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Pastoral Letter  
Dear BMC and WMC families, 
 Greetings to you from both the pastors and family. Grace and peace 
to you from God our Father and our Lord Jesus Christ and from the Holy Spirit 
the triune God. As Israelites came from back normalcy after the 70 years of 
Exile from Babylon, we too are coming back to new normalcy after 70 days of 
lockdown. This period has taught us the importance of the Church and true 
worship. Though Corona virus has shut down the churches all over the world 
suddenly, God could make each home a church and each house a house of 
prayer. All could gather together and pray morning and evening for the time 
of prayer and meditation. We should praise God for this hard time which has 
taught us the importance of church and prayer. Of course all things work for 
good to those who love God (Rom.8:28). 

 Israel is unique among nations. Unlike those civilization that have 
reached prominence only to collapse and be replaced by others; Israel has 
continued according to God’s sovereign decree - it has suffered declines for 
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sure, but only to rise again in God’s time. According to the terms of Mosaic 
covenant the Hebrews would prosper in their land only as long as they hon-
our God. The dire warnings of Deuteronomy 28 began to be fulfilled when 
the Israelites turned to idolatry which resulted in Assyrian captivity for Israel 
and Babylonian captivity for Judah. The Lord however never abandoned the 
nation that he had chosen. He chastised them in the land of their exile but 
purified them from idolatry and prepared them for further true service in 
their home land. He could restore the worship to preserve the knowledge of 
God and could prepare the ancient world for the incarnation of His Son the 
Lord our saviour. 

1. Prayer brings God’s involvement to rebuild His people and nation: 

The Israelites returned from captivity to a distressing situation. The temple 
had been burned the houses had been destroyed. The lockdown exile had 
also brought to an end of Israelites sacrificial system and worship. Likewise 
returning from lockdown we may experience spiritual devastation that de-
mands rebuilding our relationship with God. The attacks of Satan of the spir-
itual neglect in our life and in our family can be dangerous. Many people may 
not have a satisfying walk with the Lord and true relationship within the fami-
ly. But Ezra and Nehemiah bring strong message to the people at new nor-
malcy. There are two factors essential to the success of the rebuilding of Jeru-
salem temple and the walls. The first factor is prayer and the second factor 
being assured of the Lord’s presence and support. Prayer brings God’s in-
volvement in God’s project. The first kind of prayer is the extended – fervent 
prayer of the burdened heart. This kind of prayer is illustrated in Hannah’s 
prayer for a son (I Sam.1:10) and Daniel’s prayer for the return of Israel 
(Dan.9:2-19). Such praying is the foundation of all successful projects and ac-
tivities. We should remember that we can do more than prayer after we have 
prayed but not more than pray until we have prayed. God has enabled us as 
church to spend some time daily morning and evening in the presence of God 
in prayer. Ezra and Nehemiah are the examples of men who knew the effect 
of the fervent prayer. Consider the example of Ezra in Ezra 9. Ezra was ap-
palled that the people after having been dealt by God for their past unfaith-
fulness and still given a new opportunity to serve Him. Ezra 9:4-15 shows Ezra 
as downcast man rending his garments and plucking his hair from his head 
and beard and he wept over the sin of the people. He was ashamed at the 
thought of their abuse of God’s grace.  

 Nehemiah’s prayer in Nehemiah 1 is other great insight into praying. 
Nehemiah heard his brother’s eyewitness report concerning the tragic condi-
tion of the repatriated Jews living in Jerusalem. They were experiencing afflic-
tion from Gentiles nations surrounding them. Nehemiah’s response was like 
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heartbreak a contrite spirit and continuous praying. He cried out to God to 
move King Artaxerxes’ heart to commission Nehemiah to rebuild the wall 
(Neh.1:4-11). Nehemiah’s prayer was characterized by mourning, weeping 
and fasting. The second kind of prayer illustrated by Ezra and Nehemiah is 
offering momentary prayer that arises in response to the circumstances to 
that moment.  
In the face of Sanballat’s and Tobiah’s scorn Nehemiah prayed, ‘Hear O our 
God’ (Neh.4:3) When scorn turned into threats of attack and there were in-
trigue and false accusation, the enemies were using fear to demoralize peo-
ple who were in frontline. Nehemiah prayed; ‘now therefore O God strength-
en my hands’ (6:9). Our prayers should reflect an attitude of humility, sorrow 
for sin and submission to God. When we are burdened for the things that are 
of concern to God, we can rightly expect to see the good hand of God upon 
us in our spiritual rebuilding efforts. 
2. Internal rebuilding of people’ heart is God’s missionary purpose. 
When the remnant of Israelites returned from captivity they responded to 
decree of the king which was the fulfilment of Jeremiah’s prophecy. 70 years 
of captivity even though a disciplinary action had not been a loss but it was 
the missionary purpose of God to rebuild them to a new normalcy.  
 Israelites were deported to Babylon because of their rebellion (2 
Chronicles 36:14-21). The Lord God nevertheless managed through leaders 
such as Daniel and Ezekiel to call attention to Him and to win respect for His 
cause by the remarkable lives of these saints. Through the unsearchable wis-
dom of God the disobedience of His people became an opportunity for the 
spreading the message of God. Their comeback to the new normalcy de-
manded an on-going testimony to focus upon the central place of worship 
and the rebuilding of a lost testimony. This is always God’s priority to stand 
before others and proclaim God’s virtues while at the same time dismissing 
those values of self-reeks of mockery and hypocrisy. Internal rebuilding must 
precede external ministry. One who discovered this priority the hard way was 
John Wesley. He was a missionary to colonial Georgia in 1730 but his career 
was short lived and unsuccessful. He left his work and returned to England 
while in London in 1738 he attended a Moravian meeting at Aldersgate 
Street. As he listened to the reading of Martin Luther’s preface to his com-
mentary on Romans, ‘the just shall live by faith’, Wesley’s heart was strangely 
warmed and changed dramatically. The rest of his 53 years of ministry was 
but a postscript of that internal reconstruction and rebuilding. Wesley’s open 
air preaching influenced hundreds of thousands and precipitated the 18th 
century England revival. Through rebuilding internally and adopting Christ’s 
priorities his influence expanded all over the world even to 140 countries in-
cluding our nation. 
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Hebrews 13:20, 21 says, now may the God of peace who brought our Lord 
Jesus from the dead, the great shepherd of the sheep by the blood of the 
eternal covenant equip you with everything good that you may do His will 
working in us that which is pleasing in his sight through Jesus Christ to whom 
be glory for ever and ever. May the peace and grace of Lord be with us in this 
new normalcy to rebuild us church, family and as nation to fulfil God’s mis-
sionary purpose and we will be the blessing to the rest of the world. God is 
still working on us and never gives us up. 

Yours in His service 

Rev. John H Wesley & Rev Selvan Jeyaraj 

Pastoral Team, BMC & WMC 

ப ோதகர் மடல் 
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான பபத்தேல் மற்றும் ஓயிட்பீல்டு 
பமத்ேடிஸ்டு ேிருச்சபப குடும்பத்ேினதே 

உங்கள் அபனவருக்கும் தபாேகர்களின் சார்பில் வாழ்த்துக்கள். பிோ, 
குமாேன் பரிசுத்ே ஆவியானவோகிய ேிரிதயக தேவனின் நாமத்ேில் 
உங்களுக்கு கிருபபயும் சமாோனமும் உண்டாவோக. இஸ்ேதவலர் 70 
வருடங்கள் பாபிதலானிய தேசத்ேில் சிபறப்பட்டு ேிரும்பியபேப் 
தபால சுமார் 70 நாட்கள் ஊேடங்குக்குப் பின் நாமும் இயல்புநிபலக்கு 
ேிரும்பிவருகிதறாம். உண்பமயான ஆோேபனபயயும் 
தேவாலயத்ேின் முக்கியத்துவத்பேயும் இந்ே நாட்கள் கற்றுக் 
பகாடுத்ேிருக்கின்றன. ேிடீபேன பகாதோனா பவேஸ் உலகம் 
முழுவபேயும் அபடத்துப் தபாட்டாலும், அது நமது வடீுகபள பெப 
ஆலயங்களாக மாற்றி இருக்கிறது. ஒவ்பவாரு நாள் காபலயிலும் 
மாபலயிலும் தேவ வசனத்பே ேியானிக்கவும் பெபத்ேில் ேரித்து 
இருக்கவும் இது உேவியது. ஆலயத்பேயும் பெபத்ேின் 
முக்கியத்துவபேயும் கற்றுக்பகாடுத்ே இந்ே நாட்களுக்காக நாம் 
தேவனுக்கு நன்றி பசலுத்ே தவண்டும். தேவனிடத்ேில் 
அன்புகூருகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்பமக்கு ஏதுவாக 
நடக்கிறபேன்று நாம் அறிந்து இருக்கிதறாம் (தோமர் 8:28) 
 இஸ்ேதவல் தேசம் ேனித்ேன்பம வாய்ந்ேது. அதநக 
நாகரீகங்கள் தோன்றி மபறந்து மற்றபவ தோன்றியுள்ளன. ஆனால் 
இஸ்ேதவல் தேசம் கர்த்ேருபடய அநாேி ேிட்டத்ேின்படி வளர்ந்து 
வருகிறது. வேலாற்றின்படி சில சறிவுகபள சந்ேித்து இருந்ோலும் 
மறுபடியும் எழுந்து முன்தனறி உள்ளது. தமாதசயுடன் தேவன் பசய்ே  
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உடன்படிக்பகயின்படி , தேவபன கணம்பன்னி வாழும்வபே அவர்கள் 
ேங்கள் பசாந்ே தேசத்ேில் சுகித்ேிருப்பார்கள். உபாகமம் 28 இல் 
தேவன் கூறிய எச்சரிக்பகயின் வார்த்பேகள் இஸ்ேதவலரின் 
வாழ்வில்  நபடபபற்றது – இஸ்ேதவலர் அசீரிய பபடகளாலும் யூோ 
தேசத்ேினர் பாபிதலானியோலும் சிபறபிடிக்கப்பட்டனர். தேவன் 
ஒருதபாதும் அவர்கபள பகவிடவில்பல. ஆனால் அவர்கள் விக்கிேக 
ஆோேபனயில் வழி ேவறிய தபாபேல்லாம் தேவன் அவர்கபள 
சிட்சித்து பரிசுத்ேப் படுத்ேி அவர்கள் தேசத்ேிற்கு ேிரும்பிச் பசல்ல 
ேயார் படுத்ேினார். அவர்கள் போடர்ந்து தேவபன அறிகிற அறிவில் 
வளேவும் ேமது குமாேனாகிய இதயசு இேட்சகபே எேிர்பார்த்து 
இருக்கவும் அவர்கபள மீட்டு வந்ோர்.           

1. ஆண்டவர் தம்முடடய ஜனத்டதக் கட்டுவதற்கு  ஜஜபம் 
அவசியம்  

சிபறப்பட்டு ேிரும்பி வரும்தபாது இஸ்ேதவலர் பரிோபமான 
நிபலயில் இருந்ேனர். தேவாலயம் ேீக்கிபேயாக்கப்பட்டு வடீுகள் 
இடிக்கப்பட்டு இருந்ேன.  அவர்களுபடய ஆோேபன வழிபாட்டு 
முபறகள் நிறுத்ேப்பட்டு இருந்ேன. அப்படிதய ஊேடங்கில் இருந்து 
ேிரும்புகிற நாமும் தேவதனாடுள்ள நமது உறபவ ேிரும்ப கட்ட 
தவண்டும். சாத்ோனுபடய ோக்குேல் நமது ேனிப்பட்ட வாழ்விலும் 
குடும்ப வாழ்விலும் பயங்கேமான பாேிப்பப உண்டாக்கும். பலர் 
ேங்களுபடய ேனிப்பட்ட வாழ்விலும் குடும்ப வாழ்விலும் 
தேவனுக்குப் பிரியமில்லாேபடி நடந்ேிருக்கலாம். ஆனால் எஸ்றாவும் 
பநதகமியாவும் மக்கள் இயல்புநிபலக்கு ேிரும்புவேற்கு முக்கியமான 
காரியங்கபளச் பசய்ேனர். எருசதலமின் தேவாலயத்பேயும் 
சுவர்கபளயும் பவற்றிகேமாக கட்ட இேண்டு முக்கியமான அம்சங்கள் 
தேபவப்பட்டன. முேலாவது பெபம். இேண்டாவது கர்த்ேருபடய 
பிேசன்னத்ேின் உறுேி. பெபம் தேவனுபடய ேிட்டத்ேிற்கு 
தேவனுபடய ஈடுபாட்பட பகாண்டுவருகிறது. பெபத்ேில் முேல் வபக 
பாேமான இருேயத்ேின் தேபவகபள தேவனுபடய சமூகத்ேில் 
பகாண்டு வருவது. அன்னாளின் மகனிற்கான  பெபமும் (1 சாமுதவல் 
1:10) ோனிதயலின் இஸ்ேதவலர் ேிரும்புேற்கான பெபமும் (ோனிதயல் 
9:2-19) இேற்கு உோேணங்கள். எந்ே ஒரு ேிட்டப்பணியின் பவற்றிக்கும் 
இந்ே பெபதம ஆோேம். பெபத்ேிற்குப்பின் மிகப்பபரிய காரியங்கபள 
நாம் பசய்ய முடியும் என நாம் உணே தவண்டும். தேவனின் 
ேிருச்சபப மக்களாக அவருபடய சமூகத்ேில் ஒவ்பவாரு நாளின் 
காபலயும் மாபலயும் பெபிக்க தேவன் இந்ே நாட்களில் கிருபப  
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பசய்ோர். எஸ்றாவும் பநதகமியாவும் ஆழமான பெப வேீர்களாக 
இருந்ேனர். எஸ்றா 9 அேிகாேத்பே பார்ப்தபாம். இஸ்ேதவலரின் 
பாவத்ேிற்கு தேவன் பகாடுத்ே ேண்டபனபயக் கண்டு அவன் 
ேிபகத்ோலும் அவர்களுக்குப் பணி பசய்ய தேவன் ஒரு புேிய 
வாய்ப்பபக் பகாடுத்ேிருக்கிறார் என்பபே அவன் உணர்ந்ோன். எஸ்றா 
9:4-15 இல் நாம் வாசிக்கிறபடி எஸ்றா ேன் வஸ்ேிேங்கபளக் கிழித்து, 
ேபலமுடிபய பிடுங்கி, ேன் மக்களின் பாவங்களுக்காக கேறி 
அழுோன். கர்த்ேருபடய கிருபபபய அவர்கள் எவ்வளவாய் 
உோசீனப்படுத்ேினார்கள்  என எண்ணி அவமானப்பட்டான். 
பநதகமியா 1 இல் நாம் வாசிக்கிறபடி பநதகமியாவின் பெபமும் புேிய 
பரிமாணத்பேக் பகாடுக்கிறது. எருசதலமிற்கு குடிபபயர்ந்ே 
ேன்னுபடய மக்களின் பரிோப நிபலபய அவன் தகள்விப்பட்டான். 
அவர்கபளச் சுற்றியிருந்ே புறொேியினோல் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட 
பநருக்கத்பே அறிந்ோன். அவன் மனம் உபடந்ேவனாய் போடர்ந்து 
பெபித்ோன். அர்ேஸாஷ்டா ோொவிடம் எருசதலமின் சுவர்கபளக் 
கட்ட அனுமேி பபறுவேற்கு முன்பாக தேவனிடம் அழுது பெபித்ோன் 
(பநதகமியா 1:1-14). பநதகமியாவின் பெபம் துக்கமும் கண்ணரீும் 
உபவாசம் நிபறந்ேதுமாய் இருந்ேது. இேண்டாவது வபகயான பெபம் 
அந்ேந்ே சமயத்ேில் ஏற்படும் சூழ்நிபலகபள சந்ேிக்க தவண்டி 
பசய்யப்படுவது ஆகும்  

சன்பல்லாத்து மற்றும் தோபியாவின் தகலியான எேிர்ப்பப 
தமற்பகாள்ள தவண்டி, அவன் தேவபன தநாக்கி “எங்கள் தேவதன, 
நாங்கள் அவமேிக்கப்படுகிறபேக் தகட்டு அவர்கள் நிந்ேிக்கிற 
நிந்பேபய அவர்கள் ேபலயின்தமல் ேிருப்பி, அவர்கபளச் 
சிபறயிருப்பின் தேசத்ேில் சூபறக்கு ஒப்புக்பகாடும்’ என 
தவண்டினான் (பநதகமியா 4:3). தமலும் “தேவதன, நீர் என் 
பககபளய்த் ேிடப்படுத்ேியருளும்” என பெபித்ோன். நமது பெபங்கள் 
நம்முபடய ோழ்பமபயயும், பாவத்ேிற்கான துக்கத்பேயும் 
அர்ப்பணிப்பபயும் பிேேபலிக்க தவண்டும். தேவன் கரிசபன 
பகாண்டுள்ள காரியங்களுக்காக நாம் பாேத்துடன் பெபிக்கும்தபாது, 
நம்முபடய  ஆவிக்குரிய வாழ்வின்  மறுகட்டபமப்புக்கு அவருபடய 
கேம் பவளிப்படும்.             

2. மக்கள் இருதயத்தில் புதுப்பிக்கப்படுவது ததவனுடடய மிஷனரி 
த ோக்கம் 

சிபறப்பட்டு ேிரும்பி வந்ே தபாது இஸ்ேதவலர் தேவனுபடய 
கற்பபனகபள நிபனவு கூர்ந்ேனர். எதேமியா  ேீர்க்கேரிசியின்  
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வார்த்பேயின்படி இது நடந்ேது. 70 ஆண்டுகள் சிபறயிருப்பு 
அவர்களது சிட்பசயாக இருந்ோலும், அவர்கபள கட்டி எழுப்புவது 
தேவனுபடய ேிட்டமாய் இருந்ேது.  
இஸ்ேதவலர் தேவனுக்கு விதோேமான பாவங்களில் 
நிபலத்ேிருந்ேோல் பாபிதலான் தேசத்ேிற்கு சிபறபிடிக்கப்பட்டனார். (2 
நாளாகமம் 36: 14-21) ஆனால் தேவன் ேம்முபடய ோசர்களாகிய 
ோனிதயல் மற்றும் எதசக்கிதயல் ஆகிதயாபேக் பகாண்டு 
ேன்னுபடய பக்கம் அவர்களது கவனத்பே ேிருப்பினார்.  அவருபடய 
ஆோய்ந்துமுடியாே ஞானத்ேினால் அவர்களுபடய 
கீழ்ப்படியாபமயின் மூலம், தேவபனக்குறித்து தமலும் 
அறிந்துபகாள்ள வழி பிறந்ேது. சிபறயிருப்பிலிருந்து மீண்டு வந்ே 
அவர்களது வாழ்க்பக கடவுபளக் குறித்து சாட்சி அளிப்போக 
அபமந்ேது. சுயசிந்பேபயயும் மாய்மாலமான வாழ்க்பகபயபயயும் 
விட்டு அவபே பபறசாற்றும் சாட்சிகளாக நம்பம மாற்றுவதே 
அவேது ேிட்டம். ஆனால் புறம்பான சாட்சிக்கு முன்னோக உள்ளான 
மனுஷன் கிறிஸ்துவில் கட்டப்பட தவண்டும். இந்ே சத்ேியத்பே 
கடினமான வழியில் கற்றுக்பகாண்டவர் ொன் பவஸ்லி. 1730 ஆம் 
ஆண்டில் ொர்ெியா பகுேியில் அவர் பசய்ே மிஷனரி ஊழியம் 
ேபடபட்டு தோல்வியில் முடிந்ேது. அேபன விட்டு இங்கிலாந்து 
நாட்டிற்கு ேிரும்பி 1738 ஆம் ஆண்டில் ஆல்டர்ஸ்தகட் பகுேியில் 
நபடபபற்ற ஒரு பமாதேவியர்களின் கூட்டத்ேில் அவர் பங்கு 
பபற்றார். மார்டின் லூத்ேரின் தோம நிருபத்ேின் முகவுபேயில் உள்ள 
‘நீேிமான் விசுவாசத்ேினால் பிபழப்பான்’ என்ற வார்த்பேபய அவர்  
தகட்ட பபாழுது அவேது இருேயம் புதுபமயான வழியில் தேவனால் 
போடப்பட்டது. அேபனத் போடர்ந்ே 53 ஆண்டுகளில் அவேது 
ஊழியம் மிகவும் சிறப்பாக அபமந்ேது.   அவேது ேிறந்ே பவளி 
கூட்டங்களின் மூலம் ஆயிேக்கணக்கான மக்கள் கடவுளால் 
போடப்பட்டு 18 ஆம் நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்ேில் புத்பேழுச்சி 
ஏற்பட்டது. அந்ே உள்ளான மனிேன் கட்டபட்டோல் இன்று 140 
நாடுகளுக்கும் தமலாக அந்ே சுவிதசஷம் பேவி உள்ளது.  

எபிதேயர் 13:20, 21 வசனங்களில் வாசிக்கிறபடி ‘நித்ேிய 
உடன்படிக்பகயின் இேத்ேித்ேினாதல ஆடுகளுபடய பபரிய 
தமய்ப்போன நம்முபடய கர்த்ேோகிய இதயசுபவ மரித்தோரிலிருந்து 
ஏறிவேப்பண்ணின சமாோனத்ேின் தேவன், இதயசு கிறிஸ்துபவக் 
பகாண்டு ேமக்கு முன்பாகப் பிரியமானபே உங்களில் நடப்பித்து , 
நீங்கள் ேம்முபடய சித்ேத்ேின்படி பசய்ய உங்கபளச் சகலவிே  
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நற்கிரிபயயாலும் சீர்பபாருந்ேினவர்களாக்குவாோக’ தேவனுபடய 
கிருபபயும் சமாோனமும் உங்களுடன் இருந்து ேிருச்சபபபய 
கட்டுவேிலும் குடும்பங்களாக கடவுளுபடய மிஷனரிப் பணிபய இந்ே 
நாட்டில் நிபறதவற்றவும் உலகமபனத்ேிற்கும் ஆசீர்வாேமாகவும் 
பவப்பாோக. தேவன் நமது வாழ்வில் போடர்ந்து கிரிபய 
பசய்கிறவோய் இருக்கிறார். 
கிறிஸ்துவின் பணியில்,  
தபோதகர் குழு 
மடைதிரு. ஜோன் ஜவஸ்லி & மடைதிரு ஜசல்வன் ஜஜயரோஜ் 
 
 

A letter from Treasurer 
Dear Church, 

  We thank God for His providence during these uncertain period. He 
has helped the church to be able to meaningfully help many poor and needy 
people. The mission team and the social concern team along with Pastor are 
actively working in identifying the needy people. 

 As Pastor has been announcing,  the church has identified  27 pas-
tors and missionaries after careful understanding of their need. Although the 
need is more, we as a church are planning to gather support of about 2.13 
lakhs for these 27 beneficiaries.  We as a church are still identifying many 
such minsters and pastors who are in need.  We are having a special drive to 
raise up this fund to the tune of 3 lakhs so that we would be able to help 
many in need. 

I request each and every worshiper of our church to please pray for 
these needs to be taken care of and participate so that as a church we are 
able to see the ministers of God taken care during the hour of need.  

You can contribute towards these needs through online fund transfer 
to BMC’s Bank account noted below. To ensure proper receipts, kindly inform 
the transfer amount and date of transfer to the Treasurer (Cell. No. 98459 
19468) or to the Pastor. 

Bank    : The South Indian Bank  

Account Name  : Bethel Methodist Church  

Branch   : Marathahalli  

Account  : 0491053000006053  

IFSC    : SIBL0000491  

TYPE    : Savings 
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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! 

Kids Section    – Mrs. Iris Irwin 

And God said, “But take this staff in your hand so you can perform the signs 
with it.” Exodus 4:17 

When Moses threw it on the ground it turned into a snake, and he ran from 
it. Exodus 4:3 

It turned into a snake again in front of Pharaoh. Exodus 7:10 

Most of the plagues in Egypt were brought on with the staff. 

Moses divided the red sea with it. Exodus 14:16 

Moses hit the rock at Horeb with it to get water. Exodus 17:6 

Aaron’s staff budded and produced almonds. Numbers 17:8 

Moses hit a rock twice to get water, even though he was supposed to speak 
to it. Numbers 20:11 

To whom was Jesus speaking when He said… 

1. Come down immediately. I must stay at your house today. 

2. Didn’t you know I had to be in my Father’s house? 

3. Before the rooster crows today, you will disown me three times. 

4. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. 

5. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that who-

ever believes in him shall not perish but have eternal life.  

ANSWERS: 

1. Zacchaeus       2. Mary and Joseph       3. Peter 

4. Martha            5. Nicodemus 
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Prayer Diary       Compiled by Mrs. Angeline Wilfred 

MONDAY 
I. Pray for current issues in the world: 
a. Global issues: Pray for God’s intervention to stop the spread of the Corona virus which has 

become a matter of very serious concern across the countries of the world. 
b. Pray that all Christians, Church leaders, Ministry leaders and Pastors in each country would 

introspect at this point in time, leaving all that is displeasing to God and align with God’s will  
c. Pray for every country and its leaders, bureaucrats and state machinery that God would 

grant them the wisdom, strength and guidance to handle the medical and administrative 
crisis due to the outbreak of the corona virus.     

d. Pray for each country’s frontline medical staff, police, government staff and those who are 
dealing with essential supplies that God would protect them and grant them wisdom and 
strength. 

e. Pray for every country’s economic situation, job situation and for those who have lost their 
jobs; that God would meet their needs and revive the economy. 

f. Pray for God’s wisdom that medicine / vaccine for corona virus would be found soon. 
g. Pray for wisdom for decision makers to take right decision as many countries are relaxing 

lock down and moving towards normalcy, pray for God’s protection that there will not be 
spikes. 

II. Pray for BMC: 

• Devasandra Tamil Area fellowship & its members(co ord: Ruby, Dinakar fly): Families of 
Anandaraj, Koilraj,  Ruth, Shekar, Suman, Thomas, John, Anandan, Prince , Suresh & Wilson 

• KR Puram Area English Fellowship & its members(Co ord: Johnson): Families of  Ashok 
Doddanna, Jayant,  Johnson, Dev Sundar Raj, Thangadurai Samuel, Pinto, Rev.Selvan Jeya-
raj , Daniel 

• BMC key focus: Would be God centered, Word centered, Prayer centered, Fellowship cen-
tered and Mission centered; would be salt & light for the area in and around Bethel nagar 
and other parts of Bangalore, Karnataka, India and other countries. 

• Pastor’s family:  
i. Sr Pastor Rev. John Wesley & family ii. Associate Pastor Rev. Selvan Jeyaraj & fly     
ii. For their ministry, God’s wisdom & guidance, travel safety, good health, for meeting all 
needs. 
iii Family of Late Rev. Immanuel Manasseh, for God’s leading and comfort. 

TUESDAY 
I. Pray for countries which are seriously affected by corona virus 
a. Pray for countries which are seriously affected by the Corona virus: USA, Brazil, Russia, UK, 

Spain, India, Italy, France, Germany, Turkey, Iran, China, Canada, Belgium and Peru 
b. Pray for the Latin American countries that are suffering from very high mortality rate of 

Coronavirus 
 II. Pray for BMC: 

• Bethel Nagar Tamil AF & its members(Co ord: Stalin): Jonathan, Joseph, Paul Durai, Jeffer-
son, Joshua Srikanth, Stalin Jose, Vijay Santhaseelan, Manickaraj, Sam and Stephen 

• Bethel nagar Area English Fellowship & its members : Families of Rev. John Wesley,  Mar-
cus, Rajkumar,  Danish,  Suchit Muni, Sharon, Timothy, Publius, Suresh, Nithya Aunty. Arun 

• BMC future  Focus: 
i. Whitefield – More members, permanent place for worship. 
ii. Would encourage every fellowship group to support a mission & involve in an outreach in-
side & outside BMC; effective ministry around BMC; BMC weekday ministries;  
iii. Effective monthly prayer meetings; area fellowship wise Prayer cells for Women & Men  
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iv. High focus for children, teen, youth ministries. Evening Service at BMC 
v. Effective, meaningful, well attended Sunday Services;  

• For BMC depts.: Sunday School, Youth dept (MYF), Women’s fellowship (WSCS), Treasurer, 
Secretary 

WEDNESDAY 
I.Pray for India 
a. Pray for the Prime minister Mr. Narendra Modi, all ministers, leaders, bureaucrats, Govt 

officials, front line medical staff, police, media personnel for protection, strength, wisdom 
and direction as they cope with the challenging situation due to corona virus outbreak.  

b. Pray that God would stop the spread of Corona virus in the country, as the spread has been 
increasing continually  

c. Pray for the availability of essential medical equipment- Ventilators, PPE (personal protec-
tive Equipment), masks, medicines, enough beds and isolation wards. 

d. Pray for all state Chief ministers, state level bureaucrats, state administrative machinery, 
district level collectors/ commissioners and health officials for God’s strength and wisdom to 
handle the outbreak as state govts play a very critical role in this medical emergency. 

e. Pray for those who are managing essential supply network that the essential goods reach all.  
f. Pray for migrant workers, those who have lost their job; Pray for the economic situation in 

the country 
g. Pray that all Christians, ministers, pastors and mission leaders in our country would realize 

their responsibility in this juncture and do the needful. 
h. Pray for those who are handling the economy of our country that God would grant them 

wisdom to handle the crisis. 
i. Pray for the COVID-19 outbreak situation in Karnataka and in Bangalore. Even as borders 

have been opened for interstate travel, number of people infected has been increasing 
steadily 

j. Pray for wisdom for decision makers to take right decision as many states are relaxing lock 
down and moving towards normalcy, that there will not be spikes. 

II. Pray for BMC:  

• Kodigehalli Tamil AF& its members(Co ord: Sasikala, Suresh&fly): Families of George, Ravi 
Kumar, Mealkey, Meashack,  Latha Meena, Shanmugam, Vadivel, Vinod, Jeya, Padma, Chen-
namma, Saraswati, Ratna and Anusuya. 

• For BMC last month events: 
Praise God for the missions Sunday & WSCS Sunday that went on well. 

• For BMC upcoming events: 
Pray for the present situation of being unable to meet at the church that soon God would help 
us to meet at Church for Services and other programs.  Pray for all the online services and 
other programs that God would help us to meaningfully run . Pray also for BMC annual plan-
ning, Lenten services and Holy week programs. Pray that we could run all possible programs 
online. 

• For BMC depts.: Missions dept, Property, Membership, Social concerns, Lay activities. 

THURSDAY 
I. Pray for the states in India: 
a. Pray for all the states which are affected by COVID19.  Especially pray for the states where 

this has affected most: (top 15) Maharashtra, Gujarat, Delhi, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, 
Rajasthan, UP, Andhra, Punjab, Telangana, West Bengal, J&K, Karnataka, Bihar, Kerala. 

b. Many states have seen a second wave of Coronavirus spread after initial containment ac-
tions. Even as relaxations are being announced in different states, pray that people will exer-
cise caution and follow guidelines 

 
 



 

Bethel Methodist Church, Bangalore  14 

II. Pray for BMC  

• Priyanka nagar Tamil AF & its members( Coo ord: Rueben Gandhi, David Jabez&fly): Fami-
lies of Inbaraj, Karunamurthy, Nithya, Rueben Gandhi, Swamidas, Suresh, Ellayaraja.  

• ITPL English Area Fellowship & its members(Co ord: Selina): Families of Anban, Darwin, 
Jabez, Ronald, Andrew, Princely Sam, Finny, Henry 

• BMC outreaches: Priyanka nagar, Sadarmangala, Sitarampalya, Irula, Varthur, KR puram , 
Hoodi, Whitefield Hindi 

• For BMC depts.: Christian education, Teens fellowship, Finance, Prayer. 

FRIDAY 
I. Pray for all missionary organizations in India that God 
a. Pray for all missionary organizations in India that God would protect all the missionaries 

particularly in remote areas 
b. Pray for all mission leaders for God to fill them with His wisdom and strength to run the 

mission organization during this difficult time of COVID19 outbreak.  
c. Pray for the believers in the mission fields that they will not lose faith in Christ in these diffi-

cult times 
d. Pray especially for independent missionaries that their needs will be met. 
II.Pray for BMC: 

• Hoodi Tamil Area Fellowship & its members(Co ord: Mrs.Mary Rita) :Families of  Mary Rita, 
Manjamma 

• Hoodi English Area fellowship & its members( Co ord: Annie Shibu) :Families of Vivek Bang-
era, Arun, Joshua Augustine, David Jabez,  Isaac Peterson, Solomon, Shibu, Allwyn  & Rajpal.  

• Outreach Sunday Schools: Hoodi, Seetharampalya, Sadarmangala, KR puram, Priyankanagar 

• For BMC depts.: IT dept, Music & Multimedia, Publication & literature, Ushers, Senior Wor-
shippers fellowship, Nomination committee,  

• Pray for all our online services, daily prayer at 6am, 6.45am, 9am, Tamil teaching sessions by 
Dr.Selwyn, Online Sunday class, Online VBS planned during May, Online Area fellowships, 
online Youth & Teens fellowship that many will participate. 

SATURDAY 
I. Pray for Churches, Missions & its leaders: 
a. Pray for mainline churches like CSI, CNI, Baptist, Lutheran, Marthoma and other AG and 
independent churches. 
b. For missionary organizations like IEM, FMPB, BYM, SU, ICGM, Campus Crusade, UESI, GEMS, 
Vishwa Vani, COME, MUT, CGMM, IMS, NMS, MVM, Mission to the Blind, Mukti Mission and 
others. 
c. Pray for the Christian NGOs that are serving those in need 
II. Pray for BMC: 

• Fellowship groups: BMC Sunday School, Teens fellowship, Tamil & English Youth fellowship 
(MYF), Tamil & English Women’s fellowship(WSCS), Senior worshippers fellowship,  All area 
fellowships( English, Tamil, Telugu, Hindi ).  

• For BMC admin:  PC members, PC meetings, Subcommittee meetings, effective functioning 
of sub committees, oneness & prayerfulness in PC & sub committees, that all depts will work 
towards their yearly & 3 yearly  goals. 

• For worship services:  Sunday Tamil & English worships at both BMC & WMC, Evening wor-
ship service, Telugu Service, Dawn service. 

• Prayer meetings: Monthly half night prayer meet, Women’s area prayer cell,  Hour of power 
area wise prayer by men,  

Marathahalli English Area Fellowship & its members( Co ord: Selvin): Yuvraj, families of Dina-

kar, Dilip, Selvin, Vijay Dhanasekar, Wilfred, Publius, Abhijit, Kingsley, Anies &  
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Immanuel. 

SUNDAY 
I. Pray for Methodist churches in India: MCI, BRC (Bangalore Regional conference), Bishop 
Rt.Rev.NL Karkare and Bishop amma Mrs. Kamal Karkare, District Superintendent Rev. Ravi 
Sebastian, RTMC, KMC, our mother Church IMC, & other Methodist churches in Bangalore and 
Karnataka 
II. Pray for BMC: 

• BMC concern areas: BMC would be spending more time in prayer, Effective functioning of 
all fellowship groups, Area fellowships, Sub committees. All fellowship groups will be 
mission centered; Involvement of all members in church ministry; financial needs. 

• Other points: Bethel Tidings, Worship leaders, Choir team, Music team. 

• Missions we support: Raichur home, Vishwa Vani, DEAR ministry (Ministry among 
transgenders), COME, IEM. 

III. Pray for WMC: 

• For the Online services & other programs 

• For the growth in members in English service at Whitefield. For the Tamil congregation to 
grow deeper in the Lord. 

• For the Lord to bless the services, Sunday schools, youth meeting, WSCS meeting  and 
area fellowships 

• Praise God for the bigger place to worship for now and pray for permanent building pro-
ject in future. 

• For the Lord to give us good unity and fellowship; For the Lord to help us identify re-
sources who could help in music and other areas 

• For the Lord to help us in building the Varthur outreach 

• For the Lord to help us identify IT, ITES youngsters in Whitefield area and to start a minis-
try amongst them 

• Praise the Lord for helping us to grow in all our ministries and for the regular cottage 
prayer meets/ Bible study meets 

• For the WMC newsletter ‘Echo’, being brought out from Jan 2020 onwards. 
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Disciplines of a Godly Man - continued     D.C. Franklin and Noel Thomas 

Discipline of Worship - தேவனை ஆராதிக்கும் ஒழுக்கம் 

நாம் பாரக்்கப்பபாகும் அடுத்த ஒழுக்கம், ஆராதனை; பதவனை 
ஆராதிப்பது. 

ஆராேனை எை்றால் எை்ை? 

ஆராேனையிை் முக்கியே்துவம் எை்ை? 

ஆராதனை எை்பது பதவனுக்குப் பயபக்திபயாடு, கைம் மற்றும் 
மரியானத செலுத்துவது. 

புதிய ஏற்பாடட்ில், “ஆராதனை” எை்ற சொல்னலக் குறிக்க 
பல்பவறு சொற்கள் பயை்படுத்தப்படுகிை்றை. ஒை்று “proskuneo”, 
அதாவது கடவுள் அல்லது ராஜாக்களுக்கு சிரம் தாழ்த்தி 
வணங்குதல். 

வழிபாடட்ிை் மற்சறாரு விளக்கம்: வழிபாடு எை்பது அை்பிை் 
தீவிர வடிவம் - இது பகள்வியற்ற பரவெமாை பக்தி. பமலும் 
சவப்ஸ்டரிை் அகராதி 1828 இனத இவ்வாறு கூறுகிறது - 
‘எனதயும் சகாடுத்துவிடும் எல்னலயில்லாத அை்பு, மற்றும் 
ெமரப்்பிப்பிை் உெெ்ம்’. 

மத்பதயு 22: 37, 38-ல், கரத்்தராகிய இபயசு பரிபெயரக்ளுக்கு 
அளித்த பதிலில், பதவனை பநசிப்பது மற்றும் ஆராதிப்பதிை் 
முக்கியத்துவத்னத நாம் புரிந்துசகாள்ளலாம்: “உை் பதவைாகிய 
கரத்்தரிடத்தில் உை் முழு இருதயத்பதாடும், உை் முழு 
ஆத்துமாபவாடும் உை் முழு மைபதாடும் அை்புகூருவாயாக; இது 
முதலாம் பிரதாை கற்பனை”. 

உண்னமயாய் ஆராதிப்பவை் யார?் பமலும், நாம் எப்படி 
பதவனை ஆராதிக்க பவண்டும்? 

ெமாரியப் சபண்ணிடம் இபயசு சொை்ைது: “பதவை் 
ஆவியாயிருக்கிறார,் அவனரத் சதாழுதுசகாள்ளுகிறவரக்ள் 
ஆவிபயாடும் உண்னமபயாடும் அவனரத் 
சதாழுதுசகாள்ளபவண்டும்”. – பயாவாை் 4: 24 

நாம் செய்யும் ஒவ்சவாை்றும், நம் வாழ்க்னக முழுவதும் நம் 
பதவனுக்கு ஆராதனையாக பவண்டும். உண்னமயாை 
ஆராதனை ெரணனடந்த வாழ்க்னகயிலிருந்து சதாடங்குகிறது. 

“…. ெபகாதரபர, நீங்கள் உங்கள் ெரீரங்கனளப் பரிசுத்தமும் 
பதவனுக்குப் பிரியமுமாை ஜீவபலியாக 
ஒப்புக்சகாடுக்கபவண்டுசமை்று, பதவனுனடய இரக்கங்கனள 
முை்ைிடட்ு உங்கனள பவண்டிக்சகாள்ளுகிபறை்; இதுபவ நீங்கள் 
செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை”. பராமர ்12:1 

இருப்பினும், பதவனை ஆராதிப்பதற்கு குறித்த பநரத்னத 
ஒதுக்குகிபறாம். இதயப்பூரவ்மாை ஆராதனைமூலம் பதவனை 
சகாண்டாடுவது கிறிஸ்தவ விசுவாெத்திை் முக்கிய 
நனடமுனறகளில் ஒை்று. நம் அந்தரங்க வாழ்க்னகயில் பதவனை 
ஆராதிப்பதிை் சவளியரங்கமாை சவளிப்பாடு, சொற்கள் 
அல்லது பாடல்களால் நாம் அவனரத் துதித்துப் பபாற்றுவது.  

பதவாலயத்திற்குெ ்செல்வது, பாடுவது, பிரெங்கங்கனளக் 
பகடப்து, ஊழியத்தில் பணியாற்றுவது, இனவ அனைத்தும் 
ஆராதனையிை் கூறுகள்; ஆைால் நம்முனடய இதயங்கள் 
பதவனை னமயமாகக் சகாள்ளாமல் இயந்திரத்தைமாக அனதெ ் 
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செய்பவாசமை்றால், பதவனை உண்னமயாய் ஆராதிப்பதில் 
நாம் தவறியிருப்பபாம். 

உண்னமயாை வழிபாடு எை்பது முதலில் பதவை் யார ்எை்பனத 
அறிந்திருப்பது; அதற்கு பவதவெைங்கள் நமக்குக் காண்பிக்கும் 
பதவைிை் தை்னமகனளப்பற்றிய சவளிப்பாடு 
பதனவப்படுகிறது. முதலாவது அவர ் யார ் எை்பதற்காகவும், 
பிை்ைர ் அவர ் செய்த எல்லாவற்றிற்காகவும் நாம் அவனர 
ஆராதிக்கிை்பறாம். பதவை் முதலில் நம்னம பநசித்தார ் எை்ற 
உண்னமயிை் அடிப்பனடயில்தாை்  நாம் அவனர உயினரப்பபால் 
பநசித்து அவருக்குக் கீழ்ப்படிகிை்பறாம். (பயாவாை் 3:16). 
பதவனை ஆராதிக்கும் ஒழுக்கத்னத நாம் கனடப்பிடிக்கும்பபாது 
பதவைிை் மகத்துவமாை உை்ைத தகுதினய னமயக்கருத்தாகக் 
சகாள்ளபவண்டும்.  

"நம்முனடய பதனவகனளப் பூரத்்திசெய்து, நம்முனடய 
சஜபங்களுக்குப் பதிலளிக்கக்கூடிய கடவுள்" எை்பதுதாை் நம் 
ஆராதனையிை் அடிப்பனட பநாக்கம் எை்றால் நம்முனடய 
ஆராதனை ஆழமற்றதாக இருக்கும். 

நம் ஆராதனை நம் உணரெ்ச்ிகள் அல்லது நம் விருப்பு 
சவறுப்புகனள மடட்ுபம ொரந்்ததாக இருந்துவிடக்கூடாது. 
அழகாை இனெ, இைிய பாடல் அல்லது ஒரு நல்ல பிரெங்கம், 
இதுபபாை்றனவகள் எைக்கு மகிழ்ெச்ி அளிக்கிை்றை எை்பது 
ஆராதனையல்ல; நம் பதவைிை் உை்ைத தகுதினய 
உணரந்்துபாரத்்து  அவனரப் பபாற்றிப் புகழ்வபத ஆராதனை. 

 உண்னமயாை ஆராதனைக்கு நம் அனுபவங்கள், நம் 
சூழ்நினலகள், நம் உணரவ்ுகள், மூல காரணங்களல்ல. எல்லாம் 
ெரியாக நடக்கும் நல்ல பநரங்கள், அல்லது நமக்கு எல்லாம் 
சவற்றிகரமாக இருக்கும்பபாது, பதவனைப் ஆராதிப்பது எளிது. 
இருப்பினும், உண்னமயாை வழிபாடு எை்பது எந்த 
சூழ்நினலயிலும், எல்லா பநரத்திலும், பதவனுக்கு நாம் 
ஏசறடுக்கும் துதி பலி: “….. அவருனடய நாமத்னதத் துதிக்கும் 
உதடுகளிை் கைியாகிய ஸ்பதாத்திரபலினய அவர ் மூலமாய் 
எப்தபாதும் பதவனுக்குெ ்செலுத்தக்கடபவாம்”. எபிபரயர ்13: 15. 

 ஆழ்ந்த துை்பம் மற்றும் இழப்பிை் மத்தியிலும் ஒரு 
உண்னமயாை பதவமைிதை் பதவனை ஆராதிப்பாை். தாவீது 
ராஜா, பதவை் அடித்ததால் வியாதிப்படட் பிள்னளக்காகத் 
பதவைிடத்தில் பிராரத்்தனை பண்ணி, உபவாசித்து 
இராமுழுதும் தனரயிபல கிடந்தாை்; ஆைால் குழந்னத 
இறந்துவிட்டது. “அப்சபாழுது தாவீது தனரனயவிடட்ு எழுந்து, 
ஸ்நாைம் பண்ணி, எண்சணய் பூசிக்சகாண்டு, தை் 
வஸ்திரங்கனள மாற்றி, கரத்்தருனடய ஆலயத்தில் பிரபவசித்து, 
பணிந்துசகாண்டாை்”. 2 ொமுபவல் 12: 15-20 

எல்லாவற்னறயும் இழந்த பிறகு, “…. பயாபு எழுந்திருந்து, 
தை் ொல்னவனயக் கிழித்து, தை் தனலனயெ ் சினரத்து, 
தனரயிபல விழுந்து பணிந்து: நிரவ்ாணியாய் எை் தாயிை் 
கரப்்பத்திலிருந்து வந்பதை்; நிரவ்ாணியாய் அவ்விடத்துக்குத் 
திரும்புபவை்; கரத்்தர ் சகாடுத்தார,் கரத்்தர ் எடுத்தார;் 
கரத்்தருனடய நாமத்துக்கு ஸ்பதாத்திரம் எை்றாை்”. பயாபு 1: 20, 21 

 பவதத்திை் னமயப் புத்தகமாை ெங்கீதத்திை் முக்கியக் 
கருப்சபாருள் “ஆராதனை”. 
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ஒபர ஒரு எடுத்துக்காடட்ு: 

ெங்கீதம் 100: 1-5 

“பூமியிை் குடிகபள, எல்லாரும் கரத்்தனரக் சகம்பீரமாய்ப் 
பாடுங்கள். 

மகிழ்ெச்ிபயாபட கரத்்தருக்கு ஆராதனை செய்து, 
ஆைந்தெத்தத்பதாபட அவர ்ெந்நிதிமுை் வாருங்கள். 

கரத்்தபர பதவசைை்று அறியுங்கள்; நாம் அல்ல, அவபர நம்னம 
உண்டாக்கிைார;் நாம் அவர ் ஜைங்களும், அவர ் பமய்ெெ்லிை் 
ஆடுகளுமாயிருக்கிபறாம். 

அவர ் வாெல்களில் துதிபயாடும், அவர ் பிராகாரங்களில் 
புகழ்ெச்ிபயாடும் பிரபவசித்து, அவனரத் துதித்து, அவருனடய 
நாமத்னத ஸ்பதாத்திரியுங்கள். 

கரத்்தர ் நல்லவர,் அவருனடய கிருனப எை்சறை்னறக்கும், 
அவருனடய உண்னம தனலமுனற தனலமுனறக்கும் உள்ளது”. 

இதுபபாை்ற உணரெ்ச்ி சபாங்கும் பாடல்கனள, ெங்கீதங்களிை் 
புத்தகம் முழுவதும், நாம் அபைகம் காணலாம். 

அல்பலலூயா ெங்கீதங்கள் எை்று அனழக்கப்படும் ஐந்து இறுதி 
ெங்கீதங்களும் (ெங்கீதம் 146 முதல் 150 வனர) ஆராதனைப் 
படட்ாசுகளுடை் ெங்கீத புத்தகத்னத முடிக்கிை்றை எை்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

ெங்கீதம் 146: 1, 2, ஆராதிப்பதற்கு ெங்கீதக்காரைிை் 
ஒப்பனடப்புடை் சதாடங்குகிறது: 

“அல்பலலூயா, எை் ஆத்துமாபவ, கரத்்தனரத் துதி. 

நாை் உயிபராடிருக்குமடட்ும் கரத்்தனரத் துதிப்பபை்; நாை் 
உள்ளளவும் எை் பதவனைக் கீரத்்தைம்பண்ணுபவை்”. 

பமலும், கனடசி ெங்கீதத்திை் (ெங்கீதம் 150) கனடசி வெைம் (6 
வது வெைம்): 

“சுவாெமுள்ள யாவும் கரத்்தனரத் துதிப்பதாக. (அல்பலலூயா)” 
எை்ற அனழப்பபாடு முடிவனடகிறது. 

இப்சபாழுது, ெனபயாக, மற்றவரக்ளுடை் இனைந்து ஆராதிக்கும் 
ஒழுக்கத்னதப் பாரப்்பபாம்:  

 “ெடட்ியில் இருந்தால்தாை் அகப்னபயில் வரும்”, அதாவது 
தைித்து ஆராதிக்கும் ஒழுக்கம் இல்லாமல் மற்றவரக்ளுடை் 
ஆராதனைனய அரத்்தத்பதாடு பகிரந்்துசகாள்ள இயலாது. 

அத்துடை், நம்முனடய தைிப்படட் ஆராதனை நாழும், பநரமும், 
தவறாமல் இருக்க பவண்டும்; ெனபயில் கூடட்ு ஆராதனையிலும் 
தவறாமல் பங்குசகாள்ளபவண்டும். “ஆடிக்கு ஒரு தரம் 
அமாவானெக்கு ஒரு தரம்”எை்று நம் ஆராதனை இருக்கக்கூடாது. 

பதவை் நமக்குத் தருவது அனைத்தும் தனடயிை்றி, தாராளமும், 
ஏராளமுமாக வந்துசகாண்பட இருக்கிை்றை: சூரிய ஒளி, 
சுவாசிக்கக் காற்று, ெமுத்திரமும் அதிலிருந்து நமக்குக் 
கினடக்கும் மீை்கள், உப்பு, மனழ நீர,் அதைால் வினழயும் உணவு 
தாைியங்கள் மற்றும் காய்கறிகளிை் எண்ணற்ற வனககள்,  
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இனறெச்ி வனககள், நமக்கு ஆனடகனள உற்பத்தி செய்யத் 
பதனவயாை மூலப்சபாருடக்ள், அனைத்தும் நம் பதவைால் 
ஏராளமாக வழங்கப்படுகிை்றை. 

 அத்தனகய தயாளம் நினறந்த நல்ல பதவை்  நமக்கு 
இருக்கிறார.் அவனர ஆராதிப்பதில் நாம் எவ்வாறு 
கஞ்ெத்தைமாகவும், அனற குனறயாகவும் இருக்க முடியும்? 

 பமலும், ஆராதனை ஒருபபாதும் ஒரு கூடட்ம் 
பாரன்வயாளரக்னளத் திருப்திப்படுத்துவதற்காகெ ்
செய்யப்படுவதில்னல; உண்னமயாை ஆராதனை ெரவ் 
வல்லனமயுள்ள பதவனை ஆராதிப்பதற்கு  மக்களிை் 
இதயங்கனள ஒை்றினணக்கிறது. 

 நாம் அவனர ஆராதிக்கும்பபாது பதவை் இருதயங்கனள 
ஆராய்கிறார.் நம் இதயங்கள் பதவபைாடுள்ள உறவில் ெரியாக 
இல்லாவிடட்ால், நம்முனடய ஆராதனை பயைற்றது. 

ெங்கீதம் 96: 9ல் “பரிசுத்த அலங்காரத்துடபை கரத்்தனரத் 
சதாழுதுசகாள்ளுங்கள்; பூபலாகத்தாபர, நீங்கள் யாவரும் 
அவருக்கு முை்பாக நடுங்குங்கள்”, எை்ற ெங்கீதக்காரைிை் 
அனழப்னப ஏற்று, நம் தைிப்படட் வாழ்க்னகயிலும், நம் 
குடும்பங்களிலும், நம் ெனபகளிலும், முறை்பாடற்ற 
முை்னுரினமயுனடயதாக ஆராதனைனய அனுெரிப்பபாமாக. 

 இப்படி நாம் பதவனை ஆராதிக்கும்பபாது, அவர ்வந்து தம் 
பிரெை்ைத்தால் நம்முடை் உறவாடி நம் இதயங்கனள 
அவருனடய இதயத்னதப்பபால் மாற்றுவார.் 

Daily prayer & 
devotion  
Join us online 

 

• English - 9 pm 

• Tamil - 6:45 am 

• English (WMC) - 9:30 
pm 

 

Use the link shared in  
Church Whatsapp group 
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How to develop an evangelistic lifestyle 

 A godly man quipped ‘I realise that evangelism shouldn’t be merely a 

program or an activity; It should be a way of life. But how do I make it that? 

How do I develop an evangelistic lifestyle?’  

 Anyone who wants his or her life to count for something eternal 

ought to ask the same question. How do I develop an evangelical lifestyle? To 

receive the needed help in this area, we ought to ask, is there anything about 

the lives and lifestyles of the people in the New Testament that could help 

me develop an evangelical lifestyle? Yes, we can.  

We must see people the way God sees them 

In Mathew 9:36, the observation is made concerning Christ, “But 

when he saw the multitudes, He was moved with compassion for them, be-

cause they were weary and scattered, like sheep having no shepherd”. The 

New Testament speaks of Christ being moved or filled with pity eight times. 

He looked beyond people’s faults and saw their need – they were like sheep 

without a shepherd.  

Many times, Christians feel that being around non-Christians is an 

unpleasant experience. Some unbelievers are very self-centred and their lan-

guage can be less than desirable. We forget, though, that the problem is not 

what they do, it’s who they are as – individuals who have never met the Sav-

iour. As Christ looked beyond the person’s actions and saw the problem, we 

are to do the same. We must have a heart of compassion toward non-

Christians and see them the way Christ does. His practice is to be our pattern.  

A number of years ago, several missionaries were killed by the Auca-

Indians in Ecuador. The father of one of the missionaries made the state-

ment, “I feel sorrier for those poor Indians than I feel for my own son”. That’s 

a spirit of compassion!    

(An excerpt from “How to - book on Personal evangelism” by Larry Moyers) 

We cannot pray in love and live in hate and still think we are 

worshipping God - A W Tozer 
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BMC Pulpit Calendar - June 2020 
 

Date Time Speaker 

7-Jun-20 

7:00 am (Tamil) Rev. Selvan Jeyaraj 

9:30 am (English) Rev. Selvan Jeyaraj 

4:00 pm (Telugu) Rev. John Wesley 

6:30 pm (English) BMC Youth 

14-Jun-20 
 

7:00 am (Tamil) Mr Wilfred 

9:30 am (English) Rev. John Wesley 

4:00 pm (Telugu) Rev Selvan Jeyaraj 

6:30 pm (English) BMC Youth 

21-Jun-20 
 

7:00 am (Tamil) Dr Rajesh Duthie 

9:30 am (English) Dr Rajesh Duthie 

4:00 pm (Telugu) Mr Vijayakumar 

6:30 pm (English) BMC Youth 

28-Jun-20   

7:00 am (Tamil) Mr Vijay Santhaseelan 

9:30 am (English) Mr Isaac Tilak 

4:00 pm (Telugu) Rev. Anand Kamal 

6:30 pm (English) BMC Youth 

Online Service details informed through Church Whatsapp group 


