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Pastoral Letter  
Greetings in Jesus’ name who is Over all! 

 The Lord kept us safe last month and provided us with all the facili-
ties to live a peaceful life even though we went through certain difficulties. 
Our God is our provider and our protector, and we need to be always thank-
ful to Him. 

 Last month we had a few special programmes including WMC Har-
vest Festival and a Prayer seminar.  This month we are going to celebrate the 
Harvest Festival in BMC on the first Sunday (7th October) for the English con-
gregation and 14th October is Teens and Youth Sunday. 

 This month we are going to meditate on the following theme. 
“SELFISHNESS SEPARATES THE SERVANTS FROM THE SOVEREIGN” The use 
of money is an integral part of our lives without which we cannot live in this 
world.  For example we need money for our food, transport, medicines, 
clothing, and many other essential things of daily living. 
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 The Bible is not against the use of money, but it condemns us for 
greed.  Although money is essential, it can neither help us ‘purchase’ life on 
earth nor can it lead us to eternal life.  No one can bribe God to live a long life 
on this earth.  Greed for money leads us to concentrate on ourselves, not on 
our majesty, the Lord. Think which is of eternal value, following the Lord or 
running after money?  Love of money can make us compromise our values 
and take short cuts and wrong routes to earn it. This can never bring about 
anything good, we would have toiled in vain and added pain and bitterness to 
our life. When money becomes all important, there is no place for God, fami-
ly relationships, fellowship or friendship. 

 The Bible commands man to work and to earn money but never to 
run after it or hold on to it. Let me quote an example from the Bible.  The rich 
young man who came to Jesus with the desire to inherit eternal life, went 
back with a saddened heart since he loved his money too much to let go of it 
(Matt.19:22).  The Apostle Paul warns the young preacher Timothy that he 
needed to be free from the love of money (I Timothy 6:10,11) and flee from 
the temptation to get rich and instead to pursue righteousness, godliness, 
faith, love, endurance and gentleness.  As we meditate on this theme this 
month, let us read and meditate the given text and come to church to learn 
God’s Word and receive His blessings.  I greet everyone who celebrates his/
her special day in this month. I pray for God’s special blessings to be upon 
you all. 

May the Lord bless us all! 
Yours in His Church Ministry, 
Rev. P. Koilraj. 

ப ோதகர் மடல் 
midj;Jf;Fk; Nkyhd ,NaRtpd; ehkj;jpy; tho;j;Jf;fs;! 

 Nghd khjj;jpy; Njtd; ek;ik Rfj;NjhL ghJfhj;jhh;. xU rpy 
f~;lq;fspd;  topahf  ehk;  fle;J  te;jhYk;  vy;yhtpjkhd  trjp-
fisAk; ekf;F éh;j;jpaha; je;J rkhjhdkhf tho cjtpnra;jhh;;.  ek; 
Mz;lth;   Ngh~pf;fpwtuhfTk;>  ghJfhg;gtuhfTk;  ek;Kila 
tpUg;gq;fis éh;j;jpnra;fpwtuhfTk;  ,Uf;fpwhh;.  mtUf;Nf ehk;  Jjp-
fis nrYj;j Ntz;Lk;.  

Nghd khjj;jpy; xU rpy epfo;r;rpfis elj;Jtjw;F Njtd; cjtp 
nra;jhh;. Whitefield Methodist  jpUr;rigapy; mWtil gz;bifia 
mDrhpf;f cjtp nra;jhh;.  n[g fUj;juq;F Kbtila cjtp 
nra;jhh;.  mtUf;Nf Jjpfis nrYj;JNthk;.  ,e;j khjj;jpy; Kjy; 
thuj;jpy;  Bethel Methodist  jpUr;rigapd;  Mq;fpy jpUr;rigf;fhd 
mWtilg; gz;bifia nfhz;lhl ,Uf;fpNwhk;. (7th;mf;Nlhgh;).  NkYk; 
,uz;lhtJ thuj;jpy; Teens and Youth  ,ize;J  Mya Muhjidia 
elj;j ,Uf;fpwhh;fs;.  ,itfSf;fhf ehk; n[gpf;fNtz;Lk;.  
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 ,e;j  khjj;jpy;  “Mz;lthplkpUe;J  mbahh;fis  mfw;wptpLk; 
mjpf Mir” vd;w fUj;jpd; mbg;gilapy; jpahdk; nra;a ,Uf;fpNwhk;. 
gzj;jpd;  cgNahfk;  ek;  tho;tpy;  ,d;wpaikahjjhf  ,Uf;fpwJ.  
mJ ,y;;yhky;  ehk;  ,e;j cyfj;jpy;   thoKbahJ.  Cjhuzkhf 
czTf;F>  Nghf;Ftuj;jpw;F>  tPl;L  cgNahfnghUl;fs;  thq;Ftjw;F> 
kUe;Jf;fs;  thq;Ftjw;F>  cilfs;>  thfdq;fs;  thq;Ftjw;F gzk; 
Njit. gzk; ,y;yhky; vq;Fk; miraKbahJ. 

 Ntjk;  gzj;jpd;  cgNahfj;jpw;F  vjpuhf  xUNghJk; 
NgrpdJ ,y;iy.  Mdhy;  gzj;jpd;  kPJ Nguhir nfhs;tij Ntjk; 
fbe;J nfhs;fpwJ.  gzk; Kf;fpakhdjhf ,Ue;jhYk; mijf; nfhz;L 
tho;f;ifia thq;f KbahJ. gzk; epj;jpaj;jpw;Fk; top elj;jhJ. xU-
tUk;  ,g;g+kpapy;  ePz;l  ehs;  tho;tjw;F  NjtDf;F  yQ;rk; 
nfhLf;fKbahJ.  gzj;jpd;  kPJs;s Nguhir gzj;jpd;  kPJ khj;jpuk; 
ftdj;ij  nrYj;jnra;fpwJ.   Njtdplj;jpy;  my;y.   ahh;  ekf;F 
Kf;fpak; Njtdh> gzkh? gzk; ,e;j cyfj;jpw;FhpaJ.  guNyhfj;jpy; 
gzk;  fpilahJ.   gzj;jpd;  kPjhd  Nguhir  tho;tpy;  Jd;gq;fis 
mDgtpf;f  nra;fpwJ.   Rpy  Ntisfspy;  gzk;  rk;ghjpf;f  FWf;F 
ghijia njhpe;njLf;f cjtp nra;fpwJ.  ,jd; %yk; xUtd;/xUj;jp 
jd;id  cUtFj;jpf;  nfhs;s  nra;fpwhh;fs;.  xUtd;  gzk; 
rk;ghjpf;f ,ae;jpukhf khWfpwhd;.   mJNt tho;tpd;  xNu top  vd 
ek;Gfpwhd;.   ,q;Nf  NjtDf;Fk;  ez;gj;Jtj;jpd;  cwTf;Fk;> 
FLk;gj;jpd; If;fpaj;jpw;Fk;  ,lkpy;yhJ NghfpwJ.      

 Ntjk;  kdpjh;fis  Ntiy  nra;Ak;gbAk;>  gzk; 
rk;ghjpf;Fk;gbAk;  nrhy;YfpwJ.   Mdhy;  Gj;jpaw;wth;fshf  mjpd; 
gpwNf  ,Uf;Fk;gb  nrhy;ytpy;iy.   gzj;ij  Nerpf;fpwtd; 
tho;f;ifia  tpl;LtpLfpwhd;.   ,J  cly;hPjpahd  Mtpf;Fhpa 
tho;f;iff;F nghUe;Jk;. 

 Ntjj;jpy;  ,Ue;J  xU  cjhuzj;ij  Fwpg;gpl  tpUk;GfpNwd;.  
xU  ,sk;  thypgd;  ,NaRtpdplj;jpy;  te;J  epj;jpa  ,uh[;[paj;ij 
Rje;jhpj;J  nfhs;s  ehd;  vd;d  nra;a  Ntz;Lk;  vd;W  Nfl;lhd;.  
epj;jpaj;jpy;  tho;tjw;F jilahd gzj;jpd;  kPJ ehl;lk;  ,Ue;jjhy;  
kdtUj;jj;NjhL  nrd;Wtpl;lhd;  (kj;NjA  19:22).ghpRj;j  gTy;  ,sk; 
Copauhd jPNkhj;NjATf;F vr;rhpj;J vOJk; NghJ eP gz Mirapy; 
,Ue;J tpyfp xl Ntz;Lk; vd;Wk;> NkYk; gz Miria tpl;Ltpl;L 
NtW Kf;fpakhd rpytw;iw gpd;gw;Wk;gb MNyhrid nfhLf;fpwhh ;(I 
jPNkhj;NjA 6:10>11).ehk;  ,e;j fUj;jpd;  mbg;gilapy;  ,e;j khjj;jpy; 
jpahdk;  nra;Ak;  NghJ>  Myaj;jpw;F  jtwhJ  te;J  NjtDila 
MrPh;thjj;ij ngw;Wf;nfhs;Nthk;.  ,e;jkhjj;jpy; tpNr~pj;j ehl;fis 
nfhz;lhLfpw midtUf;Fk; vd;Dila tho;j;Jf;fs;.  Njtd; cq;fs; 
midtUf;Fk; tpNr~pj;j MrPh;thjj;ij ju n[gpf;fpNwd;.   

Njtd; cq;fs; miztiuAk; MrPh;tjpg;ghuhf! 

,g;gbf;F 

jpUr;rigapd; gzpapy;     

mUs;jpU. Nfhapy;uh[;. 
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tho;f;if tuyhW - 15   - mUs;jpU Nfhapy;uh[;. 
&gd; - gQ;rhfkk; 

ngahpd; nghUs; :  “fh;j;jh; vd; rpWikiaghh;j;jUspdhh;” 
FLk;gk;:   

tuyhW :  
* ,th; ahf;NfhGf;F gpwe;j Kjy; kfd;. 
* ,th; ghjhd; muhkpy; gpwe;jhhh;. (Mjp.29:32) 
*; ,th; &gdpaUila Nfhj;jpuj;Jf;F je;ij vd;W miof;fg;gl;lhh;.  
tho;j;Jtjw;F:  
* ,th;  J}jhaPk;  fdpiajd;  jha;f;F  nfhLj;J  kWgbAk;  gps;is 
gpwg;gjw;F cjtpnra;jhh;. (Mjp.30:14) 
* ,th; ghrk; kpFe;jtuhf NahNrg;ig nfhiy nra;a$lhJ  vd;W jd; 
rNfhjuh;fsplk; nrhd;dhh;.(Mjp.37:22>29) 
* ,th;  jd;  rNfhjuh;fNshL  vfpg;jpy;  re;jpj;j  gpur;rpidfs;  ahTk; 
NahNrg;Gf;F JNuhfk; nra;jjpd; yk; fpilf;f ngw;w ghpR vd;W jd; 
rNfhjuh;fsplk; nrhd;dhh;.(Mjp.42:22) 
* ,th;  jd;  jfg;gdhhplk;  ngQ;rkpDf;fhf  jd;  ,uz;L  Fkhuhpd; 
capiuAk; gzak; itj;jhh;.(Mjp.42:37) 
tUe;Jtjw;F:  

* ,th; jd; rNfhjhp jPdhs; fhhpaj;jpy; kTdkhapUe;jhh;. 

* ,th;  jd;  jfg;gDila  kWkidahl;bahfpa  gpy;fhNshL  jtwhf 
ele;J nfhz;L jfg;gDila kQ;rj;ij jPl;Lg;gLj;jpdhh;.(Mjp:35:22) 
* ,th;  jtwhf  ele;jjpd;  epkpj;jk;  jd;  Nr~;l  Gj;jpu 
ghfj;ij ,oe;Jtpl;lhh;.(Mjp.49:4; I ehsh5:1) 
* ,tUila Nfhj;jpuk;  xU rpy fhyq;fSf;F gpwF jiyikj;Jtk; 
ngw;wjpy;iy. (vz;.1:5>20) 
kdjpy; gjpg;gjw;F: 

xU jtW $l Mz;lthpd; MrPh;thjj;ij ,og;gjw;F top elj;Jk;. 
BIOGRAPHY - 15     - Rev. P. Koilraj 

REUBEN – PENTATEUCH 

Meaning of the Name:      “The Lord hath looked upon my affliction” 

FAMILY:   
Father’s name  :  Jacob 
Mother’s name   :  Leah 
Brothers’ names  : Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, 
       Issachar, Zebulun, Joseph & Benjamin 

jfg;gd; ngah; 
jhapd; ngah; 
rNfhjud; ngah; 
  
rNfhjhpngah; 
Fkhuh;fs; 
jhj;jhngah; 
ghl;bngah; 

: ahf;NfhG  
: Nyahs;; 
:  rpkpNahd;>  Nytp>  A+jh>  jhz;>  eg;jyp>  fhj;> 
MNrh; ,rf;fhh;> nrGNyhd;>NahNrg;G& ngd;akPd; 
: jPdhs; 
: MNdhf;F>gy;Y}> v];Nuhd;>fh;kP 
: <rhf;F 
: nungf;fhs; 
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Sister’s name   :  Dinah   
Sons’ names  :  Hanoch, Pallu, Hezron and Carmi 
Grandfather’s   name  :  Isaac 
Grandmother’s  name  :  Rebekah 
HISTORY: 
*   He was Jacob’s first son. 
*   He was born in Paddan Aram. (Gen,29:32) 
*   He was called the Father of Reubenites. 
TO REWARD: 
He was compassionate and wanted to rescue his brother Joseph from the 
other brothers. (Gen.37: 22,29) 
He made his brothers realize that all the troubles they faced in Egypt were 
the reward for mistreating their brother Joseph.(Gen.42:22) 
He  showed his responsibility by offering his 2 sons as a guarantee for Benja-
min’s safety to his father. (Gen.42:37) 
TO REGRET: 
*  He was silent  in Dinah’s issue. 
*  He slept with Bilhah, his father’s concubine. (Gen.35:22) 
*  He lost  his birthright because of his misbehavior.(Gen.49:4; I Chro.5:1) 
*  His tribe never took the lead in Israel after that time. (Num.1:5,20) 
THOUGHT TO REMEMBER 
Even one mistake can sometimes make us lose God’s blessings. 

Kids Corner                - Mrs. Iris Irwin 
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யயோசனையில் பெரியவர் - டோக்டர். சோலமன் புஷ்ெரோஜ் 
ஆண்டவரோகிய இயயசு கிறிஸ்துவின் நோமத்தில் 

உங்கனை வோழ்த்துகியறன். நம்முனடய ஆண்டவர் 
யயோைோவிலும் பெரியவர் மோத்திரமல்ல (மத்யதயு 12:41) 
சோலயமோைிலும், யதவோலயத்திலும் பெரியவரோய் இருக்கிறோரோம் 
(மத்யதயு 12:42, 12:6) அவர் யயோசனையில் எப்ெடிப்ெட்டவர் 
என்ெனத நோம் எயரமியோ 32:19 இல் வோசிக்கலோம். 
யயோசனையில் பெரியவரும் பசயலில் வல்லவருமோய் 
இருக்கிறோர். ஆம் ெிரியமோைவர்கயை, அவர் யயோசனையில் 
பெரியவரோம். ஏசோயோ  9:6 ஆம் வசைம் அவர் ஆயலோசனைக் 
கர்த்தோ என்று பசோல்லுகிறது. நீதிபமோழிகள் 21:30 ஆம் வசைம் 
கர்த்தருக்கு வியரோதமோை ஞோைமுமில்னல, புத்தியுமில்னல, 
ஆயலோசனையுமில்னல என்று கூறுகிறது. 1 சோமுயவல் 2:3 ஆம் 
வசைம் கர்த்தர் ஞோைமுள்ை யதவன் என்று கூறுகிறது.  

இந்த ஞோைமுள்ை யதவன் சங்கீதம் 32:8 இல் ’நோன் 
உைக்குப் யெோதித்து, நீ நடக்க யவண்டிய வழினய உைக்குக் 
கோட்டுயவன், உன் யமல் என் கண்னை னவத்து உைக்கு 
ஆயலோசனை பசோல்லுயவன்’ என்று பசோல்லுவது நமக்கு 
ஆச்சரியத்னத தருகிறது. ஞோைமுள்ை யதவன் நமக்கு 
ஆயலோசனைக்கோரரோக விரும்புகிறோரோம். எத்தனை பெரிய 
ெோக்கியம் இது. அவர் நமக்குப் யெோதிப்ெோரோம், நடக்க யவண்டிய 
வழினயக் கோட்டுவோரோம். நம் யமல் தன் கண்னை னவத்து 
நமக்கு ஆயலோசனை பசோல்லுவோரோம். நோம் யதவனை 
நம்முனடய ஆயலோசனைக்கோரரோக ஏற்றுக்பகோள்ை தயோரோக 
இருக்கியறோமோ? யதவைிடம் ஆயலோசனை யகட்ட சிலனரக் 
குறித்தும், யதவைின் ஆயலோசனை அவர்களுக்கு எப்ெடி 
உதவிகரமோக இருந்தது என்ெனதக் குறித்து இந்த மோதத்தில் 
ெோர்க்க இருக்கியறோம். 
1) அழிவிலிருந்து ெோதுகோக்கப்ெட உதவிய யதவ ஆயலோசனை 

யநபுகோத்யநச்சோர் ஒரு பசோப்ெைம் கண்டோன். அந்த 
பசோப்ெைத்னதயும் அதின் அர்த்தத்னதயும் அறிவிக்க யவண்டும், 
இல்னல என்றோல், ெோெியலோைில் இருக்கிற எல்லோ 
ஞோைிகனையும் பகோனல பசய்யும்ெடி கட்டனையிட்டோன் 
(தோைியயல் 2:12, 13). தோைியயல் 2:17 ஆம் வசைத்தில் “ெின்பு 
தோைியயல் தன் வடீ்டுக்குப் யெோய், தோனும் தன் யதோழரும், 
ெோெியலோைின் மற்ற ஞோைிகயைோடு அழியோதெடிக்கு, இந்த 
மனறபெோருனைக் குறித்து, ெரயலோகத்தின் யதவனை 
யநோக்கிைோன்” என்று ெோர்க்கியறோம். தோைியயல், யதவைிடம்  



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  9 

ஆயலோசனை யகட்டோன். ஆண்டவயர, நீர் மனறபெோருனை 
பவைிப்ெடுத்தும் என்று இரோக்கோலத்தில் யதவனை யநோக்கி 
விண்ைப்ெம் ெண்ைிைோன். யதவன், அவைின் பெெத்னதக் 
யகட்டு, இரோக்கோலத்தில், தரிசைத்தியல மனறபெோருனை 
பவைிப்ெடுத்திைோர் (தோைியயல் 2:19) . தோைியயல், 
யநபுகோத்யநச்சோரின் மனறபெோருனை பவைிப்ெடுத்திைோன். 
நடந்தது என்ை? தோைியயல் 2:46-49 ஆம் வசைங்கள் 
இவ்விதமோய் கூறுகிறது.   யநபுகோத்யநச்சோர் முகங்குப்புற 
விழுந்து, தோைியயனல வைங்கி, அவனுக்கு கோைிக்னக 
பசலுத்தவும், தூெங்கோட்டவும் கட்டனையிட்டோைோம். 
தோைியயனல பெரியவைோக்கிைோன். சிறந்த பவகுமதிகனைக் 
பகோடுத்தோன். சகல ஞோைிகைின் யமலும் ெிரதோை 
அதிகோரியோகவும் நியமித்தோன். தோைியயனல அழிவிலிருந்து 
ெோதுகோத்து, யவனல ெோர்க்கும் இடத்தில் உயர்னவ 
கட்டனையிட்டது யதவனுனடய யயோசனை அல்லவோ? ஆம் 
ெிரியமோைவர்கயை, யதவனுனடய ஆயலோசனை, நம்முனடய 
அழினவ மோற்றி நமக்கு உயர்னவ பகோடுக்கக் கூடியதோய் 
இருக்கிறது. யதவனுனடய ஆயலோசனைக்கோக, தோைியயனலப் 
யெோல, நோமும் அவனர யநோக்கிப் ெோர்ப்யெோமோ?  
2) இழந்த அனைத்னதயும் திரும்ெ பெற உதவிய யதவ 

ஆயலோசனை 
 1 சோமுயவல் 30 ஆம் அதிகோரத்தில், சிக்லோகு என்ற 
இடத்தில் தோவதீுக்கு நடந்த பநருக்கமோை கோரியத்னதப் 
ெோர்க்கலோம். அமயலக்கியர் வந்து ெட்டைத்னதச் சுட்படரித்து, 
பகோள்னையடித்து, சிறியவர்கனையும் பெரியவர்கனையும் 
சினறெிடித்துக்பகோண்டு யெோைோர்கள். தோவயீதோடு இருந்த 
மைிதர்கள் அவனை கல்பலறிய யவண்டும் (1 சோமுயவல் 30:6) 
என்று பசோல்லிக்பகோண்டோர்கள். தோவதீு மிகவும் 
பநருக்கப்ெட்டோன். தன்னுனடய குடும்ெத்திைனரயும் அவன் 
இழந்திருந்தோன். பெோருட்கனையும் இழந்திருந்தோன். எல்லோம் 
பகோள்னையடிக்கப்ெட்டு விட்டது. அந்த நினலயில் தோவதீு 
என்ை பசய்தோன் பதரியுமோ? 1 சோமுயவல் 30:8 ஆம் வசைத்தில், 
“தோவதீு கர்த்தனர யநோக்கி, நோன் அந்த தண்னடப் ெின் பதோடர 
யவண்டுமோ? அனத ெிடிப்யெைோ? என்று யகட்டோன். தோவதீு 
யுத்த வரீைோய் இருந்த யெோதும், யகோலியோத்னத ஒயர 
கல்லிைோல் வழீ்த்திைவைோய் இருந்த யெோதும், ஒரு சிறு 
குழந்னதனயப் யெோல அவன் யதவைிடம் ஆயலோசனை 
யகட்டோன். வினைவு என்ை? ஆண்டவர் அவனுனடய 
விண்ைப்ெத்திற்கு ெதில் பகோடுத்தோர். 1 சோமுயவல் 30:8 ஆம் 
வசைத்தில், “அதற்கு அவர்: அனதப் ெின் பதோடர், அனத நீ  
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ெிடித்து, சகலத்னதயும் திருப்ெிக் பகோள்வோய் என்றோர்” தோவதீு, 
யதவனுனடய ஆயலோசனையின்ெடி பசயல்ெட்டோன். வினைவு 
என்ை பதரியுமோ? 1 சோமுயவல் 30: 18, 19 ஆம் வசைங்கைில் 
அமயலக்கியர் ெிடித்துக் பகோண்டு யெோை எல்லோவற்னறயும் 
தோவதீு திருப்ெிக் பகோண்டோன் என்று ெோர்க்கியறோம். இழந்து 
யெோை எல்லோவற்னறயும் தோவதீுக்கு திருப்ெிக் பகோடுத்தது 
எது?அவன் யதவைிடம் பெற்ற ஆயலோசனை அல்லவோ?   
3) ஆசீர்வோதங்கனைப் பெற்றுக்பகோள்ை உதவிய யதவ 

ஆயலோசனை 
 யயோவோன் 21: 1-11 ஆம் வசைங்கைில், சீஷர்கள் இரோ 
முழுவதும் ெிரயோசப்ெட்டும் ஒரு மீனையும் ெிடிக்கவில்னல 
என்ெனத நோம் ெோர்க்கலோம். எல்யலோரும் னகயதர்ந்த 
மீைவர்கள்தோன். ஆைோலும், அந்த இரவு, அவர்கள் ஒன்றும் 
ெிடிக்கவில்னலயோம். விடியற்கோலமோை யெோது, இயயசு வந்து 
அவர்களுக்கு ஒரு ஆயலோசனை வழங்கிைோர். “ நீங்கள் 
ெடவுக்கு வலதுபுறமோக, வனலனயப் யெோடுங்கள், அப்பெோழுது 
உங்களுக்கு அகப்ெடும் என்றோர்” நடந்தது என்ை? அப்ெடியய, 
சீஷர்கள், இயயசுவின் ஆயலோசனைக்கு கீழ்ப்ெடிந்து, திரைோை 
மீன்கனைப் ெிடித்தோர்கள். நண்ெயை!, ஒன்றும் 
இல்லோதவர்கனை, திரைோை மீன்கனைப் ெிடிக்கும்ெடியோக 
மோற்றியது மைிதைின் ஆயலோசனையோ? இல்னல, இயயசுவின் 
ஆயலோசனை. இயயசுவின் ஆயலோசனையோல் திரைோை 
மீன்கனைப் ெிடித்தோர்கள். 
4) ஆத்தும ஆதோயம் பசய்ய உதவிய யதவ ஆயலோசனை 

 அப்யெோஸ்தலர் 8: 26-39  ஆம் வசைங்கைில், ெிலிப்புனவ 
யதவன் எப்ெடி ெயன்ெடுத்திைோர் என்ெனத ெோர்க்கலோம். 
எத்தியயோப்ெியருனடய ரோெஸ்திரீயோகிய கந்தோயக 
என்ெவளுக்கு மந்திரியும், அவளுனடய 
பெோக்கிஷபமல்லோவற்றிற்கும் தனலவனுமோய் இருந்த 
எத்தியயோப்ெியன் ஒருவன் எருசயலமுக்கு வந்து, தன்னுனடய 
ஊருக்கு திரும்ெிப் யெோகும் யெோது, யதவன் ெிலிப்புவிடம் நீ 
யெோய், அந்த இரதத்துடயை யசர்ந்து பகோள் என்றோர். அப்ெடியய 
யதவ ஆயலோசனைக்குக் கீழ்ப்ெடிந்து அவன் யெோை பெோழுது 
நடந்தது என்ை? மந்திரி ஏசோயோ தீர்க்கதரிசை புத்தகத்னத 
வோசித்துக் பகோண்டிருந்தோன். ெிலிப்பு, “நீர் வோசிக்கிற 
புத்தகத்தின் கருத்து என்ை பதரியுமோ” என்று யகட்டோன். 
மந்திரி, தன்யைோடு உட்கோர்ந்து யவத புத்தகத்தின் கருத்னத 
விைக்கிச் பசோல்லும்ெடி யவண்டிக்பகோண்டோன். நடந்தது என்ை? 
மந்திரி, இயயசு கிறிஸ்துனவ யதவனுனடய குமோரபைன்று 
முழு இருதயத்யதோடு விசுவோசித்தோன். உடயை  
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ஞோைஸ்நோைத்னதயும் பெற்றுக்பகோண்டோன். நண்ெயர!, உயர் 
ெதவியில் உள்ைவர்களுக்கும், ஆண்டவனர அறிவிக்க நமக்கு 
என்ை யதனவ பதரியுமோ? ஆண்டவரின் ஆயலோசனை. யதவ 
வழிநடத்துதலோல், ெிலிப்பு, எத்தியயோப்ெியோ நோட்டு மந்திரிக்யக, 
சுவியசஷத்னத அறிவித்து அவனை யதவனுனடய 
ெிள்னையோய் மோற்றிவிட்டோன்.  
 நம்முனடய ஆண்டவர், ஆயலோசனையில் பெரியவர். 
நமக்கு ஆயலோசனை பகோடுக்க தயோரோக இருக்கிறோர். எயரமியோ 
33:3  இல் “என்னை யநோக்கி கூப்ெிடு, அப்பெோழுது, நோன் உைக்கு 
உத்தரவு பகோடுத்து, நீ அறியோததும், உைக்கு எட்டோததுமோை 
பெரிய கோரியங்கனை உைக்கு அறிவிப்யென்” என்கிறோர். 
நம்முனடய யவனலக்கோக, திருமை கோரியங்களுக்கோக, 
யதவனுனடய ஆயலோசனைனய நோடுயவோமோ?  யதவனை 
யநோக்கிக் கூப்ெிடுயவோமோ? துன்மோர்க்கருனடய 
ஆயலோசனையில் நடவோமல், யதவ ஆயலோசனையில் நடந்து 
ஆசீர்வோதங்கனை பெற்றுக்பகோள்யவோம். நம் ஆண்டவர் 
யயோசனையில் பெரியவர். ஆபமன்.    

ஜெபிக்கும் ஒழுக்கம்  - D.C Franklin & Noel Thomas 
 
நம்முடைய பிரசங்க பீைத்திலிருந்து எபேசியர ் 6: 11-17ல் 
தற்காப்புக் கவசம் மற்றும் தாக்குதலுக்குரிய ஆயுதங்கடை 
அணிந்துககாண்டு ஆவிக்குரிய பபாருக்கு பவுல் நம்டம 
அடைக்கிறார ் என்படதக் கைந்த சில வாரங்கைாக நாம் 
தியானித்பதாம். “ஏகனனில், மாம்சத்பதாடும் 
இரத்தத்பதாடுமல்ல, துடரத்தனங்கபைாடும், 
அதிகாரங்கபைாடும், இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார 
பலாகாதிபதிகபைாடும், வானமண்ைலங்கைிலுை்ை கபால்லாத 
ஆவிகைின் பசடனகபைாடும் நமக்குப் பபாராைை்ம் உண்டு”. 
கிறிஸ்துவின் சீைன் ஒழுக்கம் நிடறந்த பதவனின் பபாரவ்ீரன்.  

வசனம் 18ல் பவுல் பதவனின் சரவ்ாயுத வரக்்கத்டத 
அணிந்து ககாண்ை பபாரவ்ீரடன பநாக்கி: “எந்தச ் சமயத்திலும் 
ஆவியிபல கெபம்பண்ண அடைக்கிறார.்   

ஈ.ஏம்.பவுண்ைஸ்் இவ்வாறு கூறுகிறார:் "கெபத்பதாடு 
இடனக்கப்பைாமல் கிரிஸ்தவரின் கவசம் ஒன்றுக்கும் 
பயன்பைாது. கெபம் கவசத்தின் இடணப்புக்கடை வலுப்படுத்தி 
மிகவும் பயனுை்ைதாக்குகிறது. பதவனின் உண்டமயான 
சிப்பாய் தனது முயற்சிகடைத் திை்ைமிைட்ு, தனது பபார ்
சக்திகடை ஒழுங்குபடுத்தி, கெபத்பதாடு தன் பபாரக்டை 
நைத்துகிறார.் கெபம்  கவற்றிக்கு மிகவும் அவசியமானது, 
கவற்றிக்கு இன்றியடமயாதது. அவனது மூசக்சல்லாம் கெபம், 
ஒவ்கவாரு கபருமூசச்ு ம் பவண்டுதல். பதவனின் பபாரவ்ீரனுக்கு 
பபாரிடுவபத வாை்க்டக, அவன் கெபித்துக்ககாண்பை 
பபாரிைபவண்டும்”.    

வசனம் 18: “எந்தச ் சமயதத்ிலும் சகலவிதமான 
பவண்டுதபலாடும் விண்ணப்பத்பதாடும் ஆவியினாபல கெபம்பண்ணி, 

அதன்கபாருை்டு மிகுந்த மனவுறுதிபயாடும்              Continued in Page-17 
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By - Ms. Ruth Christopher 
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Prayer Diary - A point a day        
           Compiled by Mr. Dilip 

1. New month - Let us thank God for His protection and provision the last 
nine months. As we enter the last quarter of the year, let us fully recom-
mit ourselves in His hands so that we can be the light and salt of the 
earth. 

2. Gandhi Jayanthi - Praise our LORD for leaders like Gandhi. Let us pray 
that our LORD will raise many Josephs, Daniels, Deborahs, with an excel-
lent spirit (Daniel 6:3) for the nation to see and turn to the Creator. 

3. Rev. Koilraj and family - Let us thank God for the service of our Pastor in 
our Church. Let us pray for God's abundant blessing on him, his wife and 
children. 

4. Rev. Joshua Das and family - Let us thank God for the service of our Asst. 
Pastor in our Church. Let us pray for God's choicest blessings on him and 
his wife. Let us also remember Mrs. Joshua Das' ministry in the Methodist 
School in Kolar. 

5. Lay preachers - Let us thank God for the lay preachers He has raised in 
our Church. Let us pray that God continues to use them and fulfill His 
purposes in their families. 

6. Sunday School Teachers and Volunteers  - Let us thank God for the 
committed and gifted Sunday School teachers and volunteers. Let us pray 
that this ministry which our Church is heavily investing in will bear much 
fruit. 

7. Harvest Festival for English Congregation - As we thank God for every-
thing He is and his blessings in our lives, let us pray that all the offerings 
will be a sweet smelling sacrifice to Him. 

8. Committee members - Let us thank God for all the honorary committee 
members. Let us pray that all decisions taken will be according to His per-
fect will. 

9. Area Fellowship leaders - Let us thank God for all the area fellow-
ships, where we are able to meet and grow in the Lord. Let us pray for all 
the leaders, that they be able to guide the fellowships in God's way. 

10. Sexton and family - Let us thank God for the new sexton and his family. 
Let us pray that they will serve joyfully and that it will be a great blessing 
to their family. 

11. Students who are away from home - Let us thank God for all the stu-
dents who worship in our Church. Let us pray especially for those who 
are away from home, that they will abide in Him, excel in their studies 
and participate in Church activities. 

12. Those who have joined work and come to the city - Let us thank God for 
all the new young people who have moved to the city and are  
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worshipping at our Church. Let us pray that God will bless their work and 
use them fully according to His divine plan. 

13. Those waiting for children - Let us thank God for all the families in our 
Church. Let us in particular remember those who are waiting for the 
blessing of children, that, though it may seem to be delayed, their joy will 
be as Hannah, Zechariah and Mary. 

14. Teens and Youth Sunday - Let us thank God for the active involvement of 
our teens and youth in Church. Let us pray that we will provide them with 
sound teaching and more importantly a living example to follow. 

15. Those looking for jobs - Let us thank God for the education that we have 
received. Let us pray for those looking for jobs that God will quickly bring 
them to the place where they are to work for His glory. 

16. Guest speakers - Let us thank God for the open door we have for guest 
speakers. Let us pray for their ministries, that many will come to the 
Lord. 

17. Mission organizations we participate with - Let us thank God for all the 
mission organizations like COME, IEM, Raichur Home... we partner with 
and organizations like EU, GEMS, BYM, IEM where we have gone for mis-
sion trips. Let us pray that we as a Church will fulfill our responsibilities 
towards them. 

18. Members who have moved to other cities, countries - Let us thank God 
for the service of members who previously worshipped with us. Let us 
pray that God will continue to use them in the new places where He has 
taken them. 

19. Those waiting for life partners - Let us pray for those ready and looking 
for life partners, that God will bless them with life partners and families 
which will bring them exceeding joy and be used for the extension of His 
kingdom. 

20. Visitors to Church - Let us thank God that the Church is open for some-
time on weekdays as well. Let us pray for all those who visit the Church 
during non-service times or who look at the Church saying a prayer with 
expectation, that God will bring them to His fold. 

21. Quarterly Quiz - Let us thank God for the opportunities we have to learn 
His word systematically. Let us pray that the quarterly quiz will help us 
practically apply all Biblical principles in our lives. 

22. Whitefield Methodist Church - Let us thank God for all the ministries of 
WMC. Let us pray for a breakthrough in purchasing a land and building a 
Church for His glory. 

23. Sarjapur Road Methodist Church - Let us thank God that like WMC, a 
Church has been formed in Sarjapur Road. Let us pray for their project 
'Arise and Build' to raise funds for a land and thereafter to build a Church. 
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இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் 

அனைவனையும் சன யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் 

உங்கனை ஆசீர்வதிப் ோைோக!  
 

Wishes from congregation to all who celebrate Birthday and 
Wedding Anniversary this month. May God Bless you! 

24. Koramangala Methodist Church - Let us thank God for KMC and its min-
istries. Let us pray for the easy renewal of the lease or better full pur-
chase of the land from the Government. 

25. Mogalapalli Outreach - Let us thank God for helping us start partnering 
with Bro. Mark and his family in this outreach. Let us pray that we will be 
able to solidly stand with this ministry and bring many villages to His fold. 

26. Irula Outreach - Let us thank God that some of our Church members are 
able to regularly visit and minister here. Let us pray for the full transfor-
mation of all who attend various programs like Sunday School, VBS, 
Christmas. 

27. Priyankanagar Outreach  - Let us thank God for what He has done in 
this outreach thus far. Let us pray for the proposed place we plan to 
build, that it will come to pass and be a blessing to many. 

28. Sadarmangala Outreach  - Let us thank God for the regular ministry in 
this area. Let us pray that the full purpose of the ministry here will be 
fulfilled. 

29. Needy families in our outreaches - There are many needy families in all 
our outreaches, in need of finance, in need of education, in need of med-
ical attention, in need of protection against exploitation, etc. Let us pray 
for them and as individuals/families let us specifically involve with them 
on a one-on-one basis. 

30. Employers/Employees - Let us pray for our employers, people or organi-
zations we work for. Let us pray that they will know the living God and 
work with justice and mercy. Let us pray for those who work for us, that 
they will know the living God as we display God’s kindness to them and 
share God’s Word with them. 

31. Our Nation - Let us pray fervently for our nation, for our leaders, our city 
of Bangalore, our native places, our state of Karnataka and other needy 
places. Let us pray for the stability of the coalition government in our 
state and for the General Elections in 2019, that the government that will 
be elected will work with justice for the people. 
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ஜெபிக்கும் ஒழுக்கம்  - Continued from Page-11 
சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் பவண்டுதபலாடும் 
விழிதத்ுக்ககாண்டிருங்கை்”. 

வசனம் 18ன் அரத்த்த்டத விரிவாக்குபவாம்: 
எந்தச ் சமயத்திலும்: வாை்க்டகயின் எந்தப் பகுதியும் கெபமில்லாமல் 
இருக்கக்கூைாது. முழு வாை்வும் தியானத்பதாடும் கெபதப்தாடும்  
கதாைரபவண்டும். 
சகலவிதமான பேண்டுதபலாடும்: தனிகெபம், மற்ற விசுவாசிகபைாடு 
பசரந்்து, பாவத்டத அறிக்டகயிை்டு,  பதவ இரக்கதத்ுக்காக மன்றாடி, 
நன்றிபயாடு துதித்து, பிறருக்காக பரிந்துபபசி, முதலிய பலவடகயாக 
கெபம் கசய்தல் பவண்டும். 
ஆவியினாபல ஜெேம்ேண்ணி : பரிசுத்த ஆவியானவர ்உண்டமயுை்ை 
பரபலாக ஏக்கதத்ுைன் கெபிக்க நமக்கு உதவுகிறார.் 
மிகுந்த மனவுறுதிபயாடும் : விைாமுயற்சிபயாடு, மனந்தைராமல், 
பசாரவ்டையாமல் கெபிக்க பவண்டும். 
சகல ேரிசுத்தோன்களுக்காகவும்: சக விசுவாசிகளுக்கும், 
தடலவரக்ளுக்கும், பபாதகரக்ளுக்கும், மிஷனரிகளுக்கும், 
கெபிக்கபவண்டும். 
விழித்துக்ஜகாண்டிருங்கள் : கவனதப்தாடு, மனம் சிதறாமல் அல்லது 
திடச திரும்பாமல், முழு இதயதப்தாடும் முழு மனபதாடும் , 
எதிரப்ாரப்்பபாடும், உற்சாகத்பதாடும் கெபிக்கபவண்டும். 

அடுத்த இரண்டு வசனங்கைில் (எபேசியர் 6: 19, 20) மாகபரும் 
கெப வீரரான அப்பபாஸ்தலனாகிய பவுல் எபபசுவின் விசுவாசிகைிைம் 
தனக்காக கெபிக்கும்படி பகை்டுக்ககாை்கிறார:்  “சுவிபசஷத்திற்காகச ்
சங்கிலியால் கை்ைப்பை்டிருக்கிற ஸ்தானாபதியாகிய நான் 
அடதப்பற்றிப் பபசபவண்டியபடி டதரியமாய்ப் பபசத்தக்கதாக, நான் 
டதரியமாய் என் வாடயதத்ிறந்து சுவிபசஷதத்ின் இரகசியத்டத 
அறிவிக்கிறதற்கு வாக்கு எனக்குக் ககாடுக்கப்படும்படி எனக்காகவும் 
விண்ணப்பம்பண்ணுங்கை்”. 

 
அதற்கு முனதாக அவர ் எபபசு சடப விசுவாசிகளுக்காக 

உற்சாகமாகத் கதாைரந்்து பபாராடி கெபிதத்ார ்என்படத  
எபேசியர் 1: 15-19 ல் காண்கிபறாம்: 
“ஆனபடியினாபல, கரத்்தராகிய இபயசுவின்பமலுை்ை உங்கை் 
விசுவாசத்டதயும், பரிசுத்தவான்ககைல்லாரப்மலுை்ை உங்கை் 
அன்டபயுங்குறிதத்ு நான் பகை்விப்பை்டு, இடைவிைாமல் உங்களுக்காக 
ஸ்பதாத்திரம்பண்ணி, என் கெபங்கைில் உங்கடை நிடனதத்ு, 
நம்முடைய கரத்்தராகிய இபயசுகிறிஸ்துவின் பதவனும் மகிடமயின் 
பிதாவுமானவர ்தம்டம நீங்கை் அறிந்துககாை்வதற்கான ஞானத்டதயும் 
கதைிடவயும் அைிக்கிற ஆவிடய உங்களுக்குத ்
தந்தருைபவண்டுகமன்றும், தாம் நம்டம அடைத்ததினாபல நமக்கு 
உண்ைாயிருக்கிற நம்பிக்டக இன்னகதன்றும், பரிசுத்தவான்கைிைத்தில் 
தமக்கு உண்ைாயிருக்கிற சுதந்தரத்தினுடைய மகிடமயின் ஐசுவரியம் 
இன்னகதன்றும்; தாம் கிறிஸ்துடவ மரிதப்தாரிலிருந்து எழுப்பி, 
அவரிைத்தில் நைப்பிதத் தமது பலதத் சதத்ுவத்தின் வல்லடமப்படிபய 
விசுவாசிக்கிறவரக்ைாகிய நம்மிைத்திபல காண்பிக்கும் தம்முடைய 
வல்லடமயின் மகா பமன்டமயான மகதத்ுவம் இன்னகதன்றும், நீங்கை் 
அறியும்படிக்கு, அவர ் உங்களுக்குப் பிரகாசமுை்ை மனக்கண்கடைக் 
ககாடுக்கபவண்டுகமன்றும் பவண்டிக்ககாை்ளுகிபறன்”.  

 
மறுபடியும் எபேசியர் 3: 14-19ல்: “இதினிமித்தம் நான் 

பரபலாகத்திலும் பூபலாகத்திலுமுை்ை முழுக்குடும்பதத்ுக்கும் 
நாமகாரணராகிய, 
நம்முடைய கரத்்தராயிருக்கிற இபயசுகிறிஸ்துவினுடைய பிதாடவ 
பநாக்கி முைங்கால்படியிை்டு, நீங்கை் அவருடைய ஆவியினாபல 
உை்ைான மனுஷனில் வல்லடமயாய்ப் பலப்பைவும், விசுவாசத்தினாபல 
கிறிஸ்து உங்கை் இருதயங்கைில் வாசமாயிருக்கவும், நீங்கை் அன்பிபல  
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பவரூன்றி, நிடலகபற்றவரக்ைாகி, சகல பரிசுதத்வான்கபைாடுங்கூைக் 
கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் அகலமும், நீைமும், ஆைமும், உயரமும் 
இன்னகதன்று உணரந்்து; அறிவுக்ககை்ைாத அந்த அன்டப 
அறிந்துககாை்ை வல்லவரக்ைாகவும், பதவனுடைய சகல 
பரிபூரணதத்ாலும் நிடறயப்பைவும், அவர ் தமது மகிடமயினுடைய. 
ஐசுவரியதத்ின்படிபய, உங்களுக்கு அநுக்கிரகம் 
பண்ணபவண்டுகமன்று பவண்டிக்ககாை்ளுகிபறன்”. 

அப்பபாஸ்தலனாகிய பவுலின் கெப வாை்க்டகடய இப்பகுதிகை் 
கவைிப்படுதத்ுகின்றன.  
இனி கெபதத்ின் சில முக்கிய அம்சங்கடைப் பாரப்்பபாம்: 
ஜெேம் என்றால் என்ன? 
ஜெேம் ஒரு கிறிஸ்தேரின் உயிர் மூசச்ு. 
நீங்கை் எப்பபாதாவது ஒரு நாைில் ஒபரபயாருமுடற சுவாசிதத்ுவிை்டு 
வாை முயற்சிதத்ிருக்கிறீரக்ைா? அல்லது வாரம் ஒரு முடற? அபத்தமான 
பகை்வி என்று கதரிகிறது, இல்டலயா? 
ஒரு நிமிைம் அல்லது இரண்டுக்குபமல் மூசட்ச நிறுத்த இயலாது. உங்கை் 
உைலுக்கு ஆக்ஸிென் அவசியம். 
 
நம் உைலின் பதடவகடைப் பற்றி நாம் மிகுந்த கவனம் 
கசலுத்துகிபறாம். ஆனால் நம் ஆத்மாவின் ஆபராக்கியம் மற்றும் 
பதடவகடைப் பற்றி எவ்வைவு கவனம் கசலுத்துகிபறாம்? பதவன் 
மனிதனின் நாசியில் தன் சுவாசத்டத ஊதியபபாது அவன் 
ஜீவாதத்ுமாவானான் (ஆதியாகமம் 2: 7). நாம் ஜீவ ஆத்துமாகவன்றால், 
நம் ஆன்மாவின் ஆபராக்கியத்திற்கு உைலின் சுவாசம் பபால் 
முக்கியமானது ஏபதனும் இருக்கபவண்டுமல்லவா? அடத உணராததால் 
நம் ஆதத்ுமா மூசச்ுத் திணறி தவிக்கிறதா? 
 
" உைலுக்கு உயிர ் அவசியம் அதுபபால் ஆத்துமாவிற்கு விசுவாசம் 
அவசியம். உைலுக்கு மூசச்ு அவசியம் அதுபபால் விசுவாசத்திற்கு கெபம் 
அவசியம்”. பெ.சி. ராயில் 

அப்பபாஸ்தலனாகிய பவுல் கெபம் விைாமல் கதாைரபவண்டியது 
என்று பலமுடற கூருகிறார.் 

“கெபதத்ிபல உறுதியாய்த் தரிதத்ிருங்கை்” பராமர ்12: 12 
“உங்களுக்காக இடைவிைாமல் கெபம்பண்ணுகிபறாம்” 

ககாபலாகசயர ்1:9 
“இடைவிைாமல் கெபம்பண்ணுங்கை்” ககாபலாகசயர ்4: 2 
“எந்தச ் சமயதத்ிலும் சகலவிதமான பவண்டுதபலாடும் 

விண்ணப்பத்பதாடும் ஆவியினாபல கெபம்பண்ணி” எபபசியர ்6: 18 
“இடைவிைாமல் கெபம்பண்ணுங்கை்” 1 கதசபலானிக்பகயர ்5: 17 
“நான் இரவும் பகலும் இடைவிைாமல் என் கெபங்கைில் உன்டன 

நிடனதத்ு” 2 தீபமாத்பதயு 1: 3 
 

கெபம் மூசட்சப் பபால் சீராகத் கதாைரும் நிடலயான கசயல் - 
அது நமக்கு உயிரந்ாடி. 
ஜெேம் பதேனன நாடுேது 

பதவடனத் பதடுவது அவருடைய பிரசன்னத்டத நாடுவதாகும். 
கரத்்தடர பநசிக்கிறவர ் எப்பபாதும் அவருடைய பக்கத்திலிருக்க 
விரும்புவார.் ஒரு வழியில் எல்லாக் காலத்திலும் எல்லாமனிதரும் 
அவ்ருடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிறாரக்ை், ஏகனனில் கரத்த்ர ்
சரவ்வியாபி (சங்கீதம் 139: 7-12, எபரமியா 23: 24). ஆயினும், கரத்த்ர ்
தம்முடைய பிை்டைகளுக்குச ் கசய்த உைன்படிக்டகயின் 
வாக்குத்தத்ததத்ின்படி  தம்முடைய பிை்டைகபைாடு கூைபவ 
எப்கபாழுதும் இருப்படத அவருடைய உண்டமயான பிை்டைகை் 
மாதத்ிரம் உணரந்்துககாை்கின்றனர:் “இபதா, உலகத்தின் 
முடிவுபரியந்தம் சகல நாை்கைிலும் நான் உங்களுைபனகூை இருக்கிபறன் 
என்றார.் ஆகமன்” (மத்பதயு 28: 20).  

ஆனால், நாம் அவருடைய பிரசன்னத்டத புறக்கணிதத்ுவிை்டு, 
நம் வாை்க்டகயின் ஓை்ைங்கைில் அவடர நிடனதத்ுப் பாரக்்காத  
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பருவங்கை் இருக்கலாம். "ஆடகயால்," கரத்த்டரத் பதடும்படி "பவதம் 
அடிக்கடி, திரும்பதத்ிரும்ப நம்டம அடைக்கிறது 
1 நாளாகமம்: 16:11:  கரத்்தடரயும் அவர ் வல்லடமடயயும் நாடுங்கை்; 
அவர ் சமுகத்டத நித்தமும் பதடுங்கை்” “பதவடனத் பதடுகிற 
உணரவ்ுை்ைவன்  சங்கீதம் 14: 2:  உண்பைா என்று 
பாரக்்க, கரத்த்ர ்பரபலாகத்திலிருந்து மனுபுதத்ிரடரக் 
கண்பணாக்கினார ்
சங்கீதம் 27: 4:  கரத்்தரிைதத்ில் ஒன்டற நான் பகை்பைன், அடதபய 
நாடுபவன்; நான் கரத்த்ருடைய மகிடமடயப் பாரக்்கும்படியாகவும், 
அவருடைய ஆலயதத்ில் ஆராய்சச்ிகசய்யும்படியாகவும், நான் என் 
ஜீவனுை்ை நாகைல்லாம் கரத்த்ருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்படதபய 
நாடுபவன். 
நீதிஜமாழிகள் 8: 17: அதிகாடலயில் என்டனத் பதடுகிறவரக்ை் 
என்டனக் கண்ைடைவாரக்ை். 
ஜெேத்திற்குத் தனைகள் அல்லது ஜதாந்தரவுகள் 

நம்முடைய மாம்சீகம் பதவனுடைய பிரசன்னத்திற்கும் 
நமக்குமிடைபய தடையாக நிற்கிறது. ஜகாபலாஜசயர் 3: 1-2 நம்டம 
“நீங்கை் கிறிஸ்துவுைன்கூை எழுந்ததுண்ைானால், கிறிஸ்து பதவனுடைய 
வலதுபாரிசதத்ில் வீற்றிருக்கும் இைத்திலுை்ை பமலானடவகடைத ்
பதடுங்கை். பூமியிலுை்ைடவகடையல்ல, பமலானடவகடைபய 
நாடுங்கை்” என்று  அடைக்கிறது. 

நம் கவனத்டத பகாரும் உதவாக்கடரயான ஏராைமான உலகக் 
காரியங்கை் நம்டமச ் சுற்றிலும் உண்டு. அடவ நம்டமத் பதவனுடைய 
பிரசன்னத்டதத் பதடுவடத விை்டு விலகச ் கசய்கின்றன. இப்படிப்பை்ை 
காரியங்கடை வீசிகயரிந்துவிை்டு பதவனுடைய பிரசன்னத்டத நாடி 
நாம் ஓை பதவஞானம் நமக்கு பவண்டும் 

 
பதவனுடைய பிரசன்னதத்ிற்கு இன்கனாரு தடையாக இருப்பது 

நம் கபருடம: சங்கீதம் 10: 4”துன்மாரக்்கன் தன் கரவ்தத்ினால் 
பதவடனத் பதைான்; அவன் நிடனவுககைல்லாம் பதவன் 
இல்டலகயன்பபத”. லூக்கா 18: 10-14ல் இபயசு இந்த உவடம 
கசான்னார:்  இரண்டு மனுஷர ்கெபம்பண்ணுபம்படி பதவாலயதத்ுக்குப் 
பபானாரக்ை்; ஒருவன் பரிபசயன், மற்றவன் ஆயக்காரன். பரிபசயன் 
நின்று; பதவபன! நான் பறிகாரர,் அநியாயக்காரர,் விபசாரக்காரர ்
ஆகிய மற்ற மனுஷடரப்பபாலவும், இந்த ஆயக்காரடனப்பபாலவும் 
இராததனால் உம்டம ஸ்பதாதத்ிரிக்கிபறன். வாரதத்ில் இரண்டுதரம் 
உபவாசிக்கிபறன்; என் சம்பாதத்ியத்திகலல்லாம் தசமபாகம் 
கசலுதத்ிவருகிபறன் என்று, தனக்குை்பை கெபம்பண்ணினான். 
ஆயக்காரன் தூரதத்ிபல நின்று, தன் கண்கடையும் வானதத்ுக்கு 
ஏகறடுக்கத் துணியாமல், தன் மாரப்ிபல அடிதத்ுக்ககாண்டு; பதவபன! 
பாவியாகிய என்பமல் கிருடபயாயிரும் என்றான். அவனல்ல, இவபன 
நீதிமானாக்கப்பை்ைவனாய்த் தன் வீை்டுக்குத் திரும்பிப்பபானான் என்று 
உங்களுக்குச ் கசால்லுகிபறன்; ஏகனனில் தன்டன 
உயரத்த்ுகிறவகனவனும் தாை்தத்ப்படுவான்,  
தன்டனத் தாை்த்துகிறவன் உயரத்த்ப்படுவான் என்றார.் 
 

பதவனுடைய இருதயதத்ிற்கு ஏற்றவனாக வாை்ந்த தாவீது 
பதவபனாடு  கநருங்கிய உறடவப் பற்றி சங்கீதம் 63: 1ல் பாடிய பாைல்: 
 பதவபன, நீர ்என்னுடைய பதவன்;  

அதிகாலபம உம்டமத் பதடுகிபறன்; 
வறண்ைதும் விைாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திபல 
என் ஆதத்ுமா உம்பமல் தாகமாயிருக்கிறது,  
என் மாம்சமானது உம்டம வாஞ்சிக்கிறது.  

 
ஒரு கிறிஸ்தவரின் மிக முக்கிய முன்னுரிடம பதவடனத் பதடுவபத. 
         
        ஜதாைரும் 
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jkpo; Ntj tpdh -14 : epahahjpgjpfs; (6 - 9) 
Fwpg;G:  gjpy;  vOJk;  NghJ Ntjtrdj;jpd;  ,Ug;gplj;ij fz;bg;ghf 
vOjNtz;Lk;. vy;yhNfs;tpfSf;Fk; gjpy; vOjTk;. 
 

1. fpjpNahd; Kjy; fl;bd gypgPlj;jpd; ngah; vd;d?  
2. fpjpNahdpd; %j;jkfd; ngah; vd;d?   
3. fpjpNahDf;F nfhLf;fg;gl;l kWngah; vd;d?  
4. VNgjpd; Fkhudpd; ngah; vd;d?  
5. Njtid kwe;j ,];uNtyh;;fis kPjpahdpahpd; ifapy; vj;jid 

tUlk; xg;Gf; nfhLj;jhh;?  
6. fpjpNahdpd; Ntiyf;fhud; ngah; vd;d?  
7. mgpnkNyf;F vj;jid tUlk; murhz;lhd;?  
8. fpjpNahd; Njtid vj;jid Kiw Nrhjpj;jhd;? 
9. fpjpNahd; tpul;b nrd;w kPjpahdpahpd;  2 uh[hf;fspd;  ngah; 

vd;d? mth;fNshL $l ,Ue;jth;fs; vj;jidNgh;? ve;j ,lj;jpy; 
,Ue;jhh;fs;?   

10. fh;j;jUila J}jdhdth; ve;j ,lj;jpy;>vjpd; fPo; cl;fhh;e;jhh;?  
11. Nréy; rPNfkpypUe;J ahiu Juj;jptpl;lhd;? 
12. na];uNay; gs;sj;jhf;fpNy ahh; ahh; vy;yhk; Aj;jj;jpw;fhf 

ghsakpwq;fpdhh;fs;?  
13. fpjpNahdpd; fh;g;gg; gpwg;ghd Fkhuh; vj;jidNgh;?  
14. Koq;fhy; Cd;wp jz;zPh; Fbj;jth;fs; vj;jidNgh;?   
15. mgpnkNyf;F jd;NdhL $l ,Uf;f njhpe;njLj;j kdpjh;fs; 

vg;gbg;gl;lth;fs;? mth;fs; vj;jid nts;sp fhrpdpdhy; Nrtfj;jpy; 
itj;jhd;?   

16. fpjpNahd; NjtJ}jDf;F nfhLj;j fhzpf;if vd;d? 
17. mgpnkNyf;fpd; jiyapd; Nky; xU ];jphp Nghl;lJ vd;d?  

18. “mJ Njtdhdhy; jd; gypgPlj;ijj; jfh;j;jdpkpj;jk; mJ jhNd 

jdf;fhf tof;fhll;Lk;”; vd;W ahh; nrhd;dhh;?   
19. ,];uNtyh;fsplk; fpjpNahd; Nfl;L thq;fpdJ vd;d? 
20. fpjpNahd; ghfhypd; gypgPlj;ij ,bf;f vj;jid Ngiu ve;j 

Neuj;jpy; mioj;Jnrd;W> vj;jid taJ fhisia Gjpa      
gypgPlj;jpd; Nky; gypapl;lhh;?  

21. Nahjhk; ahh;? mtd; ve;j kiy cr;rpapd; Nky; Vwp rPNfkpd; 
kD~iu ghh;j;J Ngrpdhh;? ve;;j ,lj;jpw;F jg;gp xbdhh;? 

22. fpjpNahDk; mtNdhbUe;j [dq;fs; ve;j ,lj;jpy; 
ghsakpwq;fpdhh;fs;? 

23. Aj;jj;jpw;F te;jth;fspy; KjyhtJ vt;tsTNgh; jpUk;gpNghdhh;fs;?   

24. “cdf;F ,Uf;fpw ,e;jg;gyj;NjhNlNgh; …. cd;id mDg;Gfpwth; 

ehd; my;yth”ahh; ahiu ghh;j;J nrhd;d thf;Fj;jj;jk;?  
25. fpjpNahdpd; kWkidahl;b ve;j Ciur; rhh;e;jts;? mts; kfd; 

ngah; vd;d?  
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26. kPjpdpahdhpd; gilapNy [hkf;fhf;fpwth;fshapUe;jth;fs;  Njtid 
gw;wp mwpe;jth;fsh ,y;iyah?   

27. “ghsaj;ijRw;wpYk; mtuth; jq;fs; epiyapNy epd;whh;fs;;”Gjpa 
Vw;ghl;by; ahUila Nghjfj;ij epidTg;gLj;JfpwJ? 

28. kPjpahdpahpd; ,uz;Lmjpgjpfs; ahh;? ve;j ,lj;jpy; mth;fs; 
nfhy;yg;gl;lhh;fs;?  

29. rPNfk; JUf;fj;J kD~h; ve;j NfhtpYf;Fs; gpuNtrpj;jhh;fs;? 
mq;Nf ,we;jth;fs; vj;jidNgh;?  

30. fpjpNahNdhL 300 Ngh; vLj;J nrd;w MAjq;fs; vd;d? mth;fs; 
rj;jkpl;L nrhd;d thh;j;ijfs; vd;d?  

gjpy; vOjp nfhLf;f Ntz;ba ehs; : 28.10.2018. & 

egh; :jpUkjp. Re;jhp Nfhapy;uh[;  

Bible Quiz : Judges  6-9  
Fill in the Blanks  
1. The Israelites made their hiding places in the …………………………………….. 
2. The Midianites made Israel …………………… by destroying their crops and 

animals. 
3. …………………………..from the family if Manasseh was sent to defeat the 

Midianites. 
4. With ………………the angel of the Lord touched meat, bread and broth.  
5. ………………. number of people passed the water test. 
6. Zebah and …………………. said, “Come, do it yourself. ‘ As is the man, so is 

his strength.” 
7. Which is better for you: to have all ………………… of Jerub-Baal’s sons rule 

over you just …………….man?’ 
8. …………………… is the youngest son of Jeru-Baal escaped by hiding.  
9. The son of the female slave……………………. was made king over citizens of 

Shechem.  
10. A woman dropped an upper ………………. and cracked…………………….skull.  
Match the Following  
1. Destroyed the produce as far as    Armor-bearer  
2. Whenever the Israelites cried God sent   Gaza  
3. The Angel of the Lord came and sat under   terebinth tree 
4. Mighty man of valor    Gaal 
5. The weakest clan     Shalom 
6. Gideon built an altar and called    seven year old 
7. Offering of the second bull    Abimelek 
8. The son of Jeru-Baal    Manasseh 
9. The son of Ebed      Prophet 
10. “Draw your sword and kill me,”   Gideon 
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Editorial Team: Dilip, Wilfred, Hannah, Iris, Selvin, Rajkumar & Pastors 

Pulpit Calendar - October 2018 
BMC Theme: Selfishness separates the servants from the Sovereign 

fUj;J : Mz;lthplkpUe;J mbahh;fis mfw;wptpLk; mjpf Mir  

Date/Portion Time Speaker Topic 

1-Oct-18 6:00 am (Bilingual) Rev. Koilraj Monthly Dawn Service 

7-Oct-18    
Joshua 7: 10 –
25 

7:30 am (Tamil) Rev. Koilraj 
Mfhdpd; Nguhir / The selfish-

ness of Achan 
10:00am (English) Rev. Koilraj 

6:30 pm (English) Rev. Joshua Das 

14-Oct-18 
Acts 5:1-11 
Teens & Youth 
Sunday 

7:30 am (Tamil) Mr Isaac Peterson 
Mddpah rg;gPuhspd; Nguhir / 

The selfishness of Ananias  & Sap-

phira 

10:00am (English) Mr Ronald 

6:30 pm (English) Rev. Koilraj 

21-Oct-18 
2 Kings 5:19-27 

7:30 am (Tamil) Rev. Joshua Das 
Nfahrpapd; Nguhir / The 

selfishness of Gehazi 
10:00am (English) Rev. Joshua Das 

6:30 pm (English) Mr Ronald 

28-Oct-18  

Acts 8:9-25 

7:30 am (Tamil) Rev. Koilraj 

rPNkhdpd;  Nguhir / The 

Selfishness of Simon 
10:00am (English) Rev. Koilraj 

6:30 pm (English) 
Dr Kumara Raja 
Singh 

Date Time Speaker  Topic 

7-Oct-18 
8:00 am (Tamil) 

Rev. Joshua Das 
Mfhdpd; Nguhir / The selfishness 

of Achan 10:00am (English) 

14-Oct-18 
8:00 am (Tamil) 

Rev. Koilraj 
Mddpah rg;gPuhspd; Nguhir / The 

selfishness of Ananias  & Sapphira 10:00am (English) 

21-Oct-18 
8:00 am (Tamil) 

Mr DC Franklin 
Nfahrpapd; Nguhir / The selfish-

ness of Gehazi 10:00am (English) 

28-Oct-18 
Sunday School 

Sunday 

8:00 am (Tamil) 

Rev Joshua Das  
rPNkhdpd;  Nguhir / The Selfishness 

of Simon 10:00am (English) 

WMC - Worship Schedule 

Tamil/Kannada Service-Hindi Translation (Co ord: Mr.D.C. Franklin) 

English Service (Co ord: Mr.Atheejoe) 


