the right lane on ground floor (External), Cost- 15000/- 

Electrical & Power backup:- 
Power Generator 30KVA, Output to support entire load requirement .  

Approx. cost 475,000/-. 
Emergency Fire Exit Steps:- 

Emergency Fire exit steps to be fabricated from 3rd floor to 1st Floor, Ap-
prox. Cost- 4,50,000/- 

Harvest Festival (English) - 2015 

On 11th October at Bethel Methodist Church 

Stalls, Sales, Auction & More 

 

Come with a heart of thankfulness 

Pray and Participate 

 

RSVP : Mr Sathya Prabhakar & Mr Sanjay Joel 
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Prayer Diary       Compiled by Mrs. Shyla Williams 

“Talking to men for God is a great thing, but talking to God for men is greater still. He 
will never talk well and with real success to men for God who has not learned well 
how to talk to God for men.” – E. M. Bounds 
 Sunday: 

The Syrian crisis:  More than 200,000 Syrians have lost their lives in four years of armed con-
flict, which began with anti-government protests before escalating into a full-scale civil war. 
More than 11 million others have been forced from their homes as forces loyal to President 
Bashar al-Assad and those opposed to his rule battle each other - as well as jihadist militants 
from Islamic State.  
Refugees: UNHCR is currently addressing the concerns of over 4,088,099 refugees who are 
directly affected by the violence in Syria. Unfortunately, the projections indicate a continued 
outpouring of refugees to neighbouring countries with an uncertain timetable for return. More 
than 2.9 million Syrians are hosted in the region, placing unprecedented strain on communi-
ties, infrastructure and services in host countries. There has been a massive escalation of arri-
vals in 2013 with over one million Syrians being registered as refugees. Women and children 
make up three-quarters of the refugee population. The vast majority of refugees are depend-
ent on aid, arriving with little more than the clothes on their backs.  

 Pray for the physical, emotional, financial and health needs of the refugees especially that of 
children.  

 Pray against the dividing and destabilizing spirit that is working within Syria.  

 Pray for the countries and communities which are opening their borders and hearts to the 
refugees. 

 Pray for the Christians in the host countries that the world may see their good deeds and 
glorify our father in heaven.  

Monday: 

 Thank the Lord for the Bible quest that took place last month.  

 Praise God for the insightful service conducted by the teens of our church last month.  

 Pray for the youth who are preparing for the Youth Sunday scheduled for18thOctober. 

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

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

Tuesday: 

 Pray for the upcoming Harvest Festival (English) scheduled for 11th October. 

 Pray for the Bible studies taking place in the various area fellowships.  

 Pray for mission organizations like Blessing Youth Mission, FMPB, GEMS, IEM and mainline 
churches like CNI who are committed to work in the north Indian states.  

 Bethel Nagar Area Fellowship & its members (Shravan, Families of Pastor, Anand, Sang-
eeth, Prabhu, Rajkumar, Sharon, Vijay Prakash, Uttam, Deep, Benjamin, Jays, Solomon, 
Christy, John Prashanth, Kalyan, Miss Simon, Steni, Venkat, Timothy, Billi & Selina Mohan-
das). 

 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: 
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 Pray for the Harvest Festival (Tamil) scheduled for 1st of November. 

 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 Bethel Shaale since we need teachers and volunteers to take up this initiative. 

 Whitefield Area Fellowship & its members (Jebakumar, Jeffry Samuel, Families of Alan 
Paul, Binu George, Christopher, 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 Sunday school children, teens and youth that the lessons they learn will impact 
them, their friends and families. 

 Pray for all the students who are preparing for various term exams and that the present 
power crisis will not adversely affect their studies. 

 Pray for the working mothers in our church that God will shower his grace on them so that 
they can manage their office work and home efficiently. 

 Pray for the health and peaceof the senior citizens of our church. 
 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: 

 Pray for the revival in Indian churches. 
 Pray that more nations will work together to stop ISIS which is inviting many young men and 

women to join their organization attracting them with money and worldly pleasures. 
 Pray to God as he alone can stop the wars in Syria and Libya. 

 Pray for the evangelical works in India.Pray for all the missionaries and for their health and 
safety. Remember the missionary kids and their well-being and studies. 

 Marathahalli English Area Fellowship & its members (Kasturi, Merlin, Praveen, Families of 
Dinakar, Frank Jeyakar, Himanshu, Dilip, Melwyn, Praveen Paul, Sathiya, Selvin, Vijay Dhana-
sekar, Wilfred, Senthil & William).  

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

SATURDAY: 

Mission: Calvary Mukthi Prison Ministry 
“Won’t you be my instrument to free those captives from the clutches of death and won’t you 
hasten to save those who are fast sinking in the quagmire of self-destruction?” were the words 
which Jesus spoke to Rev. Thomas Achari to which he immediately surrendered to the LORD 
to use him as He would want. Though young in age and experience, Rev. Thomas Achari de-
lightfully says that he not only got the approval to be a moral teacher in the jail but also found 
favor and confidence with the jail administration. This small ministry has been a great blessing 
to many prisoners in Hyderabad, Secunderabad and Rajamundry (where we have the Central 
Jail) of Andhra Pradesh for the last 9 years. The central jail itself has over 1400 inmates.  
The only vision of this ministry is to touch the hearts of the inmates through the love of Christ. 
This ministry takes care of the prisoners even after their release by going with the inmates to 
their villages, camping in the villages and also conducting evangelistic campaigns that would 
bring the convict’s families and friends to Christ. 
 Pray that the LORD would help them in the supply of Scriptures, tracts & hymn books. Pray 

for the correspondence and follow-up ministry 
 Pray for the financial support of this ministry as they depend only on God and are not paid 

by any government bodies 

 Pray for all the people and the families involved in this ministry that they would set an ex-
ample to the convicts 
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MISSIONARY PROFILE    - By Mr. Wilfred 

Rev Ragland—First English Missionary to India 

 Thomas Gajetan Ragland was born in 
Gibraltar on 26th April 1815, six months after 
his father’s death. As he was bereft of his moth-

er within a few years, he was brought up by his 
uncle Charles Birch in England. At Shropshire, 
through his childhood, he worked hard at 

school on the classics, obsessed with literature. 
 At 15, he left schooling and worked in 
his uncle’s business for 5 years. But in June 

1837, he moved to Corpus Christi College with a meager aim of B.A 
degree but brilliantly ended up as fourth Wrangler (rank) in the math-
ematical tripos (subject) at Cambridge and was absorbed as a Fellow. 

Shortly after being elected Fellow, he was ordained in 1841 and be-
came curate at Barnwell. At 30, he accepted God’s call to work abroad, 
and was received in Madras, India in 1846. 

 The first 6 months were spent in language study and getting to 
know people. As Church Missionary Society (CMS), London consid-
ered him to be the resident secretary at Madras, he was required to 

travel down south to get acquainted with the missionaries there. He 
travelled in a bullock cart to visit Dohnavur and the province of Trav-
ancore and mingled with them for the next 6 months. Despite his use-

ful work in Madras for 5 years, the inner craving to do direct mission 
work by communicating the gospel led him to propose a itinerating 
mission concept, whereby the missionary would have close interaction 

with souls, and without a penny of support from mission. By then, he 
had comprehended the general need of the Tinnevelly (Tirunelveli) 
and Travancore mission stations. But then, as per the norms of his col-

lege, he had to either do a Bachelor’s degree in Divinity or lose the fel-
lowship. Despite his willingness to lose fellowship, the missions pre-
ferred him to do B.D, and hence he was called back to England in 1852. 

 After completing B.D, and a brief time for restoring his health, 
he sailed back to India in 1853. After arriving at Madras, he set out to 
the Tirunelveli mission along with few native missionaries. His pas-

sion for gospel work is evident from his record of having preached dai-
ly, en route. He remained as an itinerant preacher, in the northern Ti-
runelveli covering towns like Srivilliputhur, Sattur and Sivakasi. Their 

missionary work had always begun, continued and ended in prayer.  
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Till the rainy season of the year, they were merely accommodated in 
Canvas and the missionary camp was at Sivakasi. As Ragland’s end 
drew near, God’s providence seemed to have prepared well for him. 

During the winter of 1857, his health degraded considerably. Even at 
end times, his passion for mission did not subside, as evident from one 
of his last letters to a friend in England, to pay a part of his fellowship 

towards Sarah Tucker Training School in Tirunelveli. At this time, he 
was a senior fellow of his college and had the option of living in the 
gift of the society, which he renounced for the cause of work in India. 

On 22nd October 1858, his life came to rest at the young age of 43. He 
was laid to rest in the compound where he lived in Sivakasi. One Eng-
lishman (Fenn) and a few Indian brothers stood together amazed in 

tears at his funeral. It is worthwhile to remind a statement of Rev. 
Ragland – “Of all plans for ensuring success, the most certain is 
Christ’s own - becoming a corn of wheat, falling into the ground and 
dying”. 

              The Lord’s Prayer – A fresh perspective 

I cannot say “our” if I live only for myself. 

I cannot say “Father” if I do not endeavor each day to act like His child. 

I cannot say “who art in heaven” if I am laying up no treasure there. 

I cannot say “hallowed by Thy name” if I am not striving for holiness. 

I cannot say “Thy kingdom come” if I am not doing all in my power to hasten that         
wonderful event. 

I cannot say “Thy will be done” if I am disobedient to His Word. 

I cannot say “in earth as it is in heaven” if I’ll not serve Him here and now. 

I cannot say “give us this day our daily bread” if I am dishonest or seeking things by    
subterfuge. 

I cannot say “forgive us our debts” if I harbor a grudge against anyone. 

I cannot say “lead us not into temptation” if I deliberately place myself in its path. 

I cannot say “deliver us from evil” if I do not put on the whole armor of God. 

I cannot say “Thine is the kingdom” if I do not give the King the loyalty due Him from 
a faithful subject. 

I cannot attribute to Him the power if I fear what men may do. 

I cannot ascribe to Him the glory if I am seeking honor for myself, and 

I cannot say “forever” if the horizon of my life if bounded completely by time. 
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Testimony     - Mrs. Mano Melwyn

 It was a bright August morning and as our family of four was getting 
on with the daily grind and things seemed hunky dory, at around 10 am in 
the morning after my husband had left to work there was a weird pain on my 
left lower back and front which I tried to ignore. But alarmingly, the severity 
of the pain was exponentially increasing by the hour and became quite un-

bearable as the day progressed. 

 Finally, by sundown, I was frantically groping for my mobile to des-
perately reach my husband and inform him about the larger-than-life PAIN 
that I’d been having the whole day. On hearing this he rushed back from 
office and took me to the Narayana Hrudayalaya hospital nearby. We were 
rushed to the emergency room and I was immediately administered pain kill-
ers thro IV and injection. But all attempts to mitigate the pain was futile and I 
was literally writhing in bed with excruciating pain for over  10 hours….so 

they sent me in for a CT scan…..and the reports were in…. 

 The CT report said that I had calcium stones in both my kidneys, had 
a blood clot near my abdomen (hematoma), had a cyst in my ovary, an in-
fected appendix which had to be removed, and umbilical hernia which had to 

be surgically corrected….. 

 Tears welled up my eyes…..My husband and I were totally shattered 
seeing the reports and the next day we had consultations with the nephrolo-
gist, general surgeon and the gynecologist. And I was advised to take a pelvic 
and abdominal ultrasound after a month’s time before we could resort to 
any kind of surgical intervention. With no support system to fall back on and 

2 little ones at home, we didn’t know how many surgeries I could handle. 

Word spread, and some dear fellow believers earnestly stood in the gap, 

pleading the Lord for a mighty miracle before the next confirmatory scan. 

 A month passed by…..It was the big day – the abdominal and pelvic 
ultrasound was taken and the reports were in……Lo and behold the works of 
the Lord! The reports said that there was no trace of calculi (kidney stones), 
no cyst in the ovary, no hematoma, the appendix was intact, and though the 
muscles around the abdomen were a little lax, the doctor said that there was 

no immediate need for a surgery…. 

 This truly was the finger of God. The ten hour pain was very real, and 
the CT reports as well…but I believe the Lord miraculously corrected every 

defect in my pelvic-abdominal area in that one month. 

The Lord had remained true to the promise He gave me for that season… 
Micah 2:13 “The One who breaks open the way will go up before them; 

they will break through the gate and go out. Their King will pass through 
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before them, the Lord at their head,” annulling every disturbing report that 
was cited in the CT scan a month ago….  All glory and honor be to Him who 
alone does wonderful things – things our finite minds could never compre-

hend.  

Most importantly the Lord taught me and my family to solely lean on Him 
and trust Him even when things seemed non-conducive and haywire. As King 
David puts it, Psalm 119:71 “it was good for me to be afflicted so that I might 
learn your decrees”. If I never had never been ill how would I have known 
that God was MY HEALER, if I had ne’er been in want, how would I have 

known that my God was THE PROVIDER!! 

As a family we stand testimony to “Ps 34:5: Those who look to him are radi-

ant; their faces are never covered with shame.” 

It is in the quiet crucibles of our personal afflictions and private agonies, 
God’s stupendous works  of provision, healing, protection and direction are 

best witnessed and appreciated…… 

(Mrs Mano, her husband Mr Melwyn, daughter Hannah and Son Nathen are 

part of Marthahalli English Area Fellowship) 
 

Teens Sunday report  - Ms. Salome Rajkumar 

On 27th September we had our teen’s Sunday.   This year our theme was “Freedom is 
not free”.  It reminds us that  Christ paid the ransom for our sinful nature by shed-
ding His  own blood on the cross to free you and me.  Thus we become  children of 
God, if we just deny our evil self and submit our lives to God.    

 We Teens led  the worship, enacted a skit and did a short choreography.  
The skit showed how things like fame, riches, freedom from control etc. which are 
thought to give freedom actually “traps” you in the end.  True freedom is something 

only God can give.  

 God’s word was brought in the Tamil service by Rev. Jasreen and  in the Eng-
lish service by Jabez uncle.   

 After the English Service we had a discussion  with  Teens and Parents on 
the following topics: 

What holds the family together? 

What bothers you about the modern generation? 

What to do when teens do not want advice? 

 Overall  this was yet another memorable teen’s Sunday and we would like to 
thank Jabez  uncle and Merjula aunty for all the support and guidance.  
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Bible Facts 
The Bible is a unique book, as there hasn't been a book like this ever written 
before. Written over a period of 1500 years, it has been written over 40 gen-
erations by over 40 authors, from different walks of life like poets, fishermen, 
kings, shepherds, peasants and scholars, under the inspiration of the Holy 
Spirit. The Bible is the best selling book of all times translated in over 2000 
languages and dialects. Few interesting facts in Bible:  

 Psalms 117, 118 and 119 are chapters with special significance in the Bi-
ble. Apparently, Psalm 117 is the shortest chapter in the Bible, Psalm 118 is 
the central chapter of the Bible and Psalm 119 is the longest chapter in the 
Bible. It's a hat-trick for the Psalms! 

 2 John and 3 John have the same number of verses (13), however, John 3 
wins the title of the shortest book due to its fewer number of words. 

 Ezra 7:21 contains all the letters of the alphabet, except 'J' (In the New 
King James Version). 

 Chapters 14 and 53 of Psalms are almost identical. 

 The word 'God' appears 3,358 times in the Bible. 

 The two books, 'Songs of Solomon' and 'Esther' have no mention of God 
in them. 

 The word "Christian" only appears thrice in the Bible. 

 Did you know the first baptism in the Bible was conducted by Moses, 
who used ox's blood to baptize the people. 

 The sheep is the most frequently mentioned animal in the Bible. 

 Did you know the only domesticated animal not mentioned in the Bible is 
the cat! 

 The number of promises in the Bible are 1,260. 

 The phrase 'do not be afraid' appears 365 times in the Bible, just as the 
number of days in a year. This phrase is not a suggestion but a command. So 
as we live each day, we know God has commanded us to trust Him with all 
our heart and be at rest! 

 The first mention of prayer in the Bible is in Genesis 4:26. 

 The total number of questions in the Bible is 3294.  
God's first question asked in the Bible is 'Adam, Adam where are you?" And 
God's question to us today is still the same. He calls out for his lost sheep. It 
is up to us to turn back to Him. 
 The Bible is a storehouse of hidden treasures. All you have to do is go 
and look for these priceless treasures embedded in it. You won't completely 
comprehend how magnificent life under the sea is until you dive into it. Simi-
larly, you need to read and meditate to understand how profound the Word 

of God is! 
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Teens Sunday -27-Sep-15 

PRAYER WARRIORS SEMINAR 

On 31– Oct– 15(Sat) at BMC 

   10 am - 4 pm 

 

Mr Ravi Jesupal, Hyderabad 

Invite you to join! 

RSVP: Dr Solomon Pushparaj (991616906) 
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Editorial Team: Anne, Rosline Prabu, Hannah, Selvin, Wilfred & Pastor 

Date Time Speaker Topic 

4-Oct-15 

7:00 am (Tamil) Rev Joseph Durairaj 

Earth is my foot stool 9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Pastor 

11-Oct-15 

Harvest Fes-
tival 

7:00 am (Tamil) Pastor 

With Cup of Salvation 9:30 am (English) Mrs Tarini Dinakar 

6:30 pm (English) Rev Dr Tilak Samuel 

18-Oct-15 

Youth Sun-
day 

7:00 am (Tamil) Mr Franklin Koilpillai 

In Spirit and Truth 9:30 am (English) Mr Benoni Doss (FIS) 

6:30 pm (English) Pastor 

25-Oct-15 

 

7:00 am (Tamil) Pastor 
Out of the great tribu-

lation 
9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Mr Wilfred 

Pulpit Calendar - October 2015 
Theme: Come, Let us worship and bow down, Psalm 95:6  


