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Pastoral Letter  
Dearly Beloved in Christ, 

 It's a great privilege to pen down a letter to you every month. It's 
been two months since I became your Pastor and I have enjoyed your fellow-
ship right from the beginning. December is the time we celebrate the most 
and do a lot of sharing with people around us. This Christmas let us spend 
time to bring good tidings to people by sending forgiveness messages to peo-
ple who have hurt us;  love greetings to those who are in need of loving 
words from kith and kin; words that show you really care to those who may 
be far away from you; turning to someone near your house and turning their 
sorrow into Joy and most importantly try to share the good news of Jesus to 
at least two people. 

 God in bringing good tidings to all mankind gave his only begotten 
Son - Jesus into the world. Jesus became the good news to all the world, i.e. 
whatever the world in its own understanding thought was good news be-
came personified in Christ Jesus and He is more than what one can ever  
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imagine as good. 

Jesus in order to bring good tidings to us did not give his best but gave his all 
for us.  He left his glory in heaven only to get a place in a manger to be laid as 
a child. He identified as one among all humans though perfectly holy, took 
the baptism of repentance from John the Baptist. Most part of Jesus' child-
hood days and youth are not known but through his ministry we know that 
Jesus had given himself to every need of human kind. In order that man may 
find a way to live in this temporary and wasting world.  He brought to us all 
the Kingdom of God which leads to eternal life; once Jesus said  that the 
"Kingdom of God is near" [Luke 10:9], these words also meant that Jesus who 
is the Kingdom was near them. 

In the end Jesus gave his life that we may be redeemed for life eternal, He 
rose to make us whole and enjoy life with the hope of eternal life. 

Christmas is a time to commemorate the good tidings that is Jesus giving him-
self wholly for us. This season let us give ourselves wholly to bring good tid-
ings in the lives of others. 

God bless you all through this season, 

My family Susanne and Shekinah join me in wishing you all a happy Christmas 
and a blessed new year. 

Yours in Christ’s service  

Rev. Immanuel J Manasseh   

ப ோதகர் மடல் 

கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரிேமானவர்கயை, 
ஒவ்வவாரு மாதமும், இந்த இதழின் வாேிலாக உங்களுக்கு  
இக்கடிதம் எழுதுவது மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு யபாதகராக 
நிேமிக்கப்பட்டு இரண்டு மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. இதன் 
ஆரம்பம் முதல் உங்கைது ஐக்கிேத்ளத நான் வவகுவாக 
கைித்துள்யைன். டிசம்பர் மாதம் நாம் பண்டிளக 
வகாண்டாடுவதும், நம்ளம சுற்றியுள்ைவர்களுக்கு 
பகிர்ந்தைிக்கும் காலமாகும். இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில், 
நமக்கு தீங்கு நிளனத்தவர்களுக்கு மன்னிப்பின் வசய்திளேயும், 
அன்பின் வார்த்ளதகளுக்காக ஏங்கும் உற்றார் உறவினர்களுக்கு 
அன்பின் வசய்திளேயும் அனுப்பி வதாளலவில் உள்ை 
மக்களுக்கு நமது கரிசளனளே காண்பிப்யபாமாக. அயத 
யநரத்தில், நமது அருகில் வாழ்யவாருக்கும், துன்பத்தில் 
உள்ைவர்களுக்கும் ஆறுதல் வசய்தி அைித்து, மிக முக்கிேமாக, 
இயேசு பிறப்பின் நற்வசய்திளே குளறந்தது இரண்டு 
யபருக்காவது அறிவிப்யபாமாக. 
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அளனத்து மனித குலத்திற்கும் நல் வாழ்வு வழங்கும் 
வளகேில் யதவன் தமது ஒயர குமாரனாகிே இயேசுளவ 
இவ்வுலகத்திற்கு அனுப்பினார். இயேசு இந்த முழு உலகிற்கும் 
நற்வசய்திோக மாறினார். உலகத்தின் நன்ளம இயேசு என்னும் 
மனிதனில் உருவம் வபற்றது. மனிதருக்கு நன்ளமோக 
காணப்படுவளத விட அவர் மிகவும் யமலானவர்.  
 அளனத்து மனித குலத்திற்கும் நல் வாழ்வு வழங்கும் 
வளகேில் இயேசு தன்னுளடே சிறந்தளத மாத்திரம் அல்ல, 
தன்னுளடே எல்லாவற்ளறயும் வகாடுத்தார். பரயலாகத்தின் 
மகிளமளே விட்டு ஏளழக்யகாலமாக, மாட்டுத் வதாழுவத்தில் 
குழந்ளதோக பிறந்தார். அவர் முழுளமோன 
பரிசுத்தமுளடேவராய் இருந்த யபாதிலும், பாவம் நிளறந்த 
மனுதர்களுடன் தன்ளன அளடோைப்படுத்தும் வளகோக, 
யோவான் ஸ்நானகனிடம் பாவமன்னிப்பின் 
ஞானஸ்நானத்ளதப் வபற்றார். அவருளடே இைளமப் 
பருவத்ளதக் குறித்து நாம் அதிகம் அறிோத யபாதிலும், 
தன்னுளடே அளனத்ளதயும் அவர் மனிதர்களுக்காக 
வகாடுத்தார் என்பளத அவர் ஊழிேத்திலிருந்து நாம் 
அறிந்துவகாள்ைலாம். கடந்து வசல்லும் இந்த உலக வாழ்வில் 
மனிதன் எப்படி வாழயவண்டும் என்பளத உணர்த்தினார். 
யதவனுளடே இராஜ்ஜிேத்தின் மூலம் நித்திே வாழ்ளவ நாம் 
அளடவதற்கு வழிளே உண்டுபண்ணினார். ஒரு முளற இயேசு 
அவர்கைிடம் “யதவனுளடே ராஜ்ேம் உங்களுக்கு சமீபமாய் 
வந்திருக்கிறது” (லூக்கா  10:9) என்றார். அதன் மூலம் தாம் 
அவர்கள் அருகில் இருப்பளத குறித்தார்.  
இறுதிோக, மனிதராகிே நாம் இரட்சிப்ளப வபற்று நித்திே 
வாழ்ளவ அளடவதற்காக தன்னுளடே ஜவீளனக் வகாடுத்தார். 
உேிர்த்வதழுந்து நமக்கு முழுளமோன வாழ்ளவ அைிக்க 
வழிவகுத்தார். 
 இயேசு தம்ளமயே முழுளமோக மனிதர்களுக்கு 
வகாடுத்து நல்வாழ்ளவ அைித்தளத கிறிஸ்துமஸ் காலங்கைில் 
நாம் நிளனவு கூறுகியறாம். இயேசுளவப் யபாலயவ நாமும், 
மற்றவர்களுக்கு நல்வாழ்வு அைிக்க இந்த காலங்கைில் நம்ளம 
அர்ப்பணிப்யபாமாக. யதவன் தாயம இந்த காலங்கைில் 
உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக 
எனது மளனவி சூசன்னாவும் மகள் வெக்கினாவும் என்னுடன் 
இளணந்து உங்கள் அளனவருக்கும் இனிே கிறிஸ்துமஸ் 
மற்றும் ஆசீர்வாதமான புத்தாண்டு வாழ்த்துதல்களை 

வதரிவிக்கின்றனர். 
கிறிஸ்துவின் பணிேில் , 

யபாதகர் இம்மானுயவல் மனாயச 
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Christmas Greetings 

Dear family members,  

 On behalf of my family I bring season greetings to you all. 
We are eagerly waiting for this great celebration of CHRISTMAS - 
‘God becoming human and dwelling among us’. The advent season 
brings hope and peace to all His people.  

 I was very much overwhelmed to see the Christmas Carol 
team and the Kids Choir meticulously preparing and practising and 
other departments in full swing with arrangements for the event 
well in advance and taking us into the mode of Christmas.  

 In Romans 5:10-11. Apostle Paul explicitly brings in the 
meaning and message of Christmas. In the fullness of time God rec-
onciled with the sinful world. We should not forget that in the pro-
cess of reconciliation there is a sense of satisfaction and peace. The 
first step was taken by Jesus and God expects the same from our 
end of reconciling with our brothers and sisters. As Isaac Newton 
said “We build too many walls and not enough bridges”. Let us 
break the barriers and reconcile to live like Christ this season. 

 With this thought, I also encourage you to internalize the 
message of Jesus as watchtower in our life to live as LIGHT—
shining as a beacon of sacred hope for all who seek meaning and 
purpose for their lives and for all who are in darkness. LEAVEN— 
as a pervasive influence in the transformational development of the 
vulnerable through our compassion and service. SALT— seasoning 
the tasty characteristics in building the communities in this broken 
world through Christ’s grace and love. 

 “  O come let us adore Him, Christ the Lord”. Wishing you a 
Happy and Blessed Christmas.  

Rev. D Joshua Das 

Wish you all a very Happy Christmas and a     

prosperous New Year 2019 

Let us remain thankful to the Lord for all His 

deeds 
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SENIOR WORSHIPPER’S FELLOWSHIP  

    – A report by Rev. Dr. Shanthi Tilak 

This fellowship had been meeting regularly in the past and had a break for a 
while. It was renewed again on 25th November, facilitated by Mrs. Selina 
Ronald.  

About 8 – 9 of us met after the Tamil service and had a time of sharing and 
listening to God’s Word. I could share from God’s Word about depending on 
God as we grow old.  Growing old gracefully is a path of maturity. We have to 
accept the changes we have in our life. Sometimes it could be difficult and 
discouraging but as children of God, we receive grace and strength from God 
to go forward with confidence and joy. Psalm 71:9 is a prayer by the Psalmist 
– ‘Do not cast me away when I am old; do not forsake me when my strength 
is gone.’  

When we depend on God, He gives us the assurance that we would be able 
to adapt to the changes of old age. In Isaiah 46:3 and 4, we read, ‘Listen to 
me…you whom I have upheld since you were conceived, and have carried 
since your birth. Even to your old age and grey hairs I am he, I am he who will 
sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will 
rescue you.’ Let us claim this promise as ours. As seniors, we are in need of 
time to ventilate our thoughts and our feelings and to encourage one anoth-
er by sharing our experiences. So, this was an enriching time for all of us even 
though it was a relatively short time. We hope and pray that we would be 
able to grow gracefully together in fellowship and to be a channel of blessing 
to our families and to our church.  
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இன்னல்களை நீக்கும் இயேசு 

டாக்டர். சாலமன் புஷ்பராஜ் 

ஆண்டவராகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கிறிஸ்துமஸ் 
வாழ்த்துக்களை வதரிவித்துக்வகாள்கியறன். நம்முளடே 
வாழ்க்ளக இன்பங்களும் துன்பங்களும் நிளறந்ததாக 
காணப்படுகிறது. யோவான் 16:33 ஆம் வசனத்தில் 
இயேசுவானவர் ’உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, 
ஆனாலும் திடன்வகாள்ளுங்கள், நான் உலகத்ளத வஜேித்யதன்” 
என்றார். வஜேித்த இயேசுவின் உதவியுடன் துன்பங்களையும் 
இன்னல்களையும் யமற்வகாள்ை நாம் 
அளழக்கப்பட்டிருக்கியறாம். நமக்கு இன்னல்களை 
வகாண்டுவரும் காரிேங்களைப் பற்றியும் அளவகளை இயேசு 
எவ்வாறு நீக்க முடியும் என்பளதக் குறித்து, இம்மாதம் 
திோனிப்யபாம். 
1) பாவங்களை நீக்குகிறவர்: மத்யதயு 1:21 ஆம் வசனம் இயேசு 
என்கிற வபேருக்குரிே அர்த்தத்ளத நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது. 
இயேசு என்றால் ’தமது ஜனங்கைின் பாவங்களை நீக்கி 
இரட்சிக்கிறவர” என்று வபாருள். எல்லாரும் பாவஞ்வசய்து 
யதவ மகிளமேற்றவர்கைனார்கள் என யராமர் 3:23 ஆம் வசனம் 
வசால்லுகிறது. பாவங்களை யபாக்குவதற்கு இயேசுவின் நாமம் 
மாத்திரயம நமக்கு உதவி வசய்யும். 1 யோவான் 1:7 ஆம் 
வசனம் ’அவருளடே குமாரனாகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் 
இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்ளம சுத்திகரிக்கும” 
என கூறுகிறது. 1 யோவான் 1:9 ஆம் வசனம் ’நம்முளடே 
பாவங்களை நாம் அறிக்ளகேிட்டால் பாவங்களை நமக்கு 
மன்னித்து, எல்லா அநிோேத்ளதயும் நீக்கி நம்ளம 
சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்ளமயும் நீதியும் உள்ைவராய் 
இருக்கிறார் என்று கூறுகிறது. மாற்கு 2:5 ஆம் வசனத்தில் 
இயேசு திமிர்வாதக்காரனின் விசுவாசத்ளதக் கண்டு 
அவனுளடே பாவத்ளத மன்னித்தார் என்று பார்க்கியறாம். 
ஏசாோ 38:17 ஆம் வசனத்தின்படி நாம் ஆண்டவரிடம் 
விசுவாசம் ளவத்து நம்முளடே பாவங்களை மளறக்காமல் 
அறிக்ளகேிடும்யபாது அவர் நம்முளடே பாவங்களை நீக்கி 
அவருளடே முதுகுக்குப் பின்னாக எறிந்துவிடுகிறாராம். 
நம்முளடே பாவங்களை நீக்குகிற இயேசுவானவர் நமக்கு 
உண்டு. பாவங்களை அறிக்ளக வசய்து விடுதளல வபறுயவாம்.   
2) குற்ற மனசாட்சிளே நீக்குகிறவர்: எபியரேர் 9:14 ஆம் 
வசனம் ’இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் ஜவீனுள்ை யதவனுக்கு 
ஊழிேம் வசய்வதற்கு நம்முளடே மனசாட்சிளே வசத்த 
கிரிளேகைற சுத்திகரிக்கிறது’ என்று கூறுகிறது. பாவம்  
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நம்முளடே வாழ்க்ளகேில் பேத்ளதக் வகாண்டுவருகிறது. 
குற்ற மனசாட்சியும் பேத்யதாடு கூட நமக்கு வருகிறது. 
ஆதிோகமம் 3:8-10 ஆம் வசனத்தில் ஆதாமும் ஏவாளும், 
யதவனுக்கு வியராதமாய் பாவஞ்வசய்து குற்ற 
மனசாட்சிேினாயல யதவளன சந்திக்க வராமல் தங்களை 
யதாட்டத்தின் விருட்சத்திற்குள்யை ஒைித்துக்வகாண்டார்கள் 
என்று பார்க்கியறாம். நம்முளடே குற்ற மனசாட்சிளே 
ஆண்டவராகிே இயேசு கிறிஸ்துவால் மாத்திரயம நீக்க 
முடியும். ஏசாோ 6:5-7 ஆம் வசனங்கைில் ஏசாோ தீர்க்கதரிசி 
ஆண்டவளரக் கண்டான் என வாசிக்கியறாம். அவளர கண்ட 
மாத்திரத்தில் அவனுக்குள் வந்தது ஒரு குற்ற மனசாட்சி. 
’ஐயோ! அதமாயனன், நான் அசுத்த உதடுகளுள்ை மனுென். 
அசுத்த உதடுகளுள்ை ஜனங்கைின் நடுவில் 
வாசமாேிருக்கியறன்’ என்றான். அப்வபாழுது யசராபின்கைியல 
ஒருவன் பலிபடீத்திலிருந்து, தன் ளகேில் பிடித்த குறட்டால், 
ஒரு வநருப்பு தழளல எடுத்து, அவனிடத்தில் பறந்து வந்து 
அதினால் அவன் வாளேத் வதாட்டு ’உன் அக்கிரமம் நீங்கி உன் 
பாவம் நிவிர்த்திோனது’ என்றான். இந்த வாக்கிேம் ஆங்கில 
யவதாகமத்தில் ’உன்னுளடே குற்ற மனசாட்சி உன்ளன விட்டு 
எடுக்கப்பட்டுவிட்டது’ (Isaiah 6:7 Your guilt is taken away) என்று 
வசால்லப்பட்டு இருக்கிறது. யதவனுக்கு வியராதமாய் பாவம் 
வசய்து, பேத்ளதயும் குற்ற மனசாட்சிளே உளடேவனாய் 
காணப்படுகிறாோ? உன் குற்ற மனசாட்சிளே நீக்க 
ஆண்டவராகிே இயேசு கிறிஸ்துவால் மாத்திரயம முடியும்.  
3) விோதிகளை நீக்குகிறவர்: மாற்கு 1:30 & 31 வசனங்கைில் 
வாசிக்கிறபடி இயேசு சீயமான் யபதுருவின் வடீ்டிற்கு யபானார். 
அங்யக சீயமானின் மாமி ஜுரமாய் கிடந்தாள். இயேசு கிட்டப் 
யபாய் அவள் ளகளேப் பிடித்து அவளை தூக்கி விட்டாள். 
’உடயன ஜுரம் அவளை விட்டு நீங்கிற்று’ என்று பார்க்கியறாம். 
மாற்கு  1:40-42 வசனங்கைில் வாசிக்கிறபடி, குஷ்டயராகி 
ஒருவன் இயேசுவிடம் வந்து, அவர் முன்பாக 
முழங்காற்படிேிட்டு, ஆண்டவயர, என்ளன சுத்தமாக்க உம்மால் 
ஆகும் என்று யவண்டிக் வகாண்டன். இயேசு அவளன 
வதாட்டவுடயன ’ குஷ்டயராகம் அவளன விட்டு நீங்கிற்று, 
அவன் சுத்தமானான்’ என்று பார்க்கியறாம். எப்படிப்பட்ட 
விோதிளேயும் நீக்கி நம்ளம குணமாக்க இயேசுவானவர் 
வல்லவராய் இருக்கிறார். 
4) யவதளனகளை நீக்குகிறவர்: மாற்கு 5:25-34 வசனங்கைில் 12 
வருடமாய் வபரும்பாடு பட்ட ஒரு ஸ்திரி இயேசுவின் 
வஸ்திரங்களைோகிலும் வதாட்டால் வசாஸ்தமாயவன் என்று 
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வசால்லி அவருக்குப் பின்னாக வந்து அவருளடே 
வஸ்திரத்ளத வதாட்டாள் உடயன அவளுளடே உதிரத்தின் 
ஊறல் நின்ற யபாேிற்று. அந்த யவதளன நீங்கி 
ஆயராக்கிேமானளத அவள் தன் சரீரத்தில் உணர்ந்தாள். இயேசு 
அவளைப் பார்த்து, ’மகயை, உன் விசுவாசம் உன்ளன 
இரட்சித்தது, நீ சமாதானத்யதாயட யபாய் ’உன் யவதளன நீங்கி’ 
சுகமாய் இரு என்றார். நம்முளடே ஆண்டவர், நம்முளடே 
யவதளனளே நீக்குகிறவராய் இருக்கிறார். மத்யதயு 8:5-8 ஆம் 
வசனங்கைில் நூற்றுக்கதிபதி இயேசுவிடம் வந்து ’ஆண்டவயர, 
என் யவளலக்காரன் வடீ்டியல திமிர்வாதமாய் கிடந்து வகாடிே 
யவதளன படுகிறான் என்று அவளர யவண்டிக்வகாண்டன்’ என 
பார்க்கியறாம். இயேசு அவளன ஒரு வார்த்ளதேினால் அந்த 
நாழிளகேியல சுகமாக்கினார்’ மத்யதயு 15:22-28 ஆம் 
வசனங்கைில், கானானிே ஸ்திரி ஒருத்தி இயேசுவிடம் வந்து 
“ஆண்டவயர, தாவதீின் குமாரயன, எனக்கு இரங்கும். என் மகள், 
பிசாசினால் வகாடிே யவதளன படுகிறாள்’ என்று கூறினாள். 
இயேசு அவளுளடே விசுவாசத்ளதக் கண்டு அவளுளடே 
மகளை பிசாசினால் உண்டான யவதளனேிலிருந்து 
காப்பாற்றினார் என்று பார்க்கியறாம். ஆம் பிரிேமானவர்கயை, 
விோதிேினால், பிசாசினால், கடன் வதால்ளலோல் 
யவதளனப்படுகிறரீ்கயைா? யவதளனகளை நீக்க நம்முளடே 
இயேசுவானவர் வல்லளமயுளடேவராய் இருக்கிறார். 
5) பிசாசுகளை நீக்குகிறவர்: லூக்கா  8:2 ஆம் வசனத்தில் 
இயேசு மகதயலனாள் என்னப்பட்ட மரிோைிடம் ஏழு 
பிசாசுகளை நீக்கினார் என்று பார்க்கியறாம். லூக்கா  8:26-39 
ஆம் வசனங்கைில் யலகியோன் என்னும் அயநக பிசாசுகள் 
பிடித்திருந்த ஒரு மனிதனிடம் இருந்து இயேசுவானவர் 
பிசாசுகளை எல்லாம் ஒயர வார்த்ளதேினாயல விரட்டி 
அவனுளடே வாழ்க்ளகேில் புதிே மனிதனாக மாற்றினளத 
நாம் பார்க்கலாம். ஏழு பிசாசுகள் குடிேிருந்தாலும் ஆேிரம் 
(யலகியோன் என்பதற்கு ஆேிரம் என்று அர்த்தம்) பிசாசுகள் 
குடிேிருந்தாலும் ஒரு வார்த்ளதேினாயல அளவகளை விரட்டி 
மக்களை குணமாக்க நம்முளடே ஆண்டவர் 
வல்லளமயுளடேவராய் இருக்கிறார்.  
6) நிோேப்பிரமாணத்தின் சாபத்ளத நீக்குகிறவர்: கலாத்திேர் 
3:10-13 ஆம் வசனங்கைில் நிோேப்பிரமாணத்தின் கிரிளே 
காரணமாக, ோவரும் சாபத்திற்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள். 
நிோேப் பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டளவகளை எல்லாம் 
வசய்ேத்தக்கதாக அளவகைில் நிளலத்திராதவன் எவயனா 
அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று பார்க்கியறாம்.  
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கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நிோேப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு 
நம்ளம நீங்கலாக்கி மீட்டுக் வகாண்டார் என பார்க்கியறாம். 
நம்முளடே மீறுதல்கைால் நமக்கு வரயவண்டிே   
நிோேப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து நம்ளம 
விடுதளலோக்கினார் என்று பார்க்கியறாம். ஏசாோ 53:5 ஆம் 
வசனத்தில் நம்முளடே மீறுதல்கைினிமித்தம் அவர் 
காேப்பட்டு நம்முளடே அக்கிரமங்கைினிமித்தம் அவர் 
வநாறுக்கப்பட்டார், நமக்கு சமாதானத்ளத உண்டுபண்ணும் 
ஆக்கிளன அவர் யமல் வந்தது என பார்க்கியறாம்.  
7) யகாபாக்கிளனளே நீக்குகிறவர்: யராமர் 5:9 ஆம் வசனத்தில் 
இயேசுகிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாயல நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டு 
யகாபாக்கிளனக்கு நீங்கலாக்கப்பட்யடாம் என்று பார்க்கியறாம். 
எயபசிேர் 2:2-3 ஆம் வசனங்கைில் இயேசுளவ 
ஏற்றுக்வகாள்வதற்கு முன்பாக, நாம் கீழ்ப்படிோளமேின் 
பிள்ளைகைாய் இருந்யதாம் மற்றவர்கைப் யபால 
யகாபாக்கிளனேின் பிள்ளைகைாய் இருந்யதாம் என்று 
பார்க்கியறாம். 1 வதசயலானிக்யகேர் 1:10 ஆம் வசனத்தில், 
இயேசுவானவர் இனிவரும் யகாபாக்கிளனேிலிருந்து நம்ளம 
நீங்கலாக்கி இரட்சிக்கிறவர் என பார்க்கியறாம்.  
 அன்பான நன்பயன, இயேசுவானவர் எப்படிப்பட்டவர்? 
எப்படிப்பட்ட இன்னல்களை எல்லாம் நீக்குகிறவர் என்பளத 
அறிந்துவகாள்வாோனால், உடயன அவரிடம் கிட்டிச் 
யசருவாய். எல்லா இன்னல்கைிடம் இருந்தும் விடுதளல 
வபறுவாய். நம்முளடே பாவங்களையும் குற்ற 
மனசாட்சிளேயும் விோதிளேயும், யவதளனளேயும், 
பிசாசுகளையும், நிோேப்பிரமாணத்தின் சாபத்ளதயும், நமக்கு 
வரயவண்டிே யகாபாக்கிளனளேயும் நீக்குகிறவர் என்ற அறிவு, 
உன்ளன ஆண்டவளர துதிக்கவும், அவருக்காய் வாழவும் 
வழிநடத்தும், ஆவமன்.  
 

Quotations  - by C S Lewis 
• I believe in Christianity as I believe that the sun has risen; not only be-

cause I see it, but because by it I see everything else. 
• There are two kinds of people: those who say to God, “Thy will be done,” 

and those to whom God says, “Alright then, have it your way.” 
• One must keep on pointing out that Christianity is a statement which, if 

false, is of no importance, and, if true, of infinite importance. The one 
thing it cannot be is moderately important. 

• We are not necessarily doubting that God will do the best for us; we are 
wondering how painful the best will turn out to be. 
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தமிழ் யவத வினா - 16 (நிோதிபதிகள் 14-17) 
குறிப்பு: பதில் எழுதும் யபாது யவத வசனத்தின் இருப்பிடத்ளத 
கண்டிப்பாக எழுத யவண்டும். எல்லா யகள்விகளுக்கும் பதில் 
எழுதவும் 
1. சிம்யசான் விடுகளதளே எத்தளன யபர்கைிடம் கூறினான்? 
2. யூதாவியல எத்தளன யபர் சிம்யசானிடம் வசன்று யகட்டார்கள்? 
3. சிம்யசான் எத்தளன முளற ஸ்திரீளே பரிோசம் வசய்தான்? 
4. கர்த்தர் எதினால் எனக்கு நன்ளம வசய்வார் என்று மீகா 

கூறினான்? 
5. ோருக்கு வபால்லாப்பு வசய்தாலும் என யமல் குற்றமில்ளல 

என்று சிம்யசான் கூறினான்? 
6. எது கர்த்தரின் வசேல் என்று சிம்யசானின் வபற்யறார் அறிோது 

இருந்தார்கள்? 
7. சிம்யசான் ஆேிரம் யபளர எப்படி வகான்று யபாட்டான்? 
8. சிம்யசானின் விடுகளதளே எத்தளன நாள் விடுவிக்க 

முடிோமல் யபானது? 
9. சிம்யசானும் அவன் வபற்யறாரும் திம்னாத் ஊர் திராட்ளசத் 

யதாட்டங்கள் வழியே வந்த யபாது நடந்தது என்ன? 
10. சிம்யசான் தன் மளனவிேின் தகப்பனிடம் என்ன யகட்டான்? 
11. சிம்யசான் வபலிஸ்திேளர வவற்றி வகாண்ட இடத்திற்கு என்ன 

வபேரிட்டான்? 
12. மீகா தன் தாோரிடத்தில் எளத வகாடுத்தான்? 
13. சிம்யசான் தன் திருமணத்தின் யபாது என்ன வசய்தான்? 
14. வதலீலாள் சிம்யசானிடம் என்ன யகட்டாள்? 
15. மீகா வசாரூபத்ளத என்ன வசய்தான்? 
16. மீகாவின் வடீ்டுக்கு வந்தது ோர்? 
17. சிம்யசானின் சிங்கத்தின் உடலில் என்ன பார்த்தான்? 
18. வபலிஸ்திேரின் வவள்ைாண்ளமேியல சிம்யசான் எளவகளை 

ஓட விட்டான்? 
19. சிம்யசான் முப்பது யபளர, எங்யக, எவ்வாறு 

வகான்றுயபாட்டான்? 
20. வதலீலாைிடம் தன்ளனப் பற்றிே இரகசிேத்ளத எதினால் 

சிம்யசான் கூறினான்? 
21. வபலிஸ்திேரின் கடவுள் வபேர் என்ன? 
22. சிம்யசான் இஸ்ரயவளல எத்தளன வருடம் நிோேம் 

விசாரித்தான்? 
23. தட்டானுக்கு எத்தளன வவள்ைி வகாடுத்தார்கள்? 
24. சிம்யசானின் யவசிளே யதடி எந்த ஊருக்குப் யபானான்? 
25. யூதர்கள் சிம்யசாளன எதினால் கட்டினார்கள்? 
 
பதில் எழுதி வகாடுக்க யவண்டிே களடசி நாள் : 20-12-2018 
நபர்: திருமதி ஏஞ்சலின் வில்பிரட் 
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TESTIMONY      Mrs. Monaliza Kingsley 

I would like to share about how I accepted Christ as my personal Savior 

 My parents are Hindu converts but they ensured that me and my sister were 

nurtured with teachings about Christ. Till my 8th standard, I didn’t know anything 

about Christianity and Christian moral values. Our family used to face lot of accidents 

and there was no peace in my family during those days. I recollect my mother telling 

‘we are facing these troubles as we came to Christ from a Hindu family’.  These words 

impacted me a lot but we didn’t know what to do about it.  

 In 2006, We faced a tough situation when my sister suffered a lot due to  

fever. Day by Day the fever aggravated and she got rashes all over her body. Doctors 

were not able to diagnose what kind of disease it was. They started treatment for 

malaria, it didn’t work out; then they started the treatment for Typhoid and it also 

didn’t work out. Doctors stopped giving treatment to my sister in hospital and for 2 

days we were in a hospital without any help. By seeing my sister’s condition one 

nurse helped us and asked us to visit one more hospital. By God's Grace, the doctor 

in that hospital diagnosed that she was affected by a rare virus named "KAWASAKI" 

and its origin is from Japan. He told that in India only one had got this virus and he 

had died few years back. We were literally shattered at that moment. He immediate-

ly started the treatment by keeping her in ICU and told us to hope for the best but be 

prepared to face the worst as there was little chance for her to survive. My mom told 

this to me and I was in tears. My mom asked me to stay in my aunt's house until my 

sister’s treatment was over  

 During those days, I felt all alone and words couldn’t express how I felt at 

that moment. My aunty took me to Clarinda church and asked me to pray. I didn’t 

know what was FAITH at that moment. I was helpless; I knelt down and prayed in 

tears to God to send my sister home with good health. I also told God that I wouldn’t 

fight with her as earlier and I would take care of her very well. After finishing my 

prayer, I felt that I gained some confidence and hoped that she will be alright. There 

was a prayer notebook inside the church and I wrote the prayer point in it and came 

out.  

 Days passed by, Doctors told that they could see some improvement in her 

health. Though we suffered financially a lot at that time, God motivated few people 

to help us for her treatment. By God's grace, she recovered from her sickness within 

a month and that was the biggest turning point of my life.  

 Since that time my faith started increasing day by day in every situation. God 

gave me a college life with a good Christian Fellowship and there he used me in many 

ways to pray for others. During those days I realized how God loves me and protects 

me from all dangers. Throughout my life, I am realizing that "NOTHING IS IMPOSSIBLE 

FOR OUR LORD!", and the only thing we have to do is to believe him 100% through-

out our life. Praise be to God. 
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Prayer Diary - A point a day        
           Compiled by Mr. Dilip 
1. WMC Christmas Outreach Program - Let us thank God for the last eleven 

months. As we enter the last month of the year, let us pray that we will finish 
everything our Lord had planned for and through our lives in 2018 (2 Corinthians 
8:11). Let us pray that all those who need to be touched in Whitefield, will be, 
through the WMC Christmas Outreach program. 

2. Irula and Priyankanagar Outreach Christmas Program - Let us thank God for 
giving us His people to run all the Christmas outreach programs. Let us pray for 
God's guidance and blessing (Isaiah 58:11) in conducting the Irula and Pri-
yankanagar Christmas programs. 

3. MYF Christmas Outreach Program - Let us thank God that He accepts the work 
done by young people and pray that in this Christmas outreach on Dec. 9th, 
those ministered will see the MYF as examples in word, conversation, charity, 
spirit, faith and purity (1 Timothy 4:12). 

4. Sadarmangala Christmas Outreach Program - Let us thank God for His love on 
the people by bringing missionaries from COME and IEM to minister to them. Let 
us pray that the Christmas outreach program on the 9th, everyone who attends 
will like Mary, magnify and rejoice in the Lord (Luke 1:46,47). 

5. Pastors - Let us thank our Lord for our Pastors and their families and pray that 
they will always continue being shepherds after our Lord's own heart, leading 
the Church with knowledge and understanding (Jeremiah 3:15). 

6. Church - As Santosh Poonen in his book, "The Congregation, the Club and the 
Church" warns, let us pray that we never become just a congregation (gathering 
of vertical planks that never become a cross - John 12:24), or a club (gathering of 
uniform horizontal planks), but a true Church, where 'love for God and others 
overflows from an inner filling of the Holy Spirit' - Romans 5:5. 

7. Carol rounds  - Let us thank God that many involve in sharing Christmas 
greetings by visiting our Church member's homes. Let us pray that each house 
visit will be a blessing. 

8. Elders - Let us pray for all committee, sub-committee members and all those 
who are looked upon as an elder, that they would discharge all their duties faith-
fully and in love (Titus 1:5). 

9. BMC Anniversary - From the first outreach in Hoodi (2001), purchase of land 
(2006), dedication of first phase (2007), start of English service (2008), how can 
we ever repay the Lord for all His goodness (Psalm 116:12)? Let us pray that this 
blessed start will only grow and continue yielding fruit many fold. 

10. Seetharampalaya Christmas Outreach Programs - Let us thank God for the new 
outreach center He has shown and for the plan to conduct Christmas programs 
in two areas on the 15th and 16th of this month. Let us pray that many, as the 
shepherds did when Christ was born, will come in haste to find our Lord  and 
make known to many others concerning Him (Luke 2:16,17). 

11. Hoodi Christmas Outreach Sunday School Program - Let us thank our Lord for 
the planned program on 15th of this month. Let us pray that no child will be 
stopped from coming to the Lord (Matthew 19:14). 
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12. WSCS Christmas Program- Let us thank our Lord for all the wonderful women 
who minister to Him (Matthew 27:55) and pray this will be a wonderful Christ-
mas program on the 15th. 

13. Mogalapalli and KR Puram Christmas Outreach Programs - Let us thank our 
Lord for showing us faithful people like Bro. Mark's family and giving us the op-
portunity to partner with them. Let us pray that both the Mogalapalli and KR 
Puram Christmas programs will draw people from even unexpected places to 
Christ (Matthew 2:1). 

14. Home/Apartment Christmas Outreach Programs - Billy Graham said, "“We are 
the Bibles the world is reading; We are the creeds the world is needing; We are 
the sermons the world is heeding.” May the Lord help us to have a different spir-
it like Caleb following Him wholeheartedly (Numbers 14:24), so that our home/
apartment outreach programs have the desired effect. 

15. BMC Carol Service and yearly fellowship dinner - With even Methodist Church-
es being converted for other uses (https://
atlanta.curbed.com/2018/11/21/18106461/1200-ponce-druid-hills-baptist-
church-condos-townhomes-launches), let us thank our Lord for this Church and 
pray that it will remain for His glory till His coming. Let us pray that both the Car-
ol service and the fellowship dinner will be a blessing to all who attend. 

16. Telugu Christmas Program - Praise God for the Telugu Area Fellowship who are 
able to invite many non-Christians to the Christmas program year after year. Let 
us pray that all their words about Jesus after the program will be "Truly this man 
was the Son of God." (Mark 15:39). 

17. Women's prayer meetings - Let us thank our Lord for the many women like 
Mary, who open their homes for prayer (Acts 12:12) and pray that like Rhoda, 
they will be filled with gladness at the answers to their prayers (12:13,14). 

18. Those traveling - Let's pray for those who are traveling to other places and those 
who are traveling to visit us, that this Christmas season, we will spend quality 
time with family members. 

19. Our City - Let us thank God for many people who are able to earn a livelihood, 
get an education, spend their retired life in this city. Let us pray for God's hand 
on all administrators, contractors, police and other staff who work to keep the 
city running, such that it will be one of the best places to live in. 

20. Our State - Like many states, in Karnataka too, there is a huge difference be-
tween the capital city and other parts. Let's pray that the needs of people every-
where are met. 

21. Our Country - At times, we feel politicians and judges are to blame for the mess 
we are in, but as Ron Paul reminds us, "The law is very important(…), but the law 
will not correct the basic problem: that’s the morality of the people." Let us pray 
for all efforts taken, including our Church's, as part of various outreaches, that 
we'll be able to change the morality of ourselves and the people aligned to our 
Lord's expectation (John 14:15). 

22. CBN Foundation - Let us thank God for organizations like CBN (https://
www.cbn.in/) who practically help people in need. Let us pray that God will help  
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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! 

22. ...them, as per their mission statement, to "transform communities through sto-
ries of hope and provide timely access to health and sanitation, education, liveli-
hood, disaster relief and community development." 

23. Sunday Services - Let us thank God for the opportunity to worship our Lord in 
His Church and pray that we all will worship Him, as He seeks, in spirit and in 
truth (John 4:23). 

24. Christmas Services - Let us pray that the English service on the 24th and the 
Tamil Service on the 25th will be blessed by our Lord. Let us pray that, like Jo-
seph and Mary, we too will be good stewards of the responsibilities God has giv-
en, without complaining, but fully with love. 

25. Neighbourhood outreach - Let us thank God for the opportunity to share Christ-
mas greetings with our Church neighbours every year and for the people who 
participate in this effort. Let us pray for open doors and for the Lord to give the 
increase (1 Corinthians 3:6). 

26. All who work in churches and mission organisations - Let us pray to the LORD 
for all those who work in any capacity in churches and mission organisations. As 
Charles Spurgeon, based on Christ's Word of Forgiveness on the Cross, said, let 
us pray that "the spirit of our Church be unselfish, the aim spiritual and the 
range of mission unlimited". 

27. Ministries supported by our church - Let us pray for all the minitries supported 
by our church for God's guidance and blessings on them and that our giving will 
not just be in terms of money but that we will be sincere to pray for them and 
support them in any other way needed. 

28. Outreaches of our church - Let us pray for the outreach ministries of our church, 
for the people who go regularly to minister and for the people in the outreaches 
that they may come to know and grow in the knowledge and grace of our Lord 
Jesus Christ. Let us pray for the Irula, Mohalapalli, Sadarmangala, Priyanka Na-
gar, Sitarampalya, KR puram and Hoodi outreaches and Sunday schools. 

29. Bangladesh General Election - A country with a population of over 16 crore goes 
to the polls tomorrow. Let us pray for a stable, people friendly government. Let 
us also pray for the Christian population, said to be under 0.5%. 

30. Sunday Services - Let us thank God for all the services in BMC & WMC and pray 
that every part of the service be done unto edifying (1 Corinthians 14:26).  

31. Covenant/New-year Service - As we thank our Lord for the year gone by and 
commit the New Year into His hands, let us praise Him because He remembers 
His covenant always (Psalm 105:8) and pray that we will obey Him fully, keeping 
His covenant (Exodus 19:5). 
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 Kids Section    – Mrs. Iris Irwin 

Fit all the words in the list into the crossword  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidden pictures  
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ஜெபிக்கும் ஒழுக்கம் – த ொடரச்ச்ி              D.C.Franklin and Noel Tomas 

ஜெபத்தின் முக்கிய பண்புகள் 
ஜெபம் ததவனன சார்ந்திருப்பது 

நம்மிடமிருக்கும் அனை ்தும் த வை் நமக்குக் தகொடு ் து, அவரது ஈவுகள்.  1 
தகொரிந்தியர ் 4: 7 ல் பவுல் கூறுகிறொர:் “அை்றியும் உை்னை 
விதசஷி ் வைொகும்படி தசய்கிறவர ்யொர?் உைக்கு உண்டொயிருக்கிறனவகளில் 
நீ தபற்றுக்தகொள்ளொ து யொது? நீ தபற்றுக்தகொண்டவைொைொல் 
தபற்றுக்தகொள்ளொ வை்தபொல் ஏை் தமை்னமபொரொட்டுகிறொய்?” 

ஒரு தெபிக்கும் நபருக்கு கிறிஸ்துவை்றி  அவரொல் எதுவும் தசய்ய முடியொது 
எை்று த ரியும். தமலும், தெபம், நம் தசொந்  பல ்ன  நம்புவன  விட்டு 
விசுவொச ்த ொடு த வைிடமிருந்து நமக்கு ் த னவயொை உ வி கினடக்குதமை்று 
அவனர தநொக்கிப்பொரக்்கச ் தசய்கிறது. அவரில்லொமல் நொம் ஒை்றும் 
தசய்யமுடியொது. 

தமொதச  ம் மக்கனள ்  ைது தசொந்  பல ்திைொல் கொப்பொற்ற முயை்றதபொது, 
அவை்  ை் உயினரக் கொப்பொற்ற ஓடதவண்டியிருந் து (யொ ்திரொகமம் 1: 11-15). 
வைொந் ர ்தில் ஆடுகனள நொற்பது வருஷம் தமய் ்துக்தகொண்டிருந் பிை் 
த வை் அவனை எரியும் முடத்சடியில் சந்தி ் தபொது, அவை் எல்லொவற்றிற்கும் 
த வனைதய சொரந்்துதகொள்ள ஆய ் மொகியிருந் ொை். த வனை அவை் 
முற்றிலும் சொரந்்துதகொண்டதபொது அவை் ஒரு தபரிய  னலவைொக மொறிைொை். 
எல்லொவற்றிற்கும், அவை் த வைிடம் தசை்றொை். 

ஆகொனுனடய பொவ ்ன  அறியொமல், சிறிய நகரொை ஆயினயக் 
னகப்பற்றுவ ற்கு தசொந்  தயொசனைனய தயொசுவொ நம்பியிருந் தபொது, அவை் 
த ொல்வியுற்றொை் (தயொசுவொ 7: 1 - 8: 29). அன ப்தபொை்று நொமும் தெப ்தில் 
த வனை ் த டொமல்,எந்  ஒரு முயற்சியிலும் சடத்டை்று இரங்கிவிடும்  வற்னற 
தசய்யொதிருப்தபொமொக. 

தயொவொை் 15: 5 ல் இதயசு கூறுகிறொர,் “எை்னையல்லொமல் 
உங்களொல் ஒை்றும்தசய்யக்கூடொது”. 

கிறிஸ்து இல்லொமல், த வனை மகினமப்படு ்தும் எந்  நற்கிறினயயும் 
தசய்ய நொம்  குதியற்றவரக்ள். 

 தயொவொை் 15: 7 ல் இதயசு கூறுகிறொர:் “நீங்கள் எை்ைிலும், எை் 
வொர ்்ன கள் உங்களிலும் நினல ்திருந் ொல், நீங்கள் தகடட்ுக்தகொள்வத துதவொ 
அது உங்களுக்குச ்தசய்யப்படும்”. 

 ஆனகயொல், தெபம் நினறந்  ஒரு நபர,் எல்லொவற்றிற்கும், அது தபரிய 
கொரியதமொ, சிறிய கொரியதமொ, எல்லொவற்றிற்கும் த வனைதய சொரந்்திருக்க 
கற்றுக்தகொண்டவர.் அவர ்எல்லொவற்றிற்கும் த வனுனடய உ வினய நொடுகிறொர.் 
அவரது முழு வொழ்க்னகயும் தெப ்திை் த ொடற்சி. 

எல்லொவற்றிற்கும் த வனைதய சொரந்்து வொழ்ந்  ெொரெ்் முல்லரிை் ஒரு 
சொட்சி இங்குக் குறிப்பிட ் க்கது: சொமுதவல் சொட்விக் அவரது மிகுந்  
எழுசச்ியூடட்ும் “தி பொ ் ஆப்  பிதரயர”்ஏை்ற பு ் க ்தில் , மரு ்துவர ் ஏ. டி. 
பியரச்ை் எை்பவர ் ெொரெ்் முல்லரிை் விருந்திைரொக அவர ் நட ்திய அைொன  
இல்ல ்தில்  ங்கி இருந் தபொது நிகழ்ந்  ஒரு சந் ரப்்ப ்ன ப் பற்றி 
குறிப்பிடுகிறொர.் அவர ்தசொல்கிறொர:் 

"அனைவரும் படுனகக்குச ் தசை்றபிை் அவர ் [முல்லர]் பியரச்னை 
அவதரொடு தெப ்தில் இைந்துதகொள்ளுமொறு தகட்டொர.் அடு ்  நொள் கொனல 
உணவுக்கொக வீட்டில் எதுவும் இல்னல எை்று அவர ் தசொை்ைொர.் எை் நண்பர ்
அவருடை் இந்  தநர ்தில் எல்லொக் கனடகளும் மூடப்பட்டிருக்குதம எை்று 
குனறகூறிைொர.் முல்லர ் அன  அறிந்திருந் ொர.் அவர ் எப்தபொழுதும் 
தெபிப்பதுதபொலதவ தெபி ் ொர,் த வைிடம்  விர  ை்னுனடய த னவகனள 
அவர ் ஒருவருக்கும் தசொல்வதுகினடயொது. அவரக்ள் தெபி ் ொரக்ள்- 
குனறந் பட்சம் முல்லர ் தெபி ் ொர-் பியரச்ை் தெபிக்க முயற்சி ் ொர.் அவரக்ள் 
படுக்னகக்கு தசை்று தூங்கிைர.் அடு ்  நொள் இரண்டொயிரம் குழந்ன களுக்குக் 
கொனல உணவு சரியொை தநர ்தில் ஏரொளமொக வந்திருந் து. முல்லதரொ அல்லது 
பியரச்தைொ எப்படி இது நடந் த ை்று அறிந்திருக்கவில்னல. அடு ்  நொள் கொனல 
ப்ரிஸ்டனலச ்தசரந்்  னசமை் ஷொரட்் எை்பவரிடம் இந்  இரகசிம் உ வியவரிை் 
மரணம் வனர யொருக்கும் தசொல்லக்கூடொது எை்ற வொக்குறுதினயப் 
தபற்றுக்தகொண்டபிை்  தசொல்லப்பட்டிருந் து. அ ை் விவரங்கள் 
கிளரச்ச்ியூட்டக்கூடியது, ஆைொல் அவசியமொைன  மொ ்திரம் இங்குச ் தசொல்ல 
தவண்டும். அை்னறய திைம் முல்லரிை் அைொன  இல்ல ்திற்குக் கொனல 
உணவுக்கு ் த னவயொை அனை ்ன யும் அனுப்புவ ற்கு ் த வை் அவனரப் 
படுக்னகயிலிருந்து எழுப்பிைொர.் அ ற்குக் கீழ்ப்படிந்து, த னவ எை்ை எை்பன ச ்
சற்றும் அறிந்திரொமல், ஒரு மொ ம் அவரக்ளுக்கு உணவளிப்ப ற்கு ் த னவயொை 
எல்லொவற்னறயும் அனுப்பினவ ் ொர"். 

ட
ரு
ம்
. 
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The Discipline of Prayer- continued by D.C. Franklin and Noel Thomas 
Important characteristics of Prayer 
2. Prayer is Dependence on God 
Everything we have is from God, His gifts. Paul says in 1 Corinthians 4: 7 “What do 
you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as 
though you did not?” 

A prayerful godly person knows that without Christ he/she can do nothing. 
In addition, prayer is the turning away from ourselves to God in faith that he will 
provide the help we need. We can do nothing by ourselves. 

When Moses tried to save his people with his own strength, he had to run 
for his life. (Exodus 1: 11-15) When God met him at the burning bush after forty 
years of tending sheep in the wilderness, he was ready to depend on God for every-
thing. His total dependence on God made him a great leader. For everything, he 
went to God. When Joshua depended on his own strategy for capturing the relatively 
small city of Ai, ignorant of the sin of Achan, he failed (Joshua 7: 1-8:29). Let us not 
commit the same mistake of plunging into activity, depending on ourselves, without 
seeking the Lord in prayer. 

In John 15:5, Jesus says, “Apart from me you can do nothing.” Without 
Christ, we are incapable of any good work that honours God. We know that apostle 
Paul was a man of abundant good works. He poured out his life for others (2 Timothy 
4:6). Nevertheless, he says in Romans 7: 18, “Nothing good dwells in me, that is, in 
my flesh.” Here he is admitting that he did everything by the grace of God, enabled 
by God.  John 15:5 also says, “Whoever abides in me and I in him, he it is that bears 
much fruit.” he promises to do for us, and through us, what we cannot do for our-
selves. Jesus also says in John 15:7: “If you abide in me, and my words abide in you, 
ask whatever you wish, and it will be done for you”.  

Therefore, a prayerful person is one who has learnt to depend on God for 
everything, big and small. He seeks God’s help for everything. His whole life is an 
extension of his prayer life. One testimony on George Muller who depended on God 
for everything is worth mentioning here: Samuel Chadwick in his most inspiring 
book, The Path of Prayer, relates an occasion when Dr. A. T. Pierson was the guest of 
George Muller at his orphanage. He says: 

"One night when all the household had retired, he [Muller] asked Pierson 
to join him in prayer. He told him that there was absolutely nothing in the house for 
next morning's breakfast. My friend tried to remonstrate with him and to remind 
him that all the stores were closed. Muller knew all that. He had prayed as he always 
prayed, and he never told anyone of his needs but God. They prayed—at least Mul-
ler did—and Pierson tried to. They went to bed and slept, and breakfast for two 
thousand children was there in abundance at the usual breakfast hour. Neither Mul-
ler nor Pierson ever knew how the answer came. The story was told next morning to 
Simon Short of Bristol, under pledge of secrecy until the benefactor died. The details 
of it are thrilling, but all that need be told here is that the Lord called him out of bed 
in the middle of the night to send breakfast to Muller's Orphanage, and knowing 
nothing of the need, or of the two men at prayer, he sent provisions that would feed 
them a month."         To be continued. 

https://biblia.com/bible/esv/John%2015.5
https://biblia.com/bible/esv/Rom%207.18
https://biblia.com/bible/esv/John%2015.5
https://biblia.com/bible/esv/John%2015.7
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MY FAVORITE CHRISTMAS TEXT 
(An excerpt from writings of John Piper ) 
 
 My favorite Christmas text puts humility at the heart of Christmas. So 
this Christmas I am marveling at Jesus’s humility and wanting more of it my-
self. I’ll quote the text in a moment. 

 But first there are two problems. Tim Keller helps us to see one of 
them when he says, “Humility is so shy. If you begin talking about it, it 
leaves.” So a meditation on humility (like this one) is self-defeating, it seems. 
But even shy people peek out sometimes if they are treated well. 

 The other problem is that Jesus wasn’t humble for the same reasons 
we are (or should be). So how can looking at Jesus’s Christmas humility help 
us? Our humility, if there is any at all, is based on our finiteness, our fallibility, 
and our sinfulness. But the eternal Son of God was not finite. He was not falli-
ble. And he was not sinful. So, unlike our humility, Jesus’ humility originated 
some other way. Here is my favorite Christmas text. Look for Jesus’s humility. 

 Though he was in the form of God, [Jesus] did not count equality with 
God a thing to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a 
servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, 
he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death 
on a cross. (Philippians 2:6–8) 

What defines Jesus’s humility is the fact that it is mainly a conscious act of 
putting himself in a lowly, servant role for the good of others. His humility is 
defined by phrases like 

• “he emptied himself [of his divine rights to be free from abuse and suffer-
ing]” 

• “he took the form of a servant” 

• “he became obedient to the point of death, even death on a cross” 

 So Jesus’s humility was not a heart disposition of being finite or falli-
ble or sinful. It was a heart of infinite perfection and infallible truthfulness 
and freedom from all sin, which for that very reason did not need to be 
served. He was free and full to overflow in serving. 

Another Christmas text that says this would be Mark 10:45: “The Son of Man 
came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.” 
Jesus’s humility was not a sense of defect in himself, but a sense of fullness in 
himself put at the disposal of others for their good. It was a voluntary lower-
ing of himself to make the height of his glory available for sinners to enjoy. 

 Jesus makes the connection between his Christmas lowliness and the 
good news for us: “Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will  
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give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle 
and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, 
and my burden is light” (Matthew 11:28–30). His lowliness makes our relief 
from burdens possible. If he were not lowly, he would not have been 
“obedient unto death, even death on a cross.” And if he had not been obedi-
ent to die for us, we would be crushed under the weight of our sins. He low-
ers himself to take our condemnation (Romans 8:3). 
Now we have more reason to be humble than before. We are finite, fallible, 
sinful, and therefore have no ground for boasting at all. But now we see oth-
er humbling things: Our salvation is not owing to our work, but his grace. So 
boasting is excluded (Ephesians 2:8–9). And the way he accomplished that 
gracious salvation was through voluntary, conscious self-lowering in servant-
like obedience to the point of death. 
So in addition to finiteness, fallibility, and sinfulness, we now have two other 
huge impulses at work to humble us: free and undeserved grace underneath 
all our blessings and a model of self-denying, sacrificial, servanthood that 
willingly takes the form of a servant. 
So we are called to join Jesus in this conscious self-humbling and servant-
hood. “Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles him-
self will be exalted” (Matthew 23:12). “Have this mind among yourselves, 
which is yours in Christ Jesus…” (Philippians 2:5). Let’s pray that this “shy vir-
tue”—this massive ground of our salvation and our servanthood—would 
peek out from her quiet place and grant us the garments of lowliness this 
Advent. “Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for 
‘God opposes the proud but gives grace to the humble’” (1 Peter 5:5). 

Satan's Beatitudes 
If the Devil, whom we don't hear much about today, were to write his Beatitudes, 
they would possibly go something like this: 

• "Blessed are those who are too tired, too busy, too distracted to spend an hour 
once a week with their fellow Christians in Church--they are my best workers. 

• Blessed are those Christians who wait to be asked and expect to be thanked--I 
can use them. 

• Blessed are the touchy, with a bit of luck they may stop going to Church--they 
are my missionaries. 

• Blessed are those who are very religious but get on everyone's nerves--they are 
mine forever. 

• Blessed are the troublemakers--they shall be called my children. 

• Blessed are those who have no time to pray--they are easy prey for me. 
• Blessed are the complainers--I'm all ears for them. 
• Blessed are you when you read this and think it is about other people and not 

yourself--I've got you."                                                                                              
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Pulpit Calendar - December 2018 
 

Date Time Speaker Topic 

1-Dec-18 6:00 am (Bilingual) Rev. Immanuel Manasseh Monthly Dawn Service 

2-Dec-18     

7:30 am (Tamil) Rev. Joshua Das 

The government will be on 
his shoulders 

10:00am (English) Rev. Joshua Das 

6:30 pm (English) Rev. Joshua Das 

9-Dec-18 
7:30 am (Tamil) Rev. Immanuel Manasseh 

Wonderful Counsellor 
10:00am (English) Rev. Ravi Sebastian 

16-Dec-18 

7:30 am (Tamil) Rev. Immanuel Manasseh 

Mighty God 10:00am (English) Rev. Immanuel Manasseh 

6:30 pm (English) Mr Isaac 

7:30 am (Tamil) Rev. Joshua Das 

Everlasting Father  23-Dec-18  10:00am (English) Rev. Joshua Das 

6:30 pm (English) Rev. Joshua Das 

24-Dec-18 10:30 pm (English) 
Rev. Immanuel Manasseh 
Rev. Joshua Das 

Prince of Peace 

25-Dec-18 7:30 am (Tamil) 
Rev. Immanuel Manasseh 
Rev. Joshua Das 

Prince of Peace 

30-Dec-18  

7:30 am (Tamil) Rev. Immanuel Manasseh 

What should I give in 
Thanks Ps 116 

10:00am (English) Rev. Immanuel Manasseh 

6:30 pm (English) Rev. Immanuel Manasseh 

31-Dec-18  10:30 pm (Bilingual) 
Rev. Immanuel Manasseh 
Rev. Joshua Das Joy of the Lord is your 

strength Neh. 8:10  
1-Jan-19  7:00 am (Bilingual) 

Rev. Immanuel Manasseh 
Rev. Joshua Das 
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   Methodist Church of India - Bangalore News (BRC) 
   1) Inauguration of Sandhya Suraksha 

   A Home for Homeless Elderly Women 

   A joint project of MCI, BRC & Nightingales Medical Trust  

Bangalore Regional Conference of the Methodist Church In India proudly announces 
the opening of the destitute home ‘Sandhya Suraksha’ for the elderly women at our 
LR Nagar property in partnership with Nightingale Medical Trust. It was prayerfully 
inaugurated on the 20th of November, 2018 by our beloved Bishop NL Karkare and 
Justice Santhosh Hegde. This is first of its kind in the history of the Methodist Church 
in India and another milestone in the Bangalore Regional Conference under the dy-
namic leadership of our Episcopal Leaders Bishop NL Karkare and Madam Kamal 
Karkare.  
The phase of the sunset of life is the most trying time for those endowed with un-
cared health. It gets bad for those who are old frail and without any financial backup. 
In such circumstances if their families forsake them, the nightmarish unimaginable 
suffering of the elderly is unbearable. With failing health, no food and shelter, these 
elders are sometimes left on the roads or on pavements eating morsels thrown at 
them, surviving the vagaries of the weather and traffic, becoming ill and sometimes 
injured and without any hope or respite of future. 

To give them a ray of hope we take these people to our destitute-home and provide 
them with food, shelter and free medicines, and take care of their needs providing 
them a life of dignity. As Methodist Church is known for its care and concern for the 
orphaned, abandoned and destitute, we seek your prayers and cooperation without 
which our work would be not so effective and life-changing. We also encourage you 
to visit the destitute home at our LR Nagar property and pray for the inmates to give 
them hope and courage in the Lord  

2) Finance Management Meeting 

Our Episcopal Leaders Bishop NL Karkare and Madam Kamal Karkare led a Finane 

Management meeting with all the Pastors and finance functionaries of Methodist 

Churches in Bangalore district on 3rd Nov-18.  
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Bethel Methodist Church, Bangalore  28 Editorial Team: Dilip, Wilfred, Hannah, Iris, Selvin, Rajkumar & Pastors 

Date Time Speaker Title 

2-Dec-18 
8:00 am (Tamil) 

Rev. Immanuel Manasseh 
The government will be his 
shoulders 10:00am (English) 

9-Dec-18 
8:00 am 
(Bilingual) 

Eva. Navaneethar Wonderful Counsellor 

16-Dec-18 
8:00 am (Tamil) 

Rev Joshua Das  Mighty God 
10:00am (English) 

23-Dec-18   
8:00 am (Tamil) 

Everlasting Father  Rev. Immanuel Manasseh  
10:00am (English) 

25-Dec-18 
10:00 am 
(Bilingual)  

Rev. Immanuel Manasseh 
Rev. Joshua Das 

Prince of Peace 

30-Dec-18  
8:00 am (Tamil) 

Rev. Joshua Das  
What should I give in 

Thanks Ps 116  10:00am (English) 

1-Jan-19 
10:00 am 
(Bilingual)  

Rev. Immanuel Manasseh 
Rev. Joshua Das 

Joy of the Lord is your 

strength Neh 8:10 

WMC - Worship Schedule 


