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Pastoral Letter  
Dear loving members of the family of God, 

 Greetings to you in the Holy name of our Lord and Savior Jesus Christ.  
We want to thank God for His faithfulness and providence in the month of 
June. Most importantly, it brings joy to the parents as our children begin their 
next academic year of studies.  

We as a family want to thank God and thank our Bishop N L Karkare, the resi-
dent and presiding Bishop of Bangalore Regional Conference, Madam Mrs. 
Kamal Karkare, President of Deaconesses Conference, District Superintendent 
Rev Mathew George M and other Conference officers for appointing me to 
Bethel Methodist Church and Whitefield Methodist Church.  

I also want to thank Rev. P. Koilraj, the Pastorate Committee members and 
the congregation for the warm welcome extended to us and accepting us into 
the family. We are indebted and assure that with the help of God will serve 
God to the best of our ability. And we pray for your continued cooperation  
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As we are aware, last month Sis. Anne’s mother was called to the heavenly 
abode and our church stood with her during the moments of despair and sor-
row.  And we know that we have a greater hope in the Lord that we will meet 
her face to face.  

 Our church is very vibrant because of its radical engagement with the 
grassroots towards transformational discipleship. It is vivid through the area 
Bible Study fellowships, outreaches, WSCS, MYF, Sunday School and other 
programmes. The church operates through various committees and we have 
dedicated chairpersons who are taking care of its operations. The Christian 
Education Department has scheduled “Annual English Camp -2018” in the 
month of July and details are provided. Kindly pray for the same and partici-
pate and be spiritually energized to face the challenges in this world.  

 Last month we meditated on the theme “Families Follow the faithful 
One” where we were able to understand the hierarchy of Christian submis-
sion to one another as Christ himself submitted to the Father in heaven and 
gave himself up for the sake of His bride, the Church. 

 In continuation to our studies from the book of Ephesians, for the 
next two months we shall be meditating on the theme “Array all the Armor 
of the Almighty to annihilate the actions of the Archfiend” with its sub top-
ics. I am sure that even as we begin our study we will align ourselves spiritual-
ly and be prepared boldly to face the challenges in the uncertain dark world 
empowered with the full Armor of God.  

Thank you and God Bless you all.  

Yours in His service  

Rev. D Joshua Das  

ப ோதகர் மடல் 
மிகவும்  ிோியமோன கிறிஸ்தவ குடும் த்தின் அங்கத்தினர்கபே, 

 நமது ஆண்டவரும் இரட்சகருமோகிய இபயசு கிறிஸ்துவின் நோமத்தில் 

வோழ்த்துக்கள். கடந்த மோதம் பதவன் நமக்குப் ப ோதுமோனவரோக 

இருந்தமமக்கோகவும், அேித்த நன்மமகளுக்கோகவும அவருக்கு நன்றி 

சசலுத்துபவோம். முக்கியமோக, நமது  ிள்மேகள் புதிய கல்வியோண்டில் 

நுமைந்துள்ேமதக் குறித்து மகிழ்ச்சியமடகிபறோம். 

 ச த்பதல் சமத்தடிஸ்ட் ஆலயத்தில் என்மனப் ப ோதகரோக நியமித்த 

கடவுளுக்கும், சமத்தடிஸ்ட் திருச்சம யின் ச ங்களூர்  ிரோந்திய கூடுமக 

ப ரோயர் மோமமறதிரு. என்.எல். கர்கபர, ப ரோயரம்மோ திருமதி கமல் கர்கபர, 

மமறமோவட்ட கண்கோணிப் ோேோர் மமறதிரு. பமத்யு ஜோர்ஜ் மற்றும் மற்ற 

அலுவலர்களுக்கும் நோன் குடும் மோக எங்கேது நன்றிமய 

சதோிவித்துக்சகோள்கிபறோம். 

 எங்கமே அன்புடன் வரபவற்று, ஆலய குடும் த்தின்  
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இம்மோதத்தில்  ிறந்த நோள் மற்றும் திருமண நோள் கோணும் 

அமனவமரயும் சம யின் சோர் ோக வோழ்த்துகிபறோம். கர்த்தர் 

உங்கமே ஆசீர்வதிப் ோரோக!  
 

Wishes from congregation to all who celebrate Birthday and 

Wedding Anniversary this month. May God Bless you! 

அங்கத்தினர்கேோக ஏற்றுக்சகோண்ட நமது ஆலயத்தின் ப ோதகர் 

மமறதிரு.பகோயில்ரோஜ் அவர்களுக்கும்,  ஆலயத்தின் நிர்வோகக் குழுவினர் 

மற்றும் உறுப் ினர்கள் அமனவருக்கும் எனது நன்றிமய 

சதோிவித்துக்சகோள்கிபறன். பதவனுமடய உதவியுடனும், எங்கேது 

முழுமுயற்சியுடனும், இங்கு பதவ  ணிமய சசய்ய எங்கமே 

அர்ப் ணிக்கிபறோம்.  

 கடந்த மோதம் திருமதி ஆணி சங்கீத் அவர்கேின் தோயோர் 

மமறவமடந்தமதயும், திருச்சம யோக அவர்களுக்க ஆறுதல் அேித்தமதயும் 

நோம் அறிபவோம். விண்ணுலகில் அவமர சந்திப்ப ோம் என்ற நம் ிக்மக நமக்கு 

உண்டு 

 மிக அடிப் மடயோன உைியங்கேின் மூலம் சீஷத்துவப்  ணியில் 

ஈடு ட்டுள்ேதோல், நமது சம  உயிபரோட்டமுள்ேதோக உள்ேது.  குதிவோோியோன 

குடும்  ஐக்கிய கூட்டங்கள், ஞோயிறு  ோடசோமல, இமேஞர் ஐக்கியம், 

ச ண்கள் கூடுமக மற்றும் மிஷனோி அருட்ப் ணி ப ோன்ற  ல்பவறு 

நிகழ்வுகேின் மூலம் இது சதேிவோகிறது. ஆலயத்தின் அமனத்து 

ச ோறுப்புகமேயும் அதனதின் நிர்வோக குழுக்கள் தமலமமபயற்று நடத்தி 

வருகின்றன. இந்த மோதம் மூன்றோவது வோரம், நமது வருடோந்திர ஆங்கில முகோம் 

கோர்பமேரத்தில் நமடச ற உள்ேது. இந்த முகோமிற்கோக சதோடர்ந்து 

சஜப் ிப் துடன், தவறோமல்  ங்குச ற்று  யனமடயுமோறு 

பகட்டுக்சகோள்கிபறன்.  

 கடந்த மோதம், “உறவுகபே (குடும் ங்கபே) உண்மமயோனவர் உடன் 

சசல்லுங்கள்” என்ற தமலப் ின் அடிப் மடயில், கிறிஸ்து எவ்வோறு 

திருச்சம யோகிய மணவோட்டிக்கோக தன்மனபய சகோடுத்தோர் என் மதயும் 

கிறிஸ்தவ வோழ்க்மகயின் சமர்ப் ண வமரமுமறகமேயும் நோம் தியோனித்பதோம்.  

அதமனத் சதோடர்ந்து உள்ே எப சியர்  குதியின் மூலம், எதிர்வரும் இரண்டு 

மோதங்களும் “சோத்தோனின் சசயல்கமே அைித்திட ஆண்டவோின் அமணத்து 

ஆயுதங்கமேயும் அணியுங்கள்” என்ற தமலப் ின் கீழ் நோம் தியோனிக்க 

இருக்கிபறோம். தூய ஆவியோனவோின் துமணயுடன், இருள் நிமறந்த இவ்வுலகிி்ல் 

சோத்தோனோனின் சசயல்கமே பமற்சகோள்ே, பதவன் அேிக்கும் சர்வோயுதங்கமே 

தோிக்க நோம் அமைக்கப் டுகிபறோம்.   

பதவன் உங்கமே ஆசீர்வதிப் ோரோக 

கிறிஸ்துவின் திருப் ணியில், 

ப ோதகர் பஜோஷுவோ தோஸ்   
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tho;f;if tuyhW - 12   - mUs;jpU Nfhapy;uh[;. 
nungf;fhs;   - gQ;rhfkk; 

ngahpd; nghUs; :  “nfhOikahd gR” 
FLk;gk;:   

 
tuyhW : 
*; ,ts; Muhd; Ciur; Nrh;e;jts;.  
* ,ts;   jpUkzkhfp   ,UgJ  tUlq;fSf;F  gpwF  gps;isfs; 
gpwe;jhh;fs;.    
* ,ts;  ahf;Nfhig MuhDf;F MDg;gpd gpd;  kWgbAk;  ghh;f;fhky; 
,we;J tpl;lhs;. 
*; ,tSila cly; kf;Ngyhtpy; cs;s nrhe;j fy;yiwapy; mlf;fk; 
nra;ag;gl;;lJ. 
tho;j;Jtjw;F:  
*   ,ts; xU n[gpf;Fk; ngz;kzp.  
*   ,ts; fbdkhf ciog;gtshfTk; cjtp nra;gtuhfTk; ,Ue;jhs;.  
*; ,ts; nghWik cs;stshf ,Ue;jhs;.  
*;  ,ts;  Vrh  fhdhdpa  ngz;iz  jpUkzk;  nra;tij 
Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. 
tUe;Jtjw;F: 
*; ,ts; ahf;Nfhgpdplj;jpy; mjpf ghrkha; ,Ue;jhs;. 
* ahf;NfhG  jd;  jfg;gid  tQ;rpj;J  VrhtpDila  MrPh;thj;ij 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,ts; J}z;bdhs;. 
* <rhf;F  jd;id  rNfhjhp  vd;W  ngha;  nrhd;d  NghJ 
mikjpahf ,Ue;jhs;.  
kdjpy; gjpg;gjw;F:  
* gps;isfsplj;jpy;  gl;rghjk;  fhz;gpg;gJ  FLk;gj;jpy;  Fog;gj;ij 
nfhz;L tUk;.  

பதர்வு நோள்:  29 ஜூமல, மோமல 3 – 4 மணி வமர, ச த்பதல் ஆலயத்தில்  

 திவு சசய்ய கமடசி நோள்:     10 ஆம் பததி ஜூமல 

 திவு கட்டணம்: சிறுவர்களுக்கு ரூ 30  மற்றவர்களுக்கு ரூ 60  

சதோடர்புக்கு: திருமதி சுந்தோி பகோயில்ரோஜ் 

jfg;gd; ngah; 
jhapd; ngah; 
rNfhjud; ngah; 
fztd; ngah; 
Fkhuh;fs; 
khkdhh; ngah; 
khkpahh; ngah 
jhj;jh ngah; 
ghl;b ngah; 

: ngj;JNty;; 
: Ntjj;jpy; nfhLf;fg;gltpy;iy 
: yhghd; 
: <rhf;F 
: 2  Vrh> ahf;NfhG 
: Mgpufhk; 
: rhuhs; 
: ehNfhh; 
: kpy;fhs; 

Kj;njLf;fth ghPl;irfhd NtjgFjp - [{iy 2018  
gphpT kdd trdk; Ntjghlk; 

rpWth; (10 - 15 taJ tiu ) 
II jPNkhj;NjA 3 mjpfhuk;   
jPj;J 2> 3   mjpfhuk; 

NahRth 
  thypgh; (16-29 taJ tiu) II jPNkhj;NjA 3 mjpfhuk;   

jPj;J 2> 3   mjpfhuk; 

nghpath; (30 taJf;F Nky;;) II jPNkhj;NjA 3 mjpfhuk; 
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BIOGRAPHY - 12     - Rev. P. Koilraj 

REBEKAH – PENTATEUCH 
Meaning of the Name :      “fatted cow/calf” 
FAMILY:   

 
HISTORY: 
*   She was  from Aram Naharaim.  
*   After 20 years of marriage she got children. 
*   She never saw Jacob before her death after sending him to Haran. 
*   She was  buried in their own burial  ground in the field of Machpelah. 
TO REWARD : 
*  She was  a woman of prayer. 
*  She was   hard working and caring Woman. 
*  She was  a woman of patience 
*  She disapproved Esau for marrying a Canaanite Woman. 
TO REGRET 
*  She  favoured Jacob. 
*  She  prompted Jacob to deceive his father to get his brother’s blessing. 
*  She  remained silent  when Isaac told her to tell lie as her sister. 
 THOUGHT TO REMEMBER 
To show favoritism among the children brings confusion in the family.  
 
  

Exam Date  : 29th July, Sunday, 3– 4 pm @ BMC 
Last date to apply : 10th July 
Exam fees  : Children - Rs. 30 , Youth & Adults - Rs. 60 
Language Options  : Tamil, English & Hindi 
Contact   : Mrs. Sundari Koilraj (at BMC) 

Father’s Name 
Mother’s Name 
Brother’s Name 
Husband  Name 
Sons Name 
Father-in-law Name 
Mother-in-law Name 
Grand Father   Name 
Grandmother Name 

:   Bethuel 
:   not record in the Bible 
:   Laban 
:   Issac 
:   2,  Esau, Jacob 
:   Abraham 
:   Sarah 
:  Nahor 
:   Milcah 

BIBLE TREASURE HUNT - JULY  2018  
GROUP MEMORY VERSES BIBLE PORTION 

Children  (10 - 15  years) II Timothy  3,      Titus 2,3 
Joshua 

  Youth       (16 - 29 years) II Timothy   3,      Titus  2,3 
Adult        (30+  years) II Timothy   3 
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வேதத்தத நதைமுதைப்படுத்தும் ஒழுக்கம்       D.C.Franklin      
                  தியானம் மற்றும் நடைமுடறப்படுத்துதல் இடை 
இரண்டும் ததைனின் ைாரத்்டதடய உைக் ாள்ளும் 
முடற ளாகிய த ை்ைல், ைாசித்தல், ஆராய்தல் மற்றும் மனனம் 
கெய்தல் முதலிய அடனத்திற்கும் உபதயாகி ்  தைண்டியடை. 
இருப்பினும், அைற்றின் மு ்கியத்துைத்தின்  ாரணமா ,  ைந்த 
இதழில் தியானத்டத தனித் தடலப்பா  தியானித்ததாம். இந்த 
இதழில் நடைமுடறப்படுத்துதடல ஒரு தனித் தடலப்பா  
தியானிப்தபாம்.  ஏகனன்றால் நடைமுடறப்படுத்துைதத 
 ைவுளுடைய ைாரத்்டதடய  உைக் ாள்ளுைதின் இறுதி தநா ் ம். 

நடைமுடறப்படுத்துைது  லங் டர விள ் த்தின் 
உெச்ியிலுள்ள விள ்ட ப் தபான்றது. விள ்கு  இல்லாமல், 
த ாபுரம் ஒரு தபாலி; நடைமுடறப்படுத்துைது ததைனுடைய 
ைாரத்்டதடய உைக் ாள்ளும்  முடற ளின் ெங்கிலியில்  டைசி 
மற்றும் மி  மு ்கியமான இடணப்பு. இந்த உண்டமடய 
மத்ததயு 7: 21-27-ல் உள்ள கிறிஸ்துவின் மடலப் பிரெங் த்தின் 
முடிவு ைாரத்்டத ள் கதளிைா ்குகின்றன. 

“பரதலா த்திலிரு ்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி 
கெய்கிறைதன பரதலா ராஜ்யத்தில் பிரதைசிப்பாதனயல்லாமல், 
என்டன தநா ்கி ்  ரத்்தாதை!  ரத்்தாதை! என்று 
கொல்லுகிறைன் அதில் பிரதைசிப்பதில்டல. அந்நாளில் அதந ர ்
என்டன தநா ்கி:  ரத்்தாதை!  ரத்்தாதை! உமது நாமத்தினாதல 
தீர ்் தரிெனம் உடரத்ததாம் அல்லைா? உமது நாமத்தினாதல 
பிொசு டளத் துரத்திதனாம் அல்லைா? உமது நாமத்தினாதல 
அதந  அற்புதங் டளெ ் கெய்ததாம் அல்லைா? என்பார ்ள். 
அப்கபாழுது, நான் ஒரு ் ாலும் உங் டள அறியவில்டல. 
அ ்கிரமெ ் கெய்ட  ் ாரதர, என்டனவிைட்ு அ ன்று தபாங் ள் 
என்று அைர ்ளு ்குெ ்கொல்லுதைன்.  

ஆட யால், நான் கொல்லிய இந்த ைாரத்்டத டள ் 
த ைட்ு, இடை ளின்படி கெய்கிறைன் எைதனா, அைடன ் 
 ன்மடலயின்தமல் தன் வீைட்ை ்  ை்டின புத்தியுள்ள 
மனுஷனு ்கு ஒப்பிடுதைன். கபருமடை கொரிந்து, கபருகைள்ளம் 
ைந்து,  ாற்று அடித்து, அந்த வீை்டின்தமல் தமாதியும் அது 
விைவில்டல; ஏகனன்றால் அது  ன்மடலயின்தமல் அஸ்திபாரம் 
தபாைப்பை்டிருந்தது. நான் கொல்லிய இந்த ைாரத்்டத டள ் 
த ைட்ு, இடை ளின்படி கெய்யாதிரு ்கிறைன் எைதனா, அைன் 
தன் வீைட்ை மணலின்தமல்  ை்டின புத்தியில்லாத மனுஷனு ்கு 
ஒப்பிைப்படுைான். கபருமடை கொரிந்து, கபருகைள்ளம் ைந்து, 
 ாற்று அடித்து, அந்த வீை்டின்தமல் தமாதினதபாது அது விழுந்தது; 
விழுந்து முழுைதும் அழிந்தது என்றார.்” 

நதைமுதைப்படுத்துேதத முக்கியப்படுத்தும் ேசனங்கள் 

லூ ் ா 10: 37 நல்ல ெமாரியனின் உைடம ்குப் பிறகு 
நியாயொஸ்திரி ்கு இதயசு  ை்ைடளயிை்ைது “நீயும் தபாய் 
அந்தப்படிதய கெய்” என்பதத. 

தயாைான் 13: 12-17 அைர ்ளுடைய  ால் டள அைர ்
 ழுவினபின்பு, தம்முடைய ைஸ்திரங் டளத் தரித்து ்க ாண்டு, 
திரும்ப உை ்ாரந்்து, அைர ்டள தநா ்கி: நான் உங் ளு ்குெ ்
கெய்தடத அறிந்திரு ்கிறீர ்ளா?. நீங் ள் என்டனப் 
தபாத கரன்றும், ஆண்ைைகரன்றும் கொல்லுகிறீர ்ள். நீங் ள் 
கொல்லுகிறது ெரிதய, நான் அைரத்ான். ஆண்ைைரும் 
தபாத ருமாகிய நாதன உங் ள்  ால் டள ்  
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 ழுவினதுண்ைானால், நீங் ளும் ஒருைருடைய  ால் டள 
ஒருைர ்  ழுை ் ைவீர ்ள். நான் உங் ளு ்குெ ் கெய்ததுதபால 
நீங் ளும் கெய்யும்படி உங் ளு ்கு மாதிரிடய ்  ாண்பித்ததன். 
கமய்யா தை கமய்யா தை நான் உங் ளு ்குெ ்கொல்லுகிதறன், 
ஊழிய ் ாரன் தன் எஜமானிலும் கபரியைனல்ல, 
அனுப்பப்பை்ைைன் தன்டன அனுப்பினைரிலும் கபரியைனல்ல. 
நீங் ள் இடை டள அறிந்திரு ்கிறபடியினால், இடை டளெ ்
கெய்வீர ்ளானால், பா ்கியைான் ளாயிருப்பீர ்ள். 

மத்ததயு சுவிதெஷத்தின் முடிவு ைெனங் ளாகிய மத்ததயு 
28: 18-20  அப்கபாழுது இதயசு ெமீபத்தில் ைந்து, அைர ்டள 
தநா ்கி: ைானத்திலும் பூமியிலும் ெ ல அதி ாரமும் என ்கு ் 
க ாடு ் ப்பை்டிரு ்கிறது. ஆட யால், நீங் ள் புறப்பைட்ுப்தபாய் 
ெ ல ஜாதி டளயும் சீஷரா ்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்த 
ஆவியின் நாமத்திதல அைர ்ளு ்கு ஞானஸ்நானங்க ாடுத்து, 
நான் உங் ளு ்கு ்  ை்ைடளயிை்ை யாடையும் அைர ்ள் 
ட  ்க ாள்ளும்படி அைர ்ளு ்கு உபததெம் பண்ணுங் ள்; 
இததா, உல த்தின் முடிவுபரியந்தம் ெ ல நாை ்ளிலும் நான் 
உங் ளுைதனகூை இரு ்கிதறன் என்றார.் ஆகமன். 

லூ ் ா 11: 27-28 அைர ் இடை டளெ ் கொல்லுட யில், 
ஜன ்கூை்ைத்திலிருந்த ஒரு ஸ்திரீ அைடர தநா ்கி: உம்டமெ ்
சுமந்த  ரப்்பமும் நீர ் பாலுண்ை முடல ளும் 
பா ்கியமுள்ளடை களன்று ெத்தமிைட்ுெ ் கொன்னாள். அதற்கு 
அைர:் அப்படியானாலும், ததைனுடைய ைாரத்்டதடய ் த ைட்ு, 
அடத ்  ாத்து ்க ாள்ளுகிறைர ்தள அதி  பா ்கியைான் ள் 
என்றார.் 

யா ்த ாபு 1: 22-25 அல்லாமலும், நீங் ள் உங் டள 
ைஞ்சியாதபடி ்குத் திருைெனத்டத ் த ைக்ிறைர ்ளாய் 
மாத்திரமல்ல, அதின்படி கெய்கிறைர ்ளாயும் இருங் ள். 
என்னத்தினாகலனில், ஒருைன் திருைெனத்டத ் த ைட்ும் 
அதின்படி கெய்யாதைனானால்,  ண்ணாடியிதல தன் சுபாை 
மு த்டதப் பார ்்கிற மனுஷனு ்கு ஒப்பாயிருப்பான்; அைன் 
தன்டனத்தாதன பாரத்்து, அை்விைம்விைட்ுப் தபானவுைதன, 
தன்ொயல் இன்னகதன்படத மறந்துவிடுைான். 
சுயாதீனப்பிரமாணமாகிய பூரணப்பிரமாணத்டத 
உற்றுப்பாரத்்து, அதிதல நிடலத்திரு ்கிறைதன த ைக்ிறடத 
மற ்கிறைனாயிராமல், அதற்த ற்ற கிரிடய 
கெய்கிறைனாயிருந்து, தன் கெய்ட யில் 
பா ்கியைானாயிருப்பான். 

யா ்த ாபு 2: 20-22 வீணான மனுஷதன, கிரிடய ளில்லாத 
விசுைாெம் கெத்தகதன்று நீ அறியதைண்டுதமா? நம்முடைய 
பிதாைாகிய ஆபிர ாம் தன் குமாரன் ஈொ ்ட ப் 
பலிபீைத்தின்தமல் கெலுத்தினதபாது, கிரிடய ளினாதல 
அல்லதைா நீதிமானா ் ப்பை்ைான்? விசுைாெம் அைனுடைய 
கிரிடய தளாதைகூை முயற்சிகெய்து, கிரிடய ளினாதல 
விசுைாெம் பூரணப்பை்ைகதன்று  ாண்கிறாதய. 

நன்கு அறியப்பை்ை விசுைாெ கூைம் எனப்படும் எபிதரயர ்
11ம் அத்தியாயத்தில்  ரத்்தரு ்கு ் கீை்ப்படிந்த விசுைாெமுள்ள 
ம ் டளப் பற்றி நாம் ைாசி ்கிதறாம். 

மரண அபாயம் 

 நடைமுடறப்படுத்தாமல் தைதத்டத 
அரிந்துடைத்திருப்பது கபரும் அபாயம். கிறிஸ்துவின்  
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ைாரத்்டத டள ் த ைட்ு ்க ாண்தை இருந்தும், கிறிஸ்துவின் 
அன்பினால் நிரப்பப்பைாத ஒரு இதயம் கைறுமதன  ாலியா  
இரு ் ாது, மாறா த் தீடமயால் நிடறந்து அம்மனிதர ்டள ் 
கிறிஸ்துவு ்குத் துதராகி ளா ்கும். 

யூதாடெ ் குறித்து மாற்கு 14: 21ல் கிறிஸ்து கொன்னது: 
மனுஷகுமாரன் தம்டம ்குறித்து எழுதியிரு ்கிறபடிதய 
தபாகிறார;் ஆகிலும், எந்த மனுஷனால் மனுஷகுமாரன் 
 ாை்டி ்க ாடு ் ப்படுகிறாதரா, அந்த மனுஷனு ்கு ஐதயா! அந்த 
மனுஷன் பிறைாதிருந்தானானால் அைனு ்கு நலமாயிரு ்கும் 
என்றார.்  

 ாயீன்  ைவுளுடைய எெெ்ரிப்பிற்கு ் கீை்ப்படியவில்டல, 
அைனது இதயம் இன்னும் க ைட்ுப்தபானது, தன்னுடைய 
ெத ாதரடன ் க ாடல கெய்தான் (ஆதி 4: 3-11). பாலாமுடைய 
 ழுடதயின் அதிெயமான ைாரத்்டத ள் பாலாடம 
மனந்திரும்பெக்ெய்யவில்டல, முடிவில் அைன் அழிந்தான் (எண் 
23-25, தயாசு 13: 22). ெவுல் கீை்ப்படியாமல் தபானதபாது ொமுதைல் 
நாம் நன்கு அறிந்த இந்த ைாரத்்டத டளெ ் கொன்னார:் 
1ொமுதைல் 15: 22-23: “அதற்குெ ் ொமுதைல்: 
 ரத்்தருடைய ெத்தத்திற்கு ் கீை்ப்படிகிறடதப்பார ்்கிலும், 
ெரை்ாங்  த னங் ளும் பலி ளும்  ரத்்தரு ்குப் 
பிரியமாயிரு ்குதமா? பலிடயப்பார ்்கிலும் கீை்ப்படிதலும், 
ஆைட்ு ் ைா ் ளின் நிணத்டதப்பார ்்கிலும் கெவிக ாடுத்தலும் 
உத்தமம். இரண்ை ம்பண்ணுதல் பில்லிசூனியபாைத்திற்கும், 
முரை்ைாை்ைம்பண்ணுதல் அைப ்தி ்கும் வி ்கிர ாராதடன ்கும் 
ெரியாய் இரு ்கிறது; நீர ் ரத்்தருடைய ைாரத்்டதடயப் 
புற ் ணித்தபடியினாதல, அைர ் உம்டம 
ராஜாைாயிராதபடி ்குப் புற ் ணித்துத் தள்ளினார ் என்றான்”. 
ராஜாைாகிய ெவுல் மனந்திரும்பாமல், தமலும் தமலும் 
தீயைனானான், இறுதியில் அைன் தன்டனதய 
மாய்த்து ்க ாண்ைான் (1ொமு 15-31). இதயசுவின் நாை ்ளில் 
பரிதெயர,் ெதுதெயர,் பிரதான ஆொரியர ் ததைனின் 
ைாரத்்டதடய அறிந்திருந்தனர,் ஆனால் கீை்ப்படியவில்டல; 
அைர ்ளில் அதன ர ்கிறிஸ்துவின் எதிரி ள் ஆனார ்ள்.  

மனிதர ்டளப் ப டை ்  ாய் ளா ்கித் தங் ளு ்குெ ்
ொத மானைற்டறெ ் கெய்துக ாள்ளும் இன்டறய ெடபயின் 
அரசியல் ைாதி ள், ெடபயில் ஊைல் கெய்து பணத்டதயும் ெடப 
கொத்து ் டளயும் ட யாடும் மனிதர ்ள், ெடபயின் 
பதவி ் ா  லஞ்ெம் க ாடுப்பைர ்ள் மற்றும் அடத 
ைாங்குபைர ்ள், ஜாதி, அந்தஸ்து, இடைதபான்றைற்றிற்கு 
பைெ்பாதம்  ாண்பிப்பைர ்ள்,  இைர ்ள் தைதத்திற்கு ் 
கீை்ப்படியாமல் க ைட்ுப்தபானைர ்ள்.  
அத்தட ய ம ் ளு ்கு எதிரா  மத்ததயு 3: 10-12-ல் உள்ள 
தயாைான்ஸ்நானனின் ைாரத்்டத ள் அைர ்ளு ்கு ைரப்தபாகும்  
தபரபாயத்திர ்்கு எெெ்ரி ்ட : “இப்கபாழுதத த ாைரியானது 
மரங் ளின் தைர ் அருத  டைத்திரு ்கிறது. ஆட யால் நல்ல 
 னிக ாைாத மரகமல்லாம் கைைட்ுண்டு அ ்கினியிதல 
தபாைப்படும். மனந்திரும்புதலு ்க ன்று நான் ஜலத்தினால் 
உங் ளு ்கு ஞானஸ்நானம் க ாடு ்கிதறன்; என ்குப்பின் 
ைருகிறைர ் என்னிலும் ைல்லைராயிரு ்கிறார,் அைருடைய 
பாதரைட்ெ டளெ ் சும ்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல; அைர ்
பரிசுத்த ஆவியினாலும் அ ்கினியினாலும் ஞானஸ்நானம்  
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க ாடுப்பார.் தூற்று ்கூடை அைர ் ட யில் இரு ்கிறது; 
அைர ் தமது  ளத்டத நன்றாய் விள ்கி, தமது த ாதுடமடய ் 
 ளஞ்சியத்தில் தெரப்்பார;் பதடரதயா அவியாத அ ்கினியினால் 
சுைக்ைரிப்பார”் என்றான். 

அதததபால் எபிகரயர ்10: 26-31ன் எெரி ்ட :  “ெத்தியத்டத 
அறியும் அறிடை அடைந்தபின்பு நாம் மனப்பூரை்மாய்ப் 
பாைஞ்கெய்கிறைர ்ளாயிருந்தால், பாைங் ளினிமித்தம் 
கெலுத்தத்த ்  தைகறாருபலி இனியிராமல், நியாயத்தீரப்்பு 
ைருகமன்று பயத்ததாதை எதிரப்ார ்்குதலும், விதராதி டளப் 
பை்சி ்கும் த ாபா ்கிடனயுதம இரு ்கும். தமாதெயினுடைய 
பிரமாணத்டதத் தள்ளுகிறைன் இர ் ம்கபறாமல் 
இரண்டுமூன்று ொை்சி ளின் ைா ்கினாதல ொகிறாதன; 
ததைனுடைய குமாரடன ்  ாலின்கீை் மிதித்து, தன்டனப் 
பரிசுத்தஞ்கெய்த உைன்படி ்ட யின் இரத்தத்டத 
அசுத்தகமன்கறண்ணி, கிருடபயின் ஆவிடய நிந்தி ்கிறைன் 
எை்ைளவு க ாடிதான ஆ ்கிடன ்குப் 
பாத்திரைானாயிருப்பாகனன்படத தயாசித்துப்பாருங் ள். 
பழிைாங்குதல் என ்குரியது, நாதன பதிற்கெய்தைன் 
என்று  ரத்்தரக்ொல்லுகிறார ் என்றும்,  ரத்்தர ்தம்முடைய 
ஜனங் டள நியாயந்தீரப்்பாகரன்றும் கொன்னைர ்
இன்னாகரன்று அறிதைாம். ஜீைனுள்ள ததைனுடைய ட  ளிதல 
விழுகிறது பயங் ரமாயிரு ்குதம”. 
நதைமுதைப்படுத்துேது சுலபமல்ல 
 ததைனுடைய ைாரத்்டதடய  நடைமுடறப்படுத்துைது 
சுலபமல்ல  ஏகனனில் நம்முடைய  மாமிெ சுபாைம் அல்லது 
கஜன்ம சுபாைம் ததைனின் பரிபூரண (யா ்த ாபு 1: 25) 
நியமங் டள, அல்லது பரதலா த்தின் நியமங் டளெ ்
கெயல்முடறப்படுத்துைதற்கு  அல்லது கிறிஸ்து கெய்தது 
தபாலதை அடனத்டதயும் கெய்ைதற்கு நம்டம இலகுைா  
அனுமதிப்பதிடல.   

மத்ததயு 5: 48ல் கிறிஸ்துவின் ைாரத்்டத நம்டமப் 
பயமுறுத்துகிறது:  “ஆட யால், பரதலா த்திலிரு ்கிற உங் ள் 
பிதா பூரண ெற்குணராயிரு ்கிறதுதபால, நீங் ளும் பூரண 
ெற்குணராயிரு ்  ் ைவீர ்ள்”. 

பிலிப்பியர ் 2: 12ல் பவுல் “அதி  பயத்ததாடும் 
நடு ் த்ததாடும் உங் ள் இரை்சிப்பு நிடறதைறப் 
பிரயாெப்படுங் ள்” என்கிறார.் ஆனாலும் அடுத்த ைெனத்தில் 
(பிலிப்பியர ் 2: 13) “ஏகனனில் ததைதன தம்முடைய தயவுள்ள 
சித்தத்தின்படி விருப்பத்டதயும் கெய்ட டயயும் உங் ளில் 
உண்ைா ்குகிறைராயிரு ்கிறார”் என்று கொன்னது நம ்குெ ்
ொத மான ஒரு உண்டமடய நம ்கு ்  ாண்பி ்கிறது. அைரது 
பரிசுத்த ைழி ளில் நைப்பதற்கு அைதர நம ்கு விருப்படதயும் 
கெய்ட டயயும் தருைார ்என்பதத அந்த உண்டம. 
ததைன் அடனத்டதயும் ஆழுபைர.் நாம் அைரது பிள்டள ள். நாம் 
ைாை்வில் ெந்தி ்கும் அடனத்தும் நம்டம 
பூரணப்படுத்துைதற் ா  அைர ்அனுமதிப்படைதய. இடதத்தான் 
பவுல் தராமர ் 8: 28-29ல் கூறுகிறார:் “அன்றியும், அைருடைய 
தீரம்ானத்தின்படி அடை ் ப்பை்ைைர ்ளாய் ததைனிைத்தில் 
அன்புகூருகிறைர ்ளு ்குெ ் ெ லமும் நன்டம ்கு ஏதுைா  
நை ்கிறகதன்று அறிந்திரு ்கிதறாம். தம்முடைய குமாரன் 
அதந  ெத ாதரரு ்குள்தள 
முதற்தபறானைராயிரு ்கும்கபாருைட்ு, ததைன் எைர ்டள  
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முன்னறிந்தாதரா அைர ்டளத் தமது குமாரனுடைய ொயலு ்கு 
ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன்குறித்திரு ்கிறார;் 
ோழதேக்கும் மரணம் 
கிறிஸ்துடைப் பின்பற்றும் ஒரு சீைனின் ைாை் ்ட  மரணத்தில் 
ஆரம்பி ்கிறது. அப்தபாதுதான் தைதத்து ்கு ் கீை்ப்படிைடதயும் 
அைர ்ஆரம்பி ்கிறார.் பவுல் க ாதலாகெயர ்3: 3ல் “ஏகனன்றால், 
நீங் ள் மரித்தீர ்ள், உங் ள் ஜீைன் கிறிஸ்துவுைதன ததைனு ்குள் 
மடறந்திரு ்கிறது” என்றார.் ஆனால் நம்முடைய மாமிெ 
சிந்டதயும், கஜன்ம சுபாைங் ளும் முற்றிலும் ஒதர நாளில் 
மரித்துவிைாது. உணரத்்தப்படும்தபாகதல்லாம் நம்முடைய பாை 
சுபாைங் ளு ்கு நாம் மரி ் தைண்டும். இது மரணம் ைடர 
நம்மில் கதாைரும்.   

பவுல் இடததய க ாதலாகெயர ் 3: 5ல் கொல்கிறார ்
“ஆட யால், விபொரம், அசுத்தம், தமா ம், துரஇ்ெட்ெ, 
வி ்கிர ாராதடனயான கபாருளாடெ ஆகிய இடை டளப் 
பூமியில் உண்டுபண்ணுகிற உங் ள் அையைங் டள 
அழித்துப்தபாடுங் ள்”. 

கிறிஸ்துதை முதலில் இை்ைாறு பாை சுபாைங் ளு ்கு நாம் 
மரிப்பதற்கு நம்டம அடைத்தார:் மத்ததயு 16: 24-26 அப்கபாழுது, 
இதயசு தம்முடைய சீஷர ்டள தநா ்கி: ஒருைன் என்டனப் 
பின்பற்றி ைர விரும்பினால், அைன் தன்டனத்தான் கைறுத்து, 
தன் சிலுடைடய எடுத்து ்க ாண்டு என்டனப் 
பின்பற்ற ் ைைன். தன் ஜீைடன ரை்சி ்  விரும்புகிறைன் அடத 
இைந்துதபாைான்; என்னிமித்தமா த் தன் ஜீைடன இைந்து 
தபாகிறைன் அடத ்  ண்ைடைைான். மனுஷன் உல ம் 
முழுைடதயும் ஆதாயப்படுத்தி ்க ாண்ைாலும், தன் ஜீைடன 
நஷ்ைப்படுத்தினால் அைனு ்கு லாபம் என்ன? மனுஷன் தன் 
ஜீைனு ்கு ஈைா  என்னத்டத ் க ாடுப்பான்? 

தராமர ் 6: 2-14  “பாைத்து ்கு மரித்த நாம் இனி அதிதல 
எப்படிப் பிடைப்தபாம்?. கிறிஸ்து இதயசுவு ்குள்ளா  
ஞானஸ்நானம் கபற்ற நாமடனைரும் அைருடைய 
மரணத்து ்குள்ளா , ஞானஸ்நானம் கபற்றடத 
அறியாமலிரு ்கிறீர ்ளா? தமலும் பிதாவின் மகிடமயினாதல 
கிறிஸ்து மரித்ததாரிலிருந்து எழுப்பப்பை்ைதுதபால, நாமும் 
புதிதான ஜீைனுள்ளைர ்ளாய் நைந்துக ாள்ளும்படி ்கு, 
அைருடைய மரணத்திற்குள்ளா ்கும் ஞானஸ்நானத்தினாதல 
கிறிஸ்துவுைதனகூை அை ் ம்பண்ணப்பை்தைாம். 
ஆதலால் அைருடைய மரணத்தின் ொயலில் நாம் 
இடண ் ப்பை்ைைர ்ளானால், அைர ் உயிரத்க்தழுதலின் 
ொயலிலும் இடண ் ப்பை்டிருப்தபாம். நாம் இனிப் பாைத்து ்கு 
ஊழியஞ்கெய்யாதபடி ்கு, பாைெரீரம் 
ஒழிந்துதபாகும்கபாருை்ைா , நம்முடைய படைய மனுஷன் 
அைதராதைகூைெ ் சிலுடையில் அடறயப்பை்ைகதன்று 
அறிந்திரு ்கிதறாம். மரித்தைன் பாைத்து ்கு நீங்கி 
விடுதடலயா ் ப்பை்டிரு ்கிறாதன. 
ஆட யால் கிறிஸ்துவுைதனகூை நாம் மரித்ததாமானால், 
அைருைதனகூை பிடைத்தும் இருப்தபாம் என்று நம்புகிதறாம்.  
மரித்ததாரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி மரிப்பதில்டலகயன்று 
அறிந்திரு ்கிதறாம்; மரணம் இனி அைடர 
ஆண்டுக ாள்ைதில்டல. அைர ் மரித்தது, பாைத்திற்க ன்று 
ஒதரதரம் மரித்தார;் அைர ் பிடைத்திரு ்கிறது, ததைனு ்க ன்று 
பிடைத்திரு ்கிறார.்      To be continued in next issue 
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TESTIMONY      - Rev Joshua Das 

Early Life 

I grew up in the Bakht Singh Fellowship; my mother was a first generation 
convert. The gospel had influenced and transformed her so much with joy 
so exceeding that she wanted her children to experience the same. I re-
member her emphasizing and helping us to understand her commitment 
in nurturing in the love of God which she realized was the only hope for 
the future of her children.  She used to take us to church regularly, even 
though we had to walk 5kms every Sunday to go to Church but my father 
was irregular. It is just God’s grace and my mother’s commitment to God 
that I am in full time ministry. She nurtured me with the love of God and 
imparted me with Biblical values. The care, compassion and the love of 
Christ which was reflected in my life made me to understand the amazing 
and unconditional love of Jesus Christ. 

I received very good education which shaped me into who I am today. Lat-
er, I was sent for theological education helping me to choose ministry as 
my vocation and calling.  

The Lord helped me to finish my theological education and thus upgrade 
my skills. I am married to Mrs. Manu J Das and she is a blessing and gift of 
God in my life and happily serving the Lord in His Vineyard in the midst of 
failures and successes. It is challenging yet satisfying to serve the Lord.  

Salvation Experience 

The fear of the future and eternal life engulfed and tormented me when I 
started to read Biblical verses from Romans 3:23 and 6:23 as we were ac-
companied by our mother to the Youth Meeting annually. (Her motive was 
to spiritually enhance us and help us to make the commitment to live a life 
worthy of His calling). Her motive did not go in vain but it transformed my 
life by understanding the deeper truth of the questions with which I was 
struggling. I received answers for it when the preacher started to explicitly 
interpret by using the Scripture verses from John 3:16 (Love of God) I John 
1:9 (Confession) John 1:12 (Children of God).   

This made me to pour out myself with tears and make the commitment to 
live for Jesus Christ. If at all I live it is only for Jesus and His service alone. 
And from that day onwards even in the midst of tribulation I have no sign 
of backsliding. I want to praise God.  

May this testimony help you to strengthen your Faith in Lord Jesus 
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Prayer Diary - A point a day        
           Compiled by Mr. Dilip 

1. First day of the month - Thank the LORD for his faithfulness the first half of the 
year and commit the second half fully into His loving hands. Let us remember 
the Communion Services in Church today. 

2. Pastors - Let us pray that our Pastors, according to the verse in Ezekiel 34:16 "…
seek the lost…bring back the strayed…bind up the injured…strengthen the 
weak...".  

3. WMC - "Good health and prosperity to all members, A place of our own to wor-
ship, Both Tamil and English services to be a blessing, Sunday School, that all 
children who come will be ministered to" 

4. Outreach Centers - Let us praise the LORD for the ministry continuing in White-
field, Irula, Priyanka Nagar, Varthur, Sadarmangala, Mogalapalli and outreach 
Sunday Schools at KR Puram, Hoodi and Devasandra. Let us pray that the num-
bers increase and all will fear the Lord and hate evil (Proverbs 8:13) 

5. Elections in Africa - Let us pray for the Malian, South Sudanese, Togolese and 
Zimbabwean presidential/parliamentary/general elections this month  

6. Elections in Asia - Let us remember the elections in Cambodia and Pakistan in 
our prayers 

7. Elections in North America - Let us pray for the newly elected government in 
Mexico 

8. BMC Sports Day - The Bible mentions sports like running (2 Timothy 2:5) and 
physical exercise as of value (1 Timothy 4:8). Let us pray that this sports day will 
be a blessing to all who participate.  

9. Sunday School - Let us pray that the vision of "each and every child…shining for 
Jesus…" be fulfilled. 

10. Teens Fellowship - Let us pray that the vision of "each teen being guided to 
know the LORD as their personal Saviour, to love and serve Him" be fulfilled.  

11. Youth Fellowship -  Let us pray that a platform be created in our Church 
through which youth can come closer to the LORD, counseled on their needs and 
become deep rooted in Christ. 

12. Second Saturday Prayer - Thank the LORD for those who are able to make it for 
this prayer. Let us pray for those who lead and that many more will join to make 
supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks for all (1 Timothy 2:1). 

13. Annual English Camp - 100% attendance. All barriers to attendance be stopped, 
Speakers to have health and Godly wisdom to deliver His words, Safety while 
traveling to and from venue 

14. Annual English Camp - , Facilities (room, water, auditorium, projector, audio 
systems…) to be working fine, Weather conditions and electricity to be favoura-
ble, Good health for all, especially kids, Spiritual needs for all to be met; camp to 
be a blessing 

15. Annual English Camp - , Financial needs to be met, Each session in the camp – 
prayer, singing, group discussion, speaker session, Protection against the evil one 
on all people and the arrangements" 
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16. Prayer for our CM, Deputy CM and Cabinet Ministers - HD Kumaraswamy – 
Chief Minister, Parmeshwara – Deputy Chief Minister, Cabinet Ministers (Party): 
D.K. Shivakumar (INC), R.V.Deshpande (INC), H.K.Patil (INC) 

17. Prayer for Cabinet Ministers - Shamanuru Shivashankarppa (INC), K.J.George 
(INC), Krishna Byre Gowda (INC), Rajshekar Patil (INC),  Shivanand Patil (INC), 
Priyanka Kharge (INC), U.T.Khadar (INC), Zamir Ahmed Khan (INC), Puttaranga 
Shetty (INC), Shivashankara Reddy (INC) 

18. Prayer for Cabinet Ministers  - Jayamala (INC), Shankar (KPJP), H D Revanna 
(JDS), GT Devegowda (JDS), Bandappa Kadhmpur (JDS) 

19. Prayer for Cabinet Ministers  - C S Puttaraju (JDS), H K Kumaraswamy (JDS), SA 
RA Mahesh (JDS), Mahesh- (BSP) and Venkatrao Nadagowda (JDS) 

20. Ladies Prayer Meet - Praise the LORD for all the ladies who gather for prayer in 
different places like KR Puram, Hoodi, ITPL, Whitefield, Marathahalli, Kodege-
halli, Bethel Nagar.  

21. Quarterly Bible Quiz - Praise the LORD for the efforts taken to organize this quiz 
and pray that by studying His word we will keep ourselves unspotted in this 
world (James 1:27) 

22. Whitefield AF & its members - Jeffrey Samuel, families of Irwin, Jebakumar, 
Suresh Kumar, Kumara Rajasingh, Rajan Abraham & Sanjay Joel. 

23. Priyanka nagar AF & its members - Families of Inbaraj, Karunamurthy, Nithya, 
Rueben Gandhi, Swamidas, Suresh & Ellayaraja. 

24. Marathahalli AFs and its members - Tamil: Families of DC Franklin, Bernard, 
Vasanth, Paul Dinakaran, Vasu, Immanuel Asir, Arul & Vinod. English: families of 
Dinakar, Dilip, Melwyn, Pinto, Sathiya, Selvin, Vijay Dhanasekar, Wilfred, Abhijit, 
Anies. 

25. KR Puram AF & its members - Families of Ashok Doddanna, Atheejoe, Jayant, 
Jeevan, Naveen Warren, Solomon, Vivek, Arun, Johnson, Deva Sundarraj, Senthil 
Kumar, Satish & Thangadurai. 

26. Kodigehalli AF & its members - Tamil: Families of George, Ravi Kumar, Latha, 
James, Shanmugam, Vadivel & Mary. English: Families of Anand, Rajesh Kumar, 
Prabhu, David Milton, Uttam, Solomon Paul, John Prashanth, Christy, Saju Alex-
ander, Selina MohanDoss, Ravikumar. 

27. ITPL AF & its members  - Jeffin, families of Anban, Clement, Darwin, Franklin 
Koilpillai, Jabez, John Manoah, Ronald & Princely Sam. 

28. Hoodi AF & its members - Tamil: families of Andrew Isaac, Arul, Churchill, Jyothi, 
Mary Rita & Sarah Sarojini. English: Ruth, Mrs. Shanthi Tilak, Families of Arun, 
David Jabez, Augustine Joshua, Isaac Peterson, Joel Thompson, Shibu, Jeevan 
John, Vivek Bangera. 

29. Devasandra AF & its members - Families of Anandaraj, Koilraj, Philip, Ruth, She-
kar, Prashanth & Wilson. 

30. Bethel Nagar AF & its members - Tamil: Jonathan, Justin, Solomon, families of 
Pastor, Joseph, Paul Durai, Huldah, Edwards, Joshua, Jefferson & Vijay San-
thaseelan. English: Families of Pastor, Marcus Sandeep, Sangeeth, Rajkumar, 
Vijay Prakash, Mamatha, Sahitya Deep, Publius, Jays, Kalyan, Timothy, Revier. 
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jkpo; Ntj tpdh -11 : (vgpnuah; 1-7) 

Fwpg;G:  gjpy; vOJk; NghJ Ntjtrdj;jpd; ,Ug;gplj;ij fz;bg;ghf 
vOjNtz;Lk;.  vy;yh Nfs;tpfSf;Fk; gjpy; vOjTk;. 
 
1. ,ul;rpg;gpd; mjpgjpia Njtd; vjpdhy; g+uzg;gLj;jpdhh;? 
2. ePq;fs; vd;Dila ,isg;ghWjypy; gpuNtrpg;gjpy;iynad;W ahiu Fwpj;J 

nrhd;dhh;?  
3. NjtJ}jh;fs;  ahtUk;  vg;nghOJ  Kjw;Ngwhdtiu  njhOJ  nfhs;s 

Ntz;Lk; vd;W Njtd; nrhd;dhh;?   
4. ahh; fpwp];Jit kWgbAk; rpYitapy; miwfpwhh;fs;?  
5. ,d;W mtUila rj;jj;ij Nfl;Fk; NghJ ehk; vd;d nra;a Ntz;Lk;?  
6. ,NaR fpwp];Jtpd; n[gk; vjDila mbg;gilapy; Nfl;fg;gl;lJ?  
7. rhNykpd; uh[h ahh;? mtUila ngahpd; mh;j;jk; vd;d? rhyNkdpd; uh[h 

vd;gjpd; nghUs; vd;d?   
8. “J}jh;fspy; ahUf;fhtJ vg;NghjhfpYk; nrhd;dJz;lh”  vd;w ,e;j trdk; 

Kjyhk; mjpfhuj;jpy; vj;jid Kiw tUfpwJ? 
9. ,NaR  ahiu  Nghy  jk;ik  Vw;gLj;jpdtUf;F  Kd;ghf  cz;ikaha; 

,Ue;jhh;?  
10.  gpujhd Mrhhpad; ahh; ahUila ghtq;fSf;fhf gyp nrYj;j Ntz;Lk;?  
11. ,j;jid  nghpa  ,ul;rpg;ig  myl;rpak;  nra;af;$ lhJ  vd;gjw;fhd 

fhuzq;fs; vd;d?  
12.  ‘rpwpatd;’>  ‘nghpatd;’ vd;w nrhw;fs; ahiu Fwpf;fpwJ?  
13. filrp ehl;fspy; Njtd; ahh; %ykhf NgRfpwhh;?  
14. Njtd; jkJ NghpNy MgpufhKf;F MizapLtjw;F fhuzk; vd;d?   
15. ,NaR NjtJ}jhpYk; rw;Wr; rpwpatuhf;fg;gl;bUe;jhh;” ,J rhpah? jtwh?   
16. ,NaR Njtdhy; ve;j Kiwikapd;gb gpujhd Mrhhpad; Mf;fg;gl;lhh;? 
17. cq;fs;  gpjhf;fs;  ……………….fz;L  vd;id  Nrhjpj;J  ghPl;ir 

ghh;j;jhh;fs;.   
18. ekf;F Vw;w gpujhd Mrhhpah; vt;tpjkhf ,Uf;fpwhh;?  
19. NjtDila trdk; vg;gbg;gl;lJ?  
20. vg;nghOJ  Fkhud;  cd;djj;jpYs;s  kfj;JtkhdtUila  tyJ 

ghhprj;jpy; cl;fhh;e;jhh;?    
21. vgpnua Mf;fpNahd; nrhy;Yfpd;w %ycgNjrq;fs; vitfs;?  
22. gps;isfis  Nghy  ,NaR  khk;rj;ijAk;  ,uj;jj;ijAk;  Rje;jhpj;Jf; 

nfhs;tjw;F fhuzk; vd;d?   
23. Mz;lth;  Xa;e;jpUe;j Vohk;  ehis vgpnua Mf;fpNahd;  vjw;F xg;gpl;L 

NgRfpwhh;?  
24. jrkghfk; thq;Ffpwtd; Mgpufhk; %yk; jrkghfk; nfhLj;jhd; mtd; ahh;? 
25. ghtk; nra;jth;fSila rtk; vq;F tpOe;J Nghapw;W?  
26. ,ul;rpg;ig Rje;jhpj;Jnfhs;s Nghfpwth;fSf;F NjtJ}jh;fs;  vt;tpjkhd 

Mtpfshf nray;gLfpwhh;fs;?  
27. ,];uNtyh;fs;  ,isg;ghWjypy;  gpuNtrpg;gjw;f;F  Kjd;ikahd  jil 

vd;d? 
28. mth;  jhNk  Nrhjpf;fg;gl;L  ghL  gl;ljpdhy;  ahUf;F  cjtp  nra;a 

ty;ytuha; ,Uf;fpwhh;?  
29. ekf;F nfhLf;fg;gl;bUf;fpw kfh gpujhd Mrhhpah; vg;gbg;gl;lth;? ekf;F 

vd;d cjtp nra;fpwhh;?  
30. epahag;gpukhzk;  vt;tpjkhd  gpujhd  Mrhhpah;fis  Vw;gLj;JfpwJ? 

MizNahNl tpsq;fpa trdk; ahiu Vw;gLj;JfpwJ?   
 

gjpy; vOjpnfhLf;fNtz;ba ehs; : 22.07.2018. & 

egh; :jpUkjp Re;jhp Nfhapy;uh[;  
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“…CHURCH’s WORK”   
(excerpt taken from Charles H. Spurgeon’s “Christ’s words on  the Cross”) 

 As Christ was, so His Church is to be in this world. Christ came into 
this world not to be ministered unto, but to minister, not to be honoured, but 
to save others. His Church, when she understands her work, will perceive that 
she is not here to gather wealth or honour, or to seek any temporal aggran-
dizement and position; she is here unselfishly to live, and if need be, unselfish-
ly to die for the deliverance of the lost sheep the salvation of lost men. Christ’s 
prayer on the cross was altogether an unselfish one. He does not remember 
Himself in it. Such ought to the Church’s life-prayer, the Church’s active inter-
position on the behalf of sinners. She ought to live never for her ministers or 
for herself, but ever for the lost sons of men. Do you imagine that Churches 
are formed to maintain ministers? Do you conceive that the Church exists 
merely that so much salary may be given to its leaders? It were well if the 
whole things were abolished if that were its only aim. 

 Churches are not made that men of ready speech may stand up on 
Sundays and talk, and so win daily bread from their admirers. No, there is an-
other end and aim for this. These places are not built that you may sit comfort-
ably and hear something that shall make you pass away your Sundays with 
pleasure. A Church which does not exist to do good in the slums, the dens, and 
kennels of the city, is a Church that has no reason to justify its longer existing. 
A Church that does not exist to reclaim heathenism, to fight with evil, to de-
stroy errors, to put down falsehood, a Church that does not exist to take the 
side of the poor, to denounce injustice and to hold up righteousness, is a 
Church that has no right to be. Not for yourself, O Church, do you exist, any 
more than Christ existed for Himself. His glory was that He laid aside His glo-
ry, and the glory of the Church is when she lays aside her respectability and 
her dignity, and counts it to be her glory to gather together the outcasts and 
her highest honour to seek amid the foulest mire the priceless jewels for 
which Jesus shed His blood. To rescue souls from hell and lead to God, to 
hope, to heaven, this is her heavenly occupation. O that the Church would al-
ways feel this! Let her have her bishops and her preachers, and let them be 
supported, and let everything be done for Christ’s sake decently and in order, 
but let the end be looked to, namely, the conversion of the wandering, the 
teaching of ignorant, the help of the poor, the maintenance of the right, the 
putting down of wrong, and the upholding at all hazards of the crown and 
kingdom of our Lord Jesus Christ.  

 Now the prayer of Christ had a great spirituality of aim. You notice that 
nothing is sought for these people but that which concerns their souls, 
“Father forgive them”. I believe that the more the Church of God strains after, 
before God, the forgiveness of sinners and the more she seeks in her life-
prayer to teach sinners what sin is, and what the blood of Christ is, and what 
the hell is that must follow if sin be not washed out, and what the heaven is  
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which will be ensured to all those who are cleansed from sin, the more she 
keeps to this the better. 

Press forward as one to secure the root of the matter in the forgiveness of 
sinners. As to all the evils that afflict humanity, by all means take your share in 
battling with them; let temperance be maintained, let education be support-
ed; let reforms, political and ecclesiastical, be pushed forward as far as you 
have the time and effort to spare, but the first business of every Christian man 
and woman is with the hearts and consciences of men as they stand before 
the everlasting God. O let nothing turn you aside from your divine errand of 
mercy to undying souls. This is your one business. Tell to sinners that sin will 
damn them, that Christ alone can take away sin, and make this the one pas-
sion of your souls, “Father, forgive them, forgive them! Let them know how 
to be forgiven. Let them be actually forgiven, and let me never rest except as I 
am the means of bringing sinners to be forgiven, even the guiltiest of them.” 

 Our Saviour’s prayer teaches the Church that while her spirit should 
be unselfish, and her aim be spiritual, the range of her mission is to be unlim-
ited. Christ prayed for the wicked, what if I say the most wicked of the wicked, 
the ribald crew that had surrounded His cross! He prayed for the ignorant. Did 
He not say, “They know not what they do”? He prayed for His persecutors; the 
very persons who were most at enmity with Him, lay nearest to His heart. 
Church of God, your ministers to listen respectfully to their words; your mis-
sion is not to the elite and the eclectic, the intelligent who will criticize your 
words and pass judgment upon every syllable of your teaching; your mission is 
not to those who treat you kindly, generously, affectionately, not to these I 
mean alone, though certainly to these as among the rest; but your great er-
rand is to the harlot, to the thief, to the swearer and the drunkard, to the 
most depraved and debauched. If no one else cares for these, the Church al-
ways must, and if there be any who are first in her prayers it should be these 
who alas! are generally last in our thoughts. 

 The ignorant we ought diligently to consider. It is not enough for the 
preacher that he preaches so that those instructed from their youth up can 
understand him; he must think of those to whom the commonest phrases of 
theological truth are as meaningless as the jargon of an unknown tongue, he 
must preach so as to reach the meanest comprehension; and if the ignorant 
may come not to hear him, he must use such means as best he may to induce 
them, nay, compel them to hear the good news. The Gospel is meant also for 
those who persecute religion; it aims its arrows of love against the hearts of 
its foes. If there be any whom we should first seek to bring to Jesus, it should 
be just these who are the farthest off and most opposed to the Gospel of 
Christ. “Father forgive them; if Thou does pardon none besides, yet be 
pleased to pardon them; if Thou does forgive none besides, yet be pleased to 
forgive them.” 

 So, too, the Church should be earnest as Christ was; and if she be so,  
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she will be quick to notice any ground of hope in those she deals with, quick 
to observe any plea that she may use with God for their salvation. 

She must be hopeful too, and surely no Church ever had a more hopeful 
sphere than the Church of this present age. If ignorance be a plea with God, 
look on the heathen at this day – millions of them never heard Messiah’s 
Name. Forgive them, great God, indeed, they know not what they do. If igno-
rance be some ground for hope, there is hope enough in this great world, for 
have we not around us hundreds of thousands to whom the simplest truths of 
the Gospel would be the greatest novelties? It is sad to think that this world 
should still lie under such a pall of ignorance, but the sting of so dread a fact is 
blunted with hope when we read the Saviour’s prayer alright – it helps us to 
hope while we cry, “Forgive them, for they know not what they do.” 

 It is the Church’s business to seek after the most fallen and the most 
ignorant, and to seek them perseveringly. She should never stay her hand 
from doing good. If the Lord be coming tomorrow, it is no reason why you 
Christian people should subside into mere talkers and readers, meeting to-
gether for mutual comfort, and forgetting the myriads of perishing souls. If it 
be true that this world is going to pieces in a fortnight, it makes no differ-
ence to my duty, and does not change my service. Let my Lord come when 
He will, while I labour for Him I am ready for His appearing. The business of 
the Church is still to watch for the salvation of souls. If she stood gazing, as 
modern prophets would have her; if she gave up her mission to indulge in 
speculative interpretations, she might well be afraid of her Lord’s coming; but 
if she goes about her work, and with incessant toil searches out her Lord’s 
precious jewels, she shall not be ashamed when her Bridegroom comes. 

 This is much too short for so vast a subject as I have undertaken, but I 
wish I could write words that were as loud as thunder, with a sense and ear-
nestness as might as the lightning. I would fain excite every Christian and kin-
dle a right idea of what work is as part of Christ’s Church. My brethren, you 
must not live to yourselves; the accumulation of money, the bringing up of 
your children, the building of houses, the earning of your daily bread, all this 
you may do; but there must be a greater object than this if you are to be Christ
-like, as you should be, since you are bought with Jesus’ blood. Begin to live 
for others; make it apparent unto all that you are not yourselves the end-all 
and be-all of your own existence, but that you are spending and being spent, 
that through the good you do to men. God may be glorified, and Christ may 
see in you His own image and be satisfied.  
 

Best Wishes 
Mr. Ignatius and Mrs. Buvana of Whitefield Methodist Church are blessed 
with a boy baby on 11th June. Congratulations to the proud parents. May 
God bless  the family 
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Bride - Are you ready??   Mrs. Jachin Joel 

 "The end times", "Second coming of Christ", "The last days", "The 
Rapture" are the words we keep hearing and reading these days. Time and 
again we keep receiving a lot of messages regarding these topics in 
WhatsApp and Facebook. Church, what is your attitude or response to 
these?? The Lord set my thinking back to the days of Noah and Jonah. When 
Noah called the people to enter into the salvation of God, they made fun of 
him and refused to enter the Ark because of rebellion and sin. On the other 
hand, when Jonah spoke to the people of Nineveh about the destruction, 
they responded with prayer and fasting. They gladly accepted the Lord's sal-
vation. What a contrast in their sensitivity of heart!! 
 Brothers and sisters, we are definitely in the last days. Prophecies 
from the Bible are being fulfilled and we know for sure that every word 
written in the Bible will come to pass. Knowing all this, what is your individu-
al/family/church/social response? 
 Where are we standing in all these things? Why has God kept us stra-
tegically in these times?? God who positioned us in our mother's womb is 
definitely the one who has placed us in our homes, neighbourhood, church 
and place of work. So, what are we to do? It is now or never, as we know 
time waits for none except for Joshua. (on a lighter note...) The Bible clearly 
records that there is a season/time for everything. 
The main purpose that God has for His children is to have a growing fruitful 
relationship with Him, so we know Him more and more, live like His son Jesus 
Christ radiating His love in and through us. When we live like what God has 
fashioned for us, we are fulfilling His purpose, bringing great joy to our Sav-
iour. 
When we choose to live each day led by the Holy Spirit, submitting ourselves 
to His control, we will keep doing what He wants of us and never do the 
things that grieve Him. If the Lord wants me to show compassion to a sick or 
an elderly person, I will keep doing it gladly. If the Lord tells me to go and talk 
to that neighbour or relative who has hurt me deeply, I will do it for the 
Lord's sake as His love for me covers my sin. If the Lord wants me to keep 
studying well and become a doctor or an engineer or a pastor, I will do so for 
His glory. If the Lord wants to be a missionary, I will joyfully accept His calling. 
If the Lord wants me to work diligently at my workplace and be a testimony 
there, I will do it as His grace is sufficient for me. If the Lord wants me to 
build a Godly home and bring up a Holy generation, I will do so for His name. 
 What is it that the Lord has called you to do? How have you sub-
mitted yourself in the presence of the Lord to do His will, completely trusting 
in His strength and grace alone? We know that we cannot do anything on our 
own. But when we commit our lives wholeheartedly to Christ, we will surely   
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live our lives like Him who submitted to His father even unto death on the 
cross (as we rely on Him for our everything). 
Stephen was one of the chosen seven. His responsibility was to assist in the 
proper distribution of food (a volunteer). The Bible records this volunteer as 
a man full of faith, wisdom and of the Holy Spirit. He also preached the word 
of God with much clarity and truth fearlessly. When he lived, his face as like 
an angel and when he was stoned to death he was full of the Holy Spirit, see-
ing the glory of God. Like Paul says, let us confess if I live or die it is all for the 
glory of God.  Let our minds be renewed in His word every day, so we will be 
able to face these challenging days with the joy of Christ. 
In conclusion, let us be like the five wise virgins mentioned in the Bible, who 
carried oil in their lamps and rejoiced with the bridegroom, Christ. So, let 
each of us cheerfully keep praying and doing what the Lord has called us to 
do. 
 So be it the Lord's coming or our last day on this earth, whichever 
God has chosen for us we will be ready to meet our Bridegroom without any 
regrets. Dear church, are you ready?? 

 
 

Kids Section     – Mrs. Iris Irwin 
Locate the Psalm-23 words (at right) in the characters below 
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Bible Quest 2018 

Exams will be conducted in BMC 

Registration Fee - Rs. 30 

RSVP - Wilfred  
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Editorial Team: Dilip, Wilfred, Hannah, Iris, Selvin, Rajkumar & Pastors 

Pulpit Calendar - July 2018 
BMC Theme: Array all the Armour of God to Annihilate the actions                               

of the Archfiend 

fUj;J : mRj;j Mtpfspd; mirTfis mopj;jpl Mz;lthpd; mizj;J 
MAjq;fisAk; mzpAq;fs;  

Date/Portion Time Speaker Topic 

1-Jul-18   Eph. 
6:10-13 

7:30 am (Tamil) Rev. Koilraj 
Mz;lthpd; MAjq;fis 

mzptjpd; mtrpak; / Armour 
of the Almighty - The Aim 

10:00am (English) Rev. Koilraj 

6:30 pm (English) Rev. Joshua Das 

8-Jul-18   Eph. 
6:14-17 

7:30 am (Tamil) Rev. Joshua Das rj;jpak; vd;Dk; fr;ir vd;w 

MAjj;ij mzpAq;fs;; /The 

Belt of Truth 

10:00am (English) Rev. Joshua Das 

6:30 pm (English) Rev. Koilraj 

15-Jul-18 

7:30 am (Tamil) - 

Annual Camp (English) 10:00am (English) - 

6:30 pm (English) Mrs Priyanka 

22-Jul-18 Eph. 
6:14-17 

7:30 am (Tamil) Rev. Koilraj 
 ePjp vd;Dk; khh;f;ftrk; vd;w 
MAjj;ij mzpAq;fs; / The 
breastplate of Righteousness 

10:00am (English) Rev. Koilraj 

6:30 pm (English) Mr. Ronald 

22-Jul-18  Eph. 
6:14-17 

7:30 am (Tamil) Rev. Koilraj Maj;jk; vd;Dk; ghjul;ir 

vd;w MAjj;ij mzpAq;fs / 

The shoes of readiness 

10:00am (English) Rev. Koilraj 

6:30 pm (English) Guest 

Date Time Speaker 

1-Jul-18 
8:00 am (Tamil) 

Rev. Joshua Das 
10:00am (English) 

8-Jul-18  
8:00 am (Tamil) 

Rev. Koilraj 
10:00am (English) 

15-Jul-18 
8:00 am (Tamil) 

-  
10:00am (English) 

22-Jul-18  
8:00 am (Tamil) 

Pastor / Mr DC Franklin 
10:00am (English) 

29-Jul-18 
8:00 am (Tamil) 

Pastor / Mr DC Franklin 
10:00am (English) 

WMC - Worship Schedule 


