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Pastoral Letter  
Dearly beloved, 

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

 At the outset I must share my deepest grief with the Methodist Family of 
BMC over losing our dear Bishop Dr. Taranath Sagar who went to be with the Lord on 

the 19th of October  2015. Following a surgery, he had a health crisis and sudden 
death. We believe it was the appointed time of God to finish his race on earth and 
enter into the bosom of his dear father and Master in heaven. His sudden demise is a 

great shock to the Methodist family and a big loss that is irreplaceable. He was a 
Bishop who was highly respected for his capacity and contribution to the Methodist 

Church in India in many respects. He knew our church very personally and had fa-
voured us in many ways. He was a well-known person and officiating member in the 
Church bodies at national and global levels. We will miss him in Bangalore and in our 

Conference badly as he was residing very close to us. Let us pray for the comfort of 
his bereaved family consisting of Bishopamma Mrs. Padma Sagar, the son, the daugh-

ter and their son-in-law who are left behind and pray that God will continue his good 
work through the family. We are given Bishop Rt. Rev Subodh Mondal as our new 
episcopal leader who will continue to lead and shepherd our Conference. Let us pray 
for his ministry and leadership with us.  

 As the month of November breaks, we are heading to the close of the year  
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 and we must constantly sense how we growing in our fellowship with Christ as the 
days and months move forward. My sincere thanks to the various teams in our 
Church that are actively serving the Lord. I appreciate the Youth Fellowship who led a 
meaningful service on the Youth Sunday. I am sure Mr. Benoni and Mrs Angel Benoni 
who were with us on the youth Sunday ministered to the student folks of our church 
and laid a special burden upon us to do our best to equip the International Students 
of the BMC family. Thanks to the Laudant Choir that ministered to us with their lovely 
singing last Sunday.  My hearty thanks to Mr. Ravi Jesupaul who conducted a chal-
lenging Seminar on Prayer and Missions on October 31, 2015 at BMC. We will contin-
ue to take inspiration from all these programmes and grow in faith. 

 Faith is not just passively believing in Jesus. It should be an active belief. The 
action is important to show the faith. Faith is shown in worship of God and service of 
man as well. The service part is equally important without which claiming belief in 
Jesus is incomplete. Even doing miracles out of a great faith in Christ is insufficient to 
gain entry to heaven for faith in Christ should be validated by true love shown in 
good works. Faith is basically relationship with Christ that satisfies the command-
ment of loving God and men wholeheartedly. Of course, good works done without 
having faith in Christ is in vain. Our faith in Christ is to be shown in good works. It is 
important to know about the teaching of faith from the Bible because it decides if a 
person would be welcomed to inherit the Kingdom or rejected with the message ‘I do 
not know who you are! ’on the last day. 

Let us observe the faith we claim in Christ. Bible says that 

Faith should be completed by works James (2:22) “For as the body apart from the 
spirit is dead, so faith apart from works is dead.” James 2: 26 

I am sure the Tamil congregation is getting ready to celebrate the Harvest Festival on 
the Second Sunday and the Kids choir their Advent Festival on the last Sunday. God 
be with you all as you serve him in His Church. 

Grace be with you. 
Rev. T. David Livingston 

ப ோதகர் மடல் 
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நமது ஆண்டவரும் 
இரட்சகருமாகிய இளயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் 
வாழ்த்துக்கள். 
 முதலாவதாக, நமக்குப் பிரியமான நமது அருமம ளபராயர் 
டாக்டர் தாரநாத் சாகர் அவர்கள் அக்ளடாபர் மாதம் 15 ஆம் ளததி நம்மம விட்டுப் 
பிரிந்து ளதவமன அமடந்தமத ஆழந்த வருதத்துடன் பபத்ளதல் பமத்தடிஸ்ட் 
திருச்சமபயின் குடும்பத்தினருக்கு பகிர்ந்து பகாள்கிளறன். ஒர் அறுமவ 
சகிச்மசமயத் பதாடர்ந்து ஏற்பட்ட உடல் ளகாோறின் காரணமாக திடீர் மரணம் 
ஏற்பட்டது. ஆயினும், இது ளதவன் அவருக்கு நிர்ணயித்த நல்ல ஓட்டத்தின் முடிவு 
என்றும் பரம தகப்பனின் மார்பில் இமேப்பாற ளதவன் அவமர குறித்த காலத்தில் 
எடுத்துக்பகாண்டார் என்றும் நாம் விசுவாசிக்கிளறாம். அவரது திடீர் மரணம் 
பமத்தடிஸ்ட் திருச்சமபக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சிமயயும், நிரப்ப முடியாத 
ளபரிழப்மபயும் அேித்துள்ேது. அகில இந்திய பமத்தடிஸ்ட் திருச்சமபயேவில்   
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அவர் தமது அருட்பணியால் நன்மதிப்மப பபற்றிருந்தார். இந்திய அேவிலும், 
உலகேவிலும், அளநக கிறிஸ்தவ சமப கூட்டமமப்புகேிலும் அவர் உறுப்பினராக 
இருந்தார். விளசஷமாக, நமது சமபமய அவர் தனிப்பட்ட முமறயில் அறிந்து 
நமக்குப் பல வழிகேில் உதவி பசய்துள்ோர். பபங்களூரின் திருச்சமபகேில் அவமர 
நாம் உறுதியாக மறக்க இயலாது. இத்தருணத்தில், அவரது குடும்பத்தினராகிய 
ளபராயரம்மா திருமதி பத்மா சாகர், அவர்தம் மகன், மகள் மற்றும் மருமகன் 
ஆகிளயாருக்கு ளதவன் ஆறுதல் அேிக்கவும், அவர்கமே பதாடர்ந்து அருட்பணியில் 
பயன்படுத்தவும் ளதவனிடம் நாம் ளவண்டுளவாம். மாமமறதிரு சுளபாத் மண்டல் 
அவர்கள் நமது ளபராயத்திற்கு ளபராயராக நியமிக்கப்பட்டுள்ோர். அவரது 
ஊழியத்திற்காகவும் தமலமமதுவத்துக்காகவும் நாம் பெபிப்ளபாம் 

 நவம்பர் மாதத்திற்குள் அடி எடுத்து மவப்பது, இவ்வருடத்தின் இறுதிமய 
பநருங்குகிறமத நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது. நாட்களும் மாதங்களும் ளவகமாக 
கடந்து பசல்மகயில், கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்தில் நாம் அனுதினமும் வேர கவனம் 
பகாள்ே ளவண்டும். நமது ஆலயத்தின் அமனத்து ஊழியங்கமேயும் சிறப்பாக 
நடத்தி வருகிற குழுக்களுக்கு எனது நன்றி. வாலிபர் ஞாயிறு ஆராதமனமய 
அர்த்தமுள்ே வமகயில் நடத்திய வாலிபர் ஐக்கியத்தினமர வாழ்த்துகிளறன். திரு 
பபளனானி மற்றும் திருமதி ஏஞ்சல் பபளனானி ஆகிளயார் நமக்கு அருளுமர 
வழங்கி, அயல்நாட்டு மாணவர்கள் நடுவில் ஆற்றளவண்டிய ஊழியத்மதக் குறித்த 
பாரத்மத நமக்கு ஏற்படுத்தினர். கடந்த வாரம் தங்கேின் பாடல் வழியாக நம்மம 
உற்சாகப்படுத்திய லாடன்ட் பாடல் குழுவினருக்கு எனது நன்றி. பெபத்மதக் குறித்த 
ஒரு நாள் கூட்டத்தில் பசய்தியேித்து, மிஷனரி ஊழியத்மதக் குறித்து பகிர்ந்த திரு 
ரவி பெசுபால் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சிகள் நம்மம உற்சாகப்படுத்தி, 
விசுவாசத்தில் வேர உதவுவதாக.  

 விசுவாசம் என்பது இளயசுவின் ளமல் பகாள்ளும் பசயலற்ற நம்பிக்மக 
அல்ல. மாறாக, தீவிரமான பசயலில்ன் மூலம் அந்த விசுவாசம் பவேிப்பட 
ளவண்டும். ளதவமன பதாழுதுபகாண்டு மனிதருக்கு ளசமவ புரிவதில் விசுவாசம் 
பவேிப்படுகிறது. ளசமவ பசய்யாமல், கிறிஸ்துவின் ளமல் பகாள்ளும் விசுவாசம் 
முழுமம அற்றது. விசுவாசத்தின் பவேிப்பாடாகிய அற்புதங்கமே நடப்பித்தாலும், 
தூய அன்பினால் பிறக்கும் நற்கிரிமயகோளலளய விசுவாசம் முழுமம பபறுகிறது. 
முழு இருதயத்ளதாடு ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு கூர்வதும் பிற மனிதரிடம் அன்பு 
பசலுத்துவதுமாகிய இவ்விரண்டு கற்பமனகளுக்குக் கீழ்ப்படிவளத விசுவாசம்.  அளத 
ளவமேயில், நற்கிரிமயகமேச் பசய்து கிறிஸ்துமவ விசுவாசியாமலிருப்பதும் 
பிரளயாெனமற்றது. விசுவாசத்மதக் குறித்து ளவதம் என்ன கற்பிக்கிறது என்பமத 
அறிந்துபகாள்வது மிக முக்கியம். அதின்படி வாழ்வதின் மூலம் தான் நாம் பரளலாக 
வாழ்வில் நுமழவது உறுதிபசய்யப்படுகிறது. ளவதம் கற்பிக்கிற விசுவாசத்மத நாம் 
நமது வாழ்வில் கமடபிடிப்ளபாமாக. “ கிரிமயகேினாளல விசுவாசம் 
பூரணப்பட்டபதன்று காண்கிளறாம்” – யாக்ளகாபு 2:22, “ஆவியில்லாத சரீரம் 
பசத்ததாயிருக்கிறது ளபால, கிரிமயகேில்லாத விசுவாசமும் பசத்த தாயிருக்கிறது” 
யாக்ளகாபு 2:26 

 இம்மாதம் இரண்டாம் ஞாயிறு நமது தமிழ் வழிபாட்டு அங்கத்தினர் 
அறுப்பின் பண்டிமக பகாண்டாட தயாராகின்றனர். கமடசி வாரத்தில் நமது சிறுவர் 
பாடகர் குழு கிறிஸ்து பிறப்பிற்கான ஆயதத்மத (அட்பவந்து) துவங்குகின்றனர். 
ளதவன் தாளம உங்கேமனவளராடும் தரித்திருப்பாராக  

 
ளதவ கிருமப உங்களுடன் தரித்திருப்பதாக. 
ப ோதகர் படவிட் லிவிங்ஸ்டன்  
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மிஷனரி சரிதத:   ததோகுப்பு - திருமதி ளராசலின் ளமரி 
எமி கோர்தமக்பகல் (1867 – 1951) 
 ிறப்பு: வடக்கு அயர்லாந்தில் உள்ே மில்மல என்ற 
கிராமத்தில் 1867 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 16 ஆம் நாள், ளடவிட் 
கார்மமக்ளகலுக்கும் ளகத்தரீனுக்கும் மூத்த மகோகப் 
பிறந்தவர்தான் எமி. இவர்கள் பயபக்தி நிமறந்த கிறிஸ்தவ 
குடும்பத்தினராக இருந்தனர்.  
கிறிஸ்துதவ ஏற்றுக்தகோள்ளுதல் : எமிக்கு 13 வயதாக 
இருந்த ளபாது அவள் பவஸ்லி பமத்தடிஸ்ட் பள்ேியில் தங்கி 
படித்து வந்தாள். அப்ளபாது அவள் கிறிஸ்துமவ 
ஏற்றுக்பகாண்டு தனது வாழ்க்மகமய அவருக்கு ஒப்புக்பகாடுத்தாள். எமிக்கு 18  
வயதாக இருக்கும்ளபாது அவளுமடய தகப்பனார் மரித்தது அவளுக்குப் பபரிய 
அதிர்ச்சிமய உண்டாக்கியது. அதன்பின் அவள் தனது வருங்காலத்மதக் 
குறித்தும் தனது வாழ்க்மகக்கான ளதவனுமடய சித்தத்மதக் குறித்தும் 
சிந்திக்க துவங்கினாள். 
கிறிஸ்தவ தவளிப் ோடு: 1886 ஆம் ஆண்டு பகஸ்விக் என்ற இடத்தில் 
நமடபபற்ற தியான முகாமில் கலந்து பகாள்ே எமியின் குடும்பத்தினர் 
இங்கிலாந்து பசன்றிருந்தனர் . அந்த முகாம் முடிவமடயும் ளவமேயில் 
எமிக்கு ஒரு புதிய பவேிப்பாடு கிமடத்தது. அந்த கூட்டத்தின் இறுதி 
பெபத்தின்ளபாது “ஆண்டவளர, நாங்கள் விழுந்துளபாகாமல் காப்பாற்ற உம்மால் 
முடியும்” என்று கூட்டத்தின் ளசர்மன் பெபித்தார். அந்த வார்த்மதகள் எமிமய 
ஊடுருவின. “அமவ எனக்காகப் பிரகாசமான வார்த்மதகோக ஒேிவசீின” 
எனறு இந்த அனுபவத்மதக் குறித்து எமி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தமக்காக 
எல்லாவற்மறயும் விட்டுவிட்டு வரும்படி இளயசு அமழக்கிறார் என்பமத எமி 
அறிந்திருந்தார். அவளர எந்தக் காரியத்திலும் தான் விழுந்துவிடாமல் தன்மனத் 
தாங்கிப் பிடித்து வழிநடத்திச் பசல்லுவார் என்ற திடநம்பிக்மகயும் அவர் 
பபற்றார்.  
ஊழியத்திற்கு ஒப்புக்தகோடுத்தல்: 1887 ஆம் ஆண்டு பகஸ்விக் முகாமில் 
சீனாவில் வல்லமமயாக ஊழியம் பசய்து வந்த ஹட்சன் படய்லர் தனது 
அருட்பணி அனுபவங்கமே விவரிப்பமத எமி ளகட்டிருந்தார். தானும் 
அருட்பணி ஊழியத்திற்குச் பசல்ல ளவண்டும் என்று அவர் தீர்மானித்தார்.  
இந்தியோவில் ஊழியம்: துவக்கத்தில் எமி 15 மாதங்கள் சீனாவில் ஊழியம் 
பசய்தார். ஆனால் அது அவருக்கு மன நிமறமவ தரவில்மல. அது 
தன்னுமடய பணித்தேம் அல்ல என்பமத அவர் உணர்ந்தார். அதன்பின், 
இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ே இேம்பபண்கள் மற்றும் சிறுபிள்மேகேின் 
மத்தியில் ஊழியம் பசய்ய ளவண்டும் என்ற அமழப்மப பபற்றார். 
திருதெல்பவலியில் ஊழியம்:சிறுமிகமே சாமிக்கு ளநர்ந்துபகாண்டு 
அவர்கமே ளகாவிலுக்கு விட்டுவிடும் பழக்கம் அந்த நாட்கேில் அதிகமாகக் 
காணப்பட்டது. அவர்கள் வேர்ந்த பிறகு விபசாரத்தில் தள்ேப்பட்டார்கள். 1896 
ஆம் ஆண்டு திருபநல்ளவலிக்கு வந்த ளபாது அப்படிப்பட்ட பரிதாபமான 
நிமலயில் இருந்த சில சிறுமிகமே எமி கண்டார். ஒருமுமற பதருவில்  
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நடந்து பசன்றளபாது ஒரு ஏழு வயது சிறுமி ஓடிவந்து அவருமடய 
கால்கமேக் கட்டிக்பகாண்டாள். “ என்மனக் காப்பாற்றுங்கள், என்மனத் திரும்ப 
அனுப்பி விடாதீர்கள்” என்று அவள் கதறினாள். தன்னுடன் 
வந்தவர்கேிடமிருந்து நடந்தது என்னபவன்பமத அறிந்து எமி 
அதிர்ச்சியமடந்தார். ளகாவிலுக்கு ளநர்ந்துபகாள்ேப்பட்ட அந்த சிறுமிமய அந்த 
வயதிளலளய பலவந்தப்படுத்த முயன்றிருக்கிறார்கள் சிலர். அதற்கு ளமலும் 
எமி தாமதிக்கவில்மல. அந்த சிறுமிமய எமி காப்பாற்றி தன்னுடன் 
மவத்துக்பகாண்டார். அதனால் உண்டாகிய எதிர்ப்புகமே எதிர்ளநாக்கவும் அவர் 
தயங்கவில்மல. 1897 ஆம் ஆண்டு எமி பபண்களுக்கான சுவிளசஷ குழுமவ 
ஆரம்பித்தார். அளத ஆண்டிலிருந்து அவர் பாதிக்கப்பட்ட பபண்கமேப் 
பராமரிக்கத் துவங்கினார்.  இப்படி ளசர்த்துக்பகாள்ேப்பட்ட இேம்பபண்கள் 
மற்றும் சிறுமிகமேப் பராமரிப்பதற்கு இடம் ளதமவப்பட்டது. 1900 ஆம் ஆண்டு 
திருபநல்ளவலி மாவட்டத்தில் உள்ே ளடானாவூரில் இடம் வாங்கி, அங்ளக 
ளடானாவூர் ஐக்கியத்மத ஆரம்பித்து பசயல்படுத்தினார்.  
 பாதிக்கப்பட்ட பபண்கமேயும், சிறுமிகமேயும் காப்பாற்றி, 
அவர்களுக்கு உணவும் கல்வியும் அேித்து, நல்லத்பதாரு வாழ்க்மக 
அமமத்துக் பகாடுப்பளத தன்னுமடய ஊழியம் என்பமத எமி உணர்ந்தார். 
அவர்களுமடய சரீரத் ளதமவகமேப் புறக்கணித்து விட்டு, ஆவிக்குரிய 
ளதமவகமே மட்டும் கவனிக்க முடியாது என்று எமி உறுதியாக நம்பினார். 
இதற்காகளவ, எமி கார்மமக்ளகல் தனது வாழ்க்மக முழுவமதயும் 
அர்ப்பணித்தார். அவர் திருமணம் பசய்துபகாள்ேவில்மல. தனது குடும்பத்மதப் 
பார்க்கும்படி ஒரு முமற கூட அயர்லாந்துக்குத் திரும்பிச் பசல்லவில்மல. 
அந்த ஏமழப் பபண்களும் சிறுமிகளுளம அவருமடய குடும்பத்தாராக 
இருந்தனர்.விமரவிளலளய நூற்றுக்கணக்கான சிறுமிகளும், இேம் பபண்களும் 
இந்த ஊழியத்தினால் பராமரிக்கப்பட்டார்கள். 1912 ஆம் ஆண்டு மகாராணி ளமரி 
இந்த ஊழியத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கினார். 1918 ஆம் ஆண்டு ஆதரவற்ற சிறு 
மபயன்ளும் இந்த இல்லத்தில் ளசர்த்துக்பகாள்ேப்பட்டனர் 
பவததனகளின் மத்தியில் ஊழியம்: இல்லத்தில் இருப்பவர்களுக்காக 1929 
ஆம் ஆண்டு ஒரு மருத்துவமமன துவக்கப்பட ளதவன் கிருமப பசய்தார். எமி 
உற்சாகமாக ஊழியம் பசய்து வந்த ளவமேயில் 1931 ஆம் ஆண்டு 
அஸ்திபாரத்திற்காக பவட்டப்பட்ட குழியில் விழுந்து  காயப்பட்டார். கால் 
முறிந்துவிட்டது! அதன்பிறகு அவரால் சுலபமாக நடமாட முடியவில்மல. 
அவர் படுத்த படுக்மகயானார்.  என்றாலும் தனது ஆறுதலான வார்த்மதகேின் 
மூலம் அவர் இல்லத்தில் இருந்தவர்கமே வழிநடத்தி வந்தார். அவர் எழுதிய 
நூல்கேில் 13 நூல்கள்  அவர் படுக்மகயில் இருந்தளபாது 
எழுதப்பட்டமவயாகும். அவரால் மீட்க்கப்பட்ட இேம்பபண்கள் இப்ளபாது 
வேர்ந்து பல பபாறுப்புக்கமே கவனித்துக் பகாண்டனர். 
கமடசி நாட்கள்: எமி கார்மமக்ளகல் 1951 ஆம் ஆண்டு ெனவரி மாதம் 18 ஆம் 
நாள் தனது 83 ஆவது வயதில் மரித்து ளடானாவூரில் அடக்கம்பண்ணப்பட்டார். 
சிறுவயதில் அவரால் காப்பாற்றப்பட்டவர்கள் இப்ளபாது தமலநமரத்த 
முதியவர்கோக அவருமடய அடக்க ஆராதமனயில் ளதவமன துதித்துப் 
பாடினர். இதுளவ அவருமடய ஊழியத்துக்கு வல்லமமயான சாட்சியாக 
இருந்தது 
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அனுபவ சாட்சி   - திருமதி பெனிட்டா அத்திளொ 
 எங்களுக்கு ஆகஸ்ட் 2008 இல் திருமணம் ஆனது. எங்கள் வாழ்வின் 
அமனத்து காரியங்கேிலும் ளதவன் அபரிவிதமாக எங்கமே ஆசீர்வதித்தார். 
பிப்பிரவரி 2011 இல் நான் கருத்தரித்த ளபாது நாங்கள் அமடந்த ஆனந்தத் 
திற்கு அேளவயில்மல. சில நாட்கள் மட்டுளம அது நிமலத்தது. முதல் 
ஸ்ளகன் பரிளசாதமனயின்ளபாது, கருவிற்கு இதயத்துடிப்பு இல்மல எனக் கூறி 
மருத்துவர்கள் கருமவக் கமலக்க அறிவுறுத்தினர். கடவுளுமடய வழிமய 
எங்கோல் புரிந்துபகாள்ே முடியாத சூழ்நிமலயிலும், குறித்த ளநரத்தில் அவர் 
ஆசீர்வதிப்பார் என்று விசுவாசித்து பெபித்து வந்ளதாம். ெூன் 2012 இல் நான் 
மறுபடியும் கருத்தரித்ளதன், மருந்துகள் பல எடுத்தும் அந்த கரு 
நிமலநிற்கவில்மல. மறுபடியுமாக, டிசம்பர் 2012 கருவுற்ளறன். ஆரம்ப 
பரிளசாதனகள் நலமாக இருந்தளபாதும், பின்னர் சில ளகாோறுகள் 
ளதான்றியதால், மறுபடியும் கருக்கமலக்க ளநர்ந்தது. இம்முமற நாங்கள் 
முற்றிலுமாக மனமுறிவமடந்ளதாம். பெபத்திலும் நாட்டம் குமறந்தது. மூன்று 
முமற பதாடர்ந்து கருத்தரித்தும் குழந்மத பபறாததால் ஆழ்ந்த 
துயரமமடந்ளதாம். 
 பல வாரங்களுக்குப் பிறகு நம்பிக்மக பபற்று ளதவமன ளதடிளனாம். 
2013 இல் ஏராேமான பணம் பசலவு பசய்து பல்ளவறு பரிளசாதமனகள் 
ளமற்பகாண்ளடாம். அவற்றில் ஒரு ளசாதமனயில், எதிர்காலத்தில் 
கருத்தரிப்பளத சிரமம் என்று பதரிய வந்தது. அதிகம் பெபித்தபின், நவம்பர் 
2013 இல் மருத்துவ முமறயால் கருத்தரிக்க முயன்றும் பலன் கிட்டவில்மல. 
அளத சமயத்தில் இந்த மருத்துவம் எங்கமே உடலேவிலும் மனதேவிலும் 
பவகுவாக பாதித்தது. அதிகம் பெபித்து, பின்னர் இந்த மருத்துவத்மத 
நிறுத்திவிட முடிவு பசய்ளதாம்.  
 கடவுளுமடய கரங்கேில் இக்காரியத்மத ஒப்பமடத்து பெபித்து 
வந்ளதாம். 2014  ஆம் ஆண்டு துவக்கத்தில் ளதவன் அேித்த வாக்குத்தத்தமாவது  
“நான் மறுபடியும் உங்கமேக் காண்ளபன், அப்பபாழுது உங்கள் இருதயம் 
சந்ளதாஷப்படும், உங்கள் சந்ளதாஷத்மத ஒருவனும் உங்கேிடத்திலிருந்து 
எடுத்துப்ளபாடமாட்டான்” - ளயாவான் 16: 22.  அவ்ளவமேயில் நாங்கள் 
இருவரும் அம்மம ளநாய்வாய்ப்பட்ளடாம். ஆனால் ளதவன் எங்களோடு 
பதாடர்ந்து ளபசி வந்தார். ளதவ கிருமபயால் ஆகஸ்ட் 2014 இல் நான் 
மறுபடியும் கருத்தரித்ளதன். நான்கு மாதங்கள் ஆன ளபாது நான் பவகுவாய் 
பயந்ளதன். சில வாரங்களுக்குப் பின் அடிக்கடி ஸ்ளகன் பரிளசாதமன பசய்ய 
ளவண்டியதாய் இருந்தது. ஒவ்பவாரு பரிளசாதமனயும் கலக்கத்மத 
உண்டுபண்ணியது. என் வரலாற்மற அறிந்த மருத்துவர்கள்,  36 ஆம் வாரத்தில் 
அறுமவ சிகிச்மச பசய்தாக ளவண்டும் என்றனர். நாங்கள் பதாடர்ந்து 
பெபத்தில் தரித்திருந்ளதாம். ளதவனுமடய அேவற்ற கிருமபயால், அறுமவ 
சிகிச்மசயின்றி, ளம 14, 2015  அன்று ஓர் ஆண் குழந்மதமய 
கிமடக்கப்பபற்ளறாம். ஆரம்பத்தில் பரிளசாதித்த மருத்துவர்கள் 
வியப்பமடந்தனர். எங்கள் வாழ்வில் ளதவனின் வாக்குத்தத்தம் நிமறளவறியது. 
அவர் சகலத்மதயும் அதினதின் காலத்தில் ளநர்த்தியாய் பசய்கிறவர். துன்ப 
ளநரங்கேில் எங்களுக்காக பெபித்த ளபாதகருக்கும் ஆலயத்தினருக்கும் நன்றி.            
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BMC Needs 
Dear Congregation, Greetings in the name of Christ. 
 On behalf of the property team I would like to present the BMC prop-
erty 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, kind-
ly reach out to Pastor or Secretary. Let us all together make our place of wor-
ship 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/- 

 Towards meeting these needs of BMC Special fund-raising drive is 
planned in November. We request the congregation to pray that needs may 
be met by God’s provision. As led by the Lord you may come forward to con-
tribute in cash or kind 
 

Announcements 

 Harvest Festival of the Tamil Congregation will be celebrated on 8th Nov 2015 
after the Tamil Service. Tamil service begins at 9:00 am. All the proceeds from it 

is earmarked for Whitefield outreach - Church building / land project. Request 
your cheerful contributions 

 Kids Choir will kick start the Christmas season by their singing on the Advent Sun-

day on 29th November. 

 Pray that all the outreach Christmas programs planned for November & Decem-
ber may bring Glory to God and help bring more souls to God’s kingdom. Pray 
and support these programs 

 Praise God for the safe delivery of a baby boy to Sherin and Himanshu on 
19th Oct.  Sherin and Himanshu are part of the Marathahalli English area fellow-
ship.  
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Prayer Diary       Compiled by Mrs. Shyla William 

Sunday: 

Myanmar (formerly Burma): Myanmar is a Southeast Asian nation bordering India, Bangla-
desh, China, Laos and Thailand. Yangon (formerly Rangoon), is the country's largest city. It is 
home to bustling markets, numerous parks and lakes. The towering, gilded Shwedagon Pagoda 
contains Buddhist relics which dates to the 6th century. Additional Info - Capital: Naypyidaw, 
Currency: Burmese kyat, President: Thein Sein, Population: 51.26 million (2014).  
 Many religions are practised in Myanmar. A large majority of the population practices Bud-
dhism (80% to 89%).Other religions are practised largely without obstruction, with the notable 
exception of some religious minorities such as the Rohingya Muslims and Christians in Chin 
State. A tiny Jewish community in Rangoon had a synagogue but no resident rabbi to conduct 
services. 
The Christian (7%) and Muslim (4%) populations face religious persecution and it is hard, if not 
impossible, for non-Buddhists to join the army or get government jobs, the main route to suc-
cess in the country. Such persecution and targeting of civilians is particularly notable in Eastern 
Myanmar, where over 3000 villages have been destroyed in the past ten years forcing many 
Christians to flee the country. A long-standing ban on the free entry of missionaries and reli-
gious materials has persisted since independence in 1948, which is hostile to Christianity. The 
burning of Christian churches is reported in South Eastern Myanmar.  
- Pray that hurdles in the path of spreading the gospel are removed.  
- Pray that Thein Sein, President of Myanmar and other people in power will know our Lord.  
- Pray for children from Christian families, who face constant disadvantages in education.  
- Pray that the minority Christian groups will be kept safe from violence and ravages of war. 
Monday: 

 Praise God for the thought-provoking service let by our Youth last month 

 Thank God for the success of the English Harvest Festival (English) on 11th Oct.  

 Praise His name for the seminar for Prayer Warriors  

 Pray for upcoming worship services and the people involved in it  

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

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

Tuesday: 

 Pray for the upcoming Harvest Festival (Tamil) scheduled for 8th Nov. 

 A retreat for the Outreach Sunday School Children has been planned on the 7th Nov. Please 
pray that this will be conducted successfully and benefit all who participate in it.  

 Pray for mission organizations like Blessing Youth Mission, FMPB, GEMS, IEM and the fami-
lies of the missionaries involved, especially the children of the missionaries.  

 Bethel Nagar Area Fellowship 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 members (Families of Anandaraj, Koilraj, Philip, Ruth, 
Shekar, & Wilson).  

 Marathahalli Tamil Area Fellowship members (Dennis, Families of DC Franklin, Rani Jey-
paul, Prabu Paul, Bernard, Vasanth, Paul Dinakaran & Dr Raja Singh).  

WEDNESDAY: 

 Pray for the various Christmas Outreach Programs that are being planned and organized.  

 Pray that as a church we will be able to raise the funds necessary for the Whitefield Church 
construction/lease and the betterment of BMC Church facilities. 
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 Pray for a successful Family Enrichment Retreat for Whitefield Outreach on 15th Nov.  

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

 Priyankanagar Tamil AF members (Families of Inbaraj, Karunamurthy, Nithya, Rueben Gan-
dhi, Swamidas & Suresh). 

 ITPL Area Fellowship members (Jeffin, Shanno Isaac, families of Anban, Clement, Darwin, 
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 Sunday school children who are working hard for the Kids Choir on 27th Nov. 
 A recent report by Blessings Youth Mission states that out of 1200 Missions Hospitals, 900 

have been closed. Please pray that these may be operational again. 
 Pray for the resolution of the Syrian Refugee crisis. 
 Pray for the families of the people killed in the stampede near Mecca while undertaking Haj. 
 Let us pray for the solutions to many problems in our city like potholes claiming lives, toxic 

and depleting lakes, traffic jams, safety for women & children, improved infrastructure etc 
 Hoodi Area fellowship members (Ruth, Families of Arun, David Anand, David Jabez, Isaac 

Peterson, Joel Thompson, Shibu, Leon Christian, Jeevan & Tony). 
 Kodigehalli Tamil AF members: (Families of George & Ravi Kumar) 
FRIDAY: 

 Pray for the people who are worshipping the creations and not the Creator. 

 Pray for IEM that has completed 50 years of work and continues to glorify Our Lord. 
 Pray for religious freedom that is being threatened by extremist organizations like Sanatan 

Sanstha whose goal is to make India a Hindu Rashtra. 
 Praise God for the unsung heroes of medical professionals of Vellore, Oddanchatram, and 

Gandhinagar Rest House, etc. for the services extended to the needy and poor. 

 Marathahalli English AF members (Kasturi, Merlin, Praveen, Families of Dinakar, Frank 
Jeyakar, Himanshu, Dilip, Melwyn, Praveen Paul, Sathiya, Selvin, Vijay Dhanasekar, Wilfred, 
Senthil & William). 

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

SATURDAY: 

Mission: Kingdom Friends (www.kingdomfriends.net) 
This ministry is about being passionate about kingdom life and mission. Few Core Beliefs are: 
God’s World : They believe that God has a definite plan and purpose for the world which is 
revealed in the Scripture.  
Sin’s Reign : There is absolutely no one (or thing) on this earth that has escaped the impact of 
sin and its miserable consequences (Rom.3:11-18, 8:22). 
Redemption Story: The Scripture reveals that God detailed a grand scheme to redeem the 
world and stamp out Satan. This is the storyline of the Bible.  
Redeemer’s Co-Workers: God’s carries out his work in the world through his people. Individu-
als and communities who respond to his call become his co-workers in the redemption drama 
staged on world history. We believe that only a life which is totally committed to the radical 
teachings of Jesus Christ is capable of carrying out God’s desire for the lost world (Lk.9:23-28).  
Grand Finale: We eagerly look forward to the completion of God’s grand scheme. 
One of the activities that this mission is involved in is publishing a magazine called ‘Soul Con-
nect’. This magazine is circulated to inspire its readers to live for Christ and His Kingdom. 
The blog published by this mission helps various age groups of Christians in their walk with 
Chris. It has blogs related to youth, lifestyle, family, theology etc. 
 Pray for Mr. Sam K John and his family as they involve in this mission for the LORD. 
 Pray for the people who are a part of this mission that they may set an example 
 Pray for all the needs of this ministry and that all their needs are supplied. 

http://www.kingdomfriends.net


 

Bethel Methodist Church, Bangalore  12 

Anatomy of Missions    
(Excerpts from the message delivered by Bro. R Stanley, Blessing Youth Mis-
sion on 24th Oct 2015 at the IEM Golden Jubilee National Convention in Ban-

galore) 

 At first place, why should we do missionary work? It is because we 
have a missionary God (who sent His Only Son for us), a missionary Saviour 
(who laid down His life for us) and a missionary Counsellor (the Holy Spirit 
who leads us). Jesus’ great commission outlines 3 spheres of evangelism (i) In 
Jerusalem and Judea – personal soul winning (ii) Galilee and Samaria - neigh-
bourhood evangelism and (iii) the ends of the earth – Frontier missions – mis-
sionaries working fulltime in remote places. The first two can and must be 
done by every Christian if the world is to be reached with the Gospel of our 

Lord Jesus Christ. Here I present the anatomy of missionary work 

1) Bright eyes – VISION 

We should have bright eyes - A vision for mission work. In John 4:35, Jesus 
said “  Lift up your eyes and see” That is a call to make a conscious decision to 
lift our eyes off the trivialities of life and focus on the need around towards a 
dying world lost without the knowledge of the Saviour who has died for it. 
For me personally, realization of the need around me became my call for mis-

sion work. Vision leads to Mission which leads to Action. 

2) Bleeding Heart – PASSION 

Vision begets Passion. Matthew 9:36 begins with a ‘BUT’ implying that When 
Jesus saw the crowds, he was moved with compassion on them.  Compassion 
for those who don’t know Jesus should make us restless and cause us an-
guish. Isaiah called Jesus ‘a man of sorrows’, the people referred to Jesus as 
Jeremiah (the weeping prophet). Moses (in the OT) and Paul (in the NT) are 
ultimate examples of bleeding hearts: Both wished they could even be cursed 
and cut off from God if only their people could come to salvation. In Romans 
9:2,  Paul says he has great sorrow and unceasing anguish in his heart and he 
emphasizes it my mentioning that it is truth, not a lie and his conscience con-

firms it with the Holy Spirit - How intense his anguish must have been.  

3) Bent Knees – INTERCESSION 

In Matthew 9:37, Jesus said “ Harvest is plenty, workers are few; pray there-
fore…”. Much of our prayer should be intercessory in nature – praying for 
others. Do away with selfish prayers. The Lord’s Prayer has seven requests – 
only one of which is for personal physical needs – the remaining six are spir-
itual. Daniel (Dan 6:10) bent his knees and prayed...just as he had done be-
fore despite the order from King of the day. History records that William Car-

rey had a roll of World map in his cobbler’s shop at an young age and   
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இம்மோதத்தில்  ிறந்த ெோள் மற்றும் திருமண ெோள் கோணும் இம்மோதத்தில்  ிறந்த ெோள் மற்றும் திருமண ெோள் கோணும் 
அதனவதையும் சத யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கதள அதனவதையும் சத யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் உங்கதள 

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!  

used to pray everyday for nations of the world. No wonder he became a pio-
neer missionary at a later time!  

4) Bold Lips  – PROCLAMATION 

 In Matthew 26:64, Jesus declares himself to be the Son of God before 
the High Priest. Jesus knew his words would be used against him and cause 
his death, but that did not stop him from speaking the truth. If we have 
sealed lips, we should plead for an anointing with the Holy Spirit and go out 
and speak for Jesus.  Our testimony is simply telling what Jesus has done for 
us (John 4:39). This is how the early church grew: EACH ONE REACH ONE. 
Then the church will grow exponentially, explosively. 

5) Blessing Hands  – MINISTERATION 

 In Matthew 25:40, Jesus said “Whatever you did to the least of these 
brothers of mine, you did for me”. When Jesus was in the world, he often 
touched people to bless them.  We are today in the world to be his extended 
hands. In the story of the rich man and Lazarus, what landed the rich man in 
hell? Not murder or adultery or any ‘big’ sin. His sin was not the sin of com-
mission but the sin of omission – he failed to have compassion on the needy 
man at his doorstep. What excuse do you and I have as we live in our needy 
land? Charity is not Christianity but Christianity is Charity. Mega-Churches are 
not those that have mega structures but those that have great sharing atti-
tude. 

 6) Beautiful Feet - INVASION 

 Isaiah 52:7 says “How beautiful on the mountains are the feet of 
those who bring good news....”.  ‘Go OR Send’ was termed by Oswald J Smith 
for the missions in Canada. In India we need to ’Go AND send’. Sending 
(supporting) missionaries cannot be a substitute for our going.  Wherever we 
are placed, we should go and tell the Gospel to those around us.  The very 
word Gospel can be split as Go + spel (l). Two thirds of the word GOD is ‘GO’ 

 7) Binding Body - INDUCTION 

 Jesus nominated the Church to be the light of the World. But, over 
the years, we have de-nominated the Church and hence find it difficult to do 
missions. As Christians, we will always have minor differences in minor 
things.  Let us bury petty differences and join hands in World Evangelisation.  
We have One God, one message and one enemy. The Whole Church carrying 
the Whole Gospel to the Whole World. Amen 
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Testimony     - Mrs. Jenitta Atheejoe

 We got married in August 2008. God blessed us abundantly in each and eve-

ry areas of our life. Life went on smoothly until February 2011, when I found out that 

I was pregnant. Our joy had no limits and our whole family rejoiced on hearing the 

good news. Little did we know that this joy was short lived. On our first scan, we 

were shattered to know that the baby’s heartbeat had not developed and the doctors 

advised us to terminate the pregnancy.  We were not able to understand God’s ways 

but kept praying that God would bless us in His appointed time. I conceived again in 

June 2012, which ended in miscarriage, in spite of medicines to sustain the pregnancy. 

In December 2012, I came to know that I was pregnant again. The first scan reports 

were normal. But later, I developed complications and had to abort the baby. This 

time we were completely broken. We found it extremely difficult to handle the disap-

pointments. My prayer times reduced as I did not feel like praying. Losing 3 consecu-

tive pregnancies was such a pain and I found it very difficult to get back to normalcy.  

 After several weeks, God helped me to come back to my routine. We decid-

ed to do God’s work whenever we got an opportunity. We used this time to get closer 

to God in prayer. In the year 2013, we had to shell out good amount of money on our 

medical treatment and undergo battery of tests to figure our reasons for the recurrent 

abortions. One test result came as a big blow to us. Doctors told us that till date only 

sustaining the fetus was an issue but going forward, even conceiving is going to be a 

challenge and suggested us to go ahead with assisted pregnancy. We prayed and went 

for the treatment in the month of November, 2013, but I couldn’t conceive with the 

help of the treatment.  All these tests and treatments were taking a toll on us both, 

mentally and physically, therefore we decided not to go for further treatments. We 

prayed and informed the doctor about our decision. The doctor gave us two months 

time and asked to come back immediately if I did not conceive and mentioned that 

delaying beyond that would be foolishness on our side and medical treatment might 

not be of help. 

 We decided to leave everything in God’s hands. We kept praying that God 

would show us a way. In the beginning of the year 2014, God gave us this promise 

from John 16: 22, “I will see you again and you will rejoice, and no one will take 

away your joy.”  In the meantime, both of us were down with chicken pox and we had 

already crossed the doctor’s deadline of two months.  And by God’s abundant mercy, 

I conceived again in the month of August 2014. This was my fourth pregnancy. I had 

my own fears, since I had lost three pregnancies. Spending each day was very difficult 

initially. During the first few weeks, I had to go for frequent scans to monitor the 

heartbeat and the growth of the baby. Taking each scan was a nightmare for us. I was 

also put on several medications and injections. God gave me the strength to take the 

medications. Initially, the doctors told us that they would not wait till the expected 

date of delivery, but would operate in the 36th week due to my history. But we kept 

praying and claiming the promises God gave for us. By God’s abundant grace, we 

were blessed with a healthy boy baby on May 14, 2015 through normal delivery. The 

doctors who treated me initially were very surprised on hearing about my delivery. 

We thank and praise Jesus for His faithfulness in our lives. Indeed, He has made eve-

rything beautiful in His time. We thank our Pastor and the church for all the prayer 

support and standing with us during our difficult times.  

“ What a faithful God have I….Faithful in every way..”  
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Youth Sunday  

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

Date Time Speaker Topic 

1-Nov-15 

7:00 am (Tamil) Pastor 

Faith without works is 
dead 

9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Pastor 

8-Nov-15 

Harvest Fes-
tival 

7:00 am (English) Rev Dr Shanthi Tilak 

Faith is to be thankful 9:00 am (Tamil) Pastor 

6:30 pm (English) Mr Johnson 

15-Nov-15 

7:00 am (Tamil) Pastor 

Faith is to be faithful 9:30 am (English) Rev Dr Tilak Samuel 

6:30 pm (English) Rev Dr Shanthi Tilak 

22-Nov-15 

7:00 am (Tamil) Dr Solomon Pushparaj 

Faith is to achieve 9:30 am (English) Pastor 

6:30 pm (English) Rev Dr Tilak Samuel 

29-Nov-15 

7:00 am (Tamil) Pastor 

Faith is to loose well 9:30 am (English) Mrs Jothi Udhaykumar 

6:30 pm (English) Dr Vivek 

Pulpit Calendar - November 2015 
Theme: Faith completed by Works 

Quotations 

 Have you no wish for others to be saved? Then you're not saved your-

self, be sure of that!  ― Charles Haddon Spurgeon 

 The world doesn’t judge us by our theology; it judges us by our behav-

iour. The validity of Scripture in the world’s view is determined by how it 

affects us.  ― John F. MacArthur Jr. 

 Do you not know that God entrusted you with that money (all above 

what buys necessities for your families) to feed the hungry, to clothe 

the naked, to help the stranger, the widow, the fatherless; and, indeed, 

as far as it will go, to relieve the wants of all mankind? How can you, 

how dare you, defraud the Lord, by applying it to any other pur-

pose?  ― John Wesley 

http://www.goodreads.com/author/show/1058367.John_F_MacArthur_Jr_
http://www.goodreads.com/author/show/151350.John_Wesley

