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Greetings! Grace to you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ.  It 

is my joy and privilege to serve as your pastor.  

God’s glorious sun beams is a welcome relief after so much rain. As we enter into an-

other wintry season, we bear witness to the changes in our personal, family and church 

walk with the Lord. Bonding over the mission of Christ, we are learning to develop a 

relationship that will enable us to be open to where God wants to lead us. 

I strongly believe in body, mind and spirit the connection between the individual and 

community. I work to bring them into a healthy partnership. I firmly believe that “God 

is still speaking” since, we “have been born anew, not of perishable but of imperishable 

seed, through the living and enduring word of God..…Like living stones, let (us) be built 

into a spiritual house” (1 Pet. 1:23, 2:5).  I believe that our growth will be a collabora-

tive effort. God is still blessing us with the discovery of our hidden inner talents and 

honoring us through them to influence the world.  

I want to thank everyone who shared the burden of church work that God has entrust-

ed to us.  I recall the significant events of the past few months. Thanks to all who par-

ticipated in the ministry and those who supported us in prayer. All Glory to God Al-

mighty for His blessings and guidance. As we look ahead for important occasions such 

as Thanksgiving / Harvest Festival 2017, Carol Rounds, Christmas Concert, Children’s 

Christmas program, Christmas service and New Year service, it is my prayer and ap-

peal that we come together to make them more blessed and successful.  

God is using our Indians for Christ to construct a church in India through IMS missions 

in Andhra Pradesh. Our IFC outreach activities are progressing well. We distribute ap-

proximately 300 tracts every month; many church members actively participate and 

many others pray about it. Thanks to all. 

Let us allow our faith to grow towards the brilliance of God’s Holy Light. Let us consider 

ourselves and our community’s togetherness to “press on towards the goal for the prize 

of the heavenly call of God in Christ Jesus” (Phil 3:14). Let us be aware that we are 

more than mere survivors and what we accomplish in society still needs to be grounded 

in the Living Christ. 

Yours in Christ,  

Pastor Isravel Jayaraj 

To proclaim, communicate the love and life
-changing power of our Lord and Savior 
Jesus Christ to the South Asian Community 
in the Washington DC metropolitan area.  

We desire to equip believers through disciple-

ship, enabling them to evangelize to the nations 

of the world, support missionaries, help them 

be a part of God’s family and magnify His name. 
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Indian Missionary Society (IMS) 
 
Praise be to God, we were able to sponsor construction of a church in Ondipakka village 
in Paderu IMS mission field, Andhra Pradesh. This is a kui tribal field and people are 
poor. The villagers are spread out in hills without proper transportation or educational 
facilities. IMS missionaries have established hostels for children to improve their  
standard of living and education. The church construction is expected to be completed 
in January 2018.  
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(Mathew 14:13-22, Mark 7:31-45, John 6:4-14) 
 
John the Baptist had just been beheaded, the twelve disciples had gone on their first missionary trip by 
themselves (Mark 6:7-13) and the Passover festival was near. Jesus saw that the disciples had been so 
busy that they had not even eaten, so He took them to a desert place to rest. When they heard about 
this, over 5000 people followed them eagerly to the far shore of Galilee. Jesus was moved with compas-
sion for these people, who were like sheep without a shepherd and He taught them many things.  
 
In the evening, He asked the disciples, where they may buy bread to feed the people. Philip mused that 
they would need a half year’s wage to buy enough 
bread for each one to have a bite. While Jesus let the 
magnitude of the situation sink in, Andrew brought 5 
barely loaves and 2 fish from a little boy. His inten-
tion was clear- to divide it among a few people, for he 
says, “how far will they go among so many?” 
 
Jesus had the people sit down, and He took the 
loaves, gave thanks and distributed them. It is an 
interesting exercise to com- pare this to the situation 
when the woman in the family invites guests to a 
party. Everybody knows the chaos that arises when more 
people show up than ex- pected. Physical signs such 
as flying utensils, dropped spoons, spilled liquids, last 
minute scramble to cook an extra dish, tears, sweat, trembling and total chaos may follow! In  
a helpless situation, it is human nature to panic, fear, hide, doubt, feel angry, lose hope and give up. 
 
But Jesus GAVE THANKS. 
 
He, of course, knew what was going to happen (John 6:6). But in His human form at that time, He was 
perhaps subject to the same feelings of doubt, fear and helplessness that we have today. He simply 
thanked God for what was before him- the 5 barley loaves and 2 small fish. 
 
What followed is the miraculous multiplication of the food, as the disciples distributed it. All the people 
were filled and 12 baskets were filled with leftovers. The hungry and tired disciples themselves became 
the vessels that relieved the hunger and fatigue of thousands of people. 
 
This Thanksgiving, let us thank God for what is before us. Without His grace and favor, none of these 
things, big or small, would be ours. By this same grace, God also continues to supply all our needs and 
give us in abundance of what we need, so we may collect basketfuls of leftover. This hope should encour-
age us to always be thankful.  
 

Gratitude Leads to Plenitude  -Jacinth Joseph 

http://www.indiansforchrist.org
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The Children’s Ministry Team has had a very 
blessed start to 2017- 2018. A huge THANK 
YOU to our support team of teachers, youth 
and volunteers.  
 
Every Sunday we meet during the service 
time and children learn God’s word and 
songs. Listed below is the teachers list. 
PreK-Kindergarten – Mrs. Sunitha Mathews  

Mrs. Ruth Vadlamani 
Mrs. Goldina Johnson 
Mrs.Christina Chandran 
Ms. Sangeetha Noble 

Grade 1 & 2 – Mrs. Jansi Barath  
                     Mrs. Ananthi Daniel 
Grade 3 & 4 – Mrs. Angeline Immanuel  
                     Mrs. Mercy Ravi 
Grade 5 & 6 – Mrs. Sofia Anand  
                     Mrs. Jebakirubai Immanuel  
Grade 7 & 8 – Mr. Jasper Jebaprabu 
                     Mrs. Hemala Jayaseelan 
 
JBQ & TBQ: This year by the Grace of God 
we started the quizzing for Junior Bible Quiz-
zing (JBQ) and Teen Bible Quizzing (TBQ) 
team for the year 2017-2018.  Currently we 
have 6 kids in the JBQ primary team and 7 
kids in JBQ Junior team.  We have complet-
ed the first meet and our Primary team had 
5 wins and 0 loss and Junior team had 4 
wins and 0 loss.  Thanks to Mrs. Sofia Anand 
and Mrs. Sheela Martin for coordinating this 
effort.  Our next JBQ meet will be on Nov 
17th, 2017. 
 
Our youth from Grade 9-12 is participating 
in this year’s Teen bible quizzing and cur-
rently we have 2 middle school teams and 1 
high school team. These kids are memoriz-
ing Mark chapters 1- 8 . Thanks to Mr. 
Arleen Jacob for coordinating and working 
with the teams. Our next TBQ meet will be 
Dec 2, 2017.  
 
Junior Choir:  Middle School Kids are par-
ticipating in singing during the praise and 
worship time along with the Choir members.  
Encourage your child to participate.  
 

Shoebox Packing Reminder: Christmas 
gifts for under privileged children 
around the world  
Last year we collected around 50 shoe boxes 
from IFC Family members and we continue 
to do the same this year. If you have not 
received the boxes, please contact any Sun-
day school teacher or youth coordinator. All 
the boxes will be collected during 2nd and 3rd 
week of November 2017. Please refer to this 
link for importation information: https://
www.samaritanspurse.org/operation-
christmas-child/pack-a-shoe-box/  
 
Gift Exchange program. December 10, 
2017 each Sunday school student will draw 
names from the list of Sunday school kids 
for a Christmas gift exchange. We will have 
games, crafts and special Christmas food for 
our Sunday school children.  We recommend 
gifts to be no more than $15.   
 
Christmas musical: December 17, 2017, 
Sunday at 3pm, IFC Sunday school presents 
a great musical program “Sheep in Heavenly 
Peace” and also a presentation of songs and 
dance.  Please bring your friends and family 
for this wonderful performance by our IFC 
Kids. 

 
 
Outreach: Spreading Good News to the Al-
der Caring center, Aldie, Virginia. December 
23, 2017 we plan to visit this center to share 
the Christmas message and good news 
through carols and prayer.   
 
Please encourage your children to participate 
in all events. 

“Train up a child in the way he should go; even when he is old he “Train up a child in the way he should go; even when he is old he “Train up a child in the way he should go; even when he is old he 
will not depart from it”.  Proverbs 22:6will not depart from it”.  Proverbs 22:6will not depart from it”.  Proverbs 22:6   

http://www.indiansforchrist.org
https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child/pack-a-shoe-box/
https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child/pack-a-shoe-box/
https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child/pack-a-shoe-box/
https://www.facebook.com/pages/Aldie-Virginia/105571722809822
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திரும்ைி ைார்க்கிறேன்   -மபேந்த திருமதி சுகந்தி காசி 

 

என் பைற்றோர் வழி மூதாபதயர் யாவரும் இந்துக்கறே. என் பூட்டனார் ஒரு இந்து பூசாாி. எப்ைடி, எப்றைாது கிேிஸ்தவர் ஆனார் என்ே 

விவரம் பதாியவில்பை. அவருடபடய ஞானஸ்தான பையர் தாவீது. ஆையத்தில் அவருக்கு எல்ைாபரப்றைால் அமர்ந்து வழிைட 

முடியாதாம். பெடுஞ்சாண்கிபடயாக குப்புே ைடுத்து பககபே கூப்ைி  இருப்ைாராம். எம்பைருமாபனறய மடங்கடிக்க ெிபனத்த சாத்தன் 

இவபர மிகவும் ைாடு ைடுத்தி வாட்டி வபதத்திருக்கிோன். ெம் அருபம இறயசு துபை ெிற்க, விசுவாசத்தால், பெைத்துடன் தீய சக்திகள் 

றமல் பவற்ேி பகாண்டார். ைிற்காைத்தில் உைறதசியார் ஆகி ஊர் மக்கபே கிேிஸ்த்துவுக்குள்  ெடத்தி தம் நூற்ேிருைதாம் வயதில் 

மாங்குடியில் இேந்திருக்கிோர்.  

 

இவர் மகன் பசமன் வாத்தியாருக்கும் சூசன்னா அம்மாளுக்கும் ைிேந்தது என் அம்மா. ொங்கள் மூன்று சறகாதரர் றசர்ந்த  கூட்டு 

குடும்ைம். முதலில் தன்பன, தன் ைிள்பேகபே, தங்கள் குடும்ைங்கபே கடவுளுக்குள் வேர்ப்ைது அவர்கள் றொக்கம். எல்ைா 

ைிள்பேகளுக்கும் பைைிள் பையபர பவத்து அன்னாாின் குை ெைன்கபே கற்ைித்தார்கள். ொங்கள் சின்ன ைிள்பேகோய் இருந்த 

றைாறத மற்ேவர்களுக்கு உதவி பசய்வது, ைிேருக்கு ைிரறயாெனமாய் இருப்ைது, கிேிஸ்தவ ஒழுக்கங்கபே பகைிடிப்ைது இபவறய 

அவர்கள் அக்கபே.  

எங்கள் ஊர் ஒரு குக்கிராமம். பையர் துபரயூர். பைண்கள் தனிறய வீட்டுப்ைடி தாண்டக்கூடாது, ைவுடர் றைாடக்கூடாது  என்று  ைை 

கட்டுப்ைாடுகள் உண்டு. அபத மீேி பையன்கறோடு சமமாக எங்கபேயும் ைடிக்க பவத்தார்கள். எங்கள் ஊாில் முதல் பைண் 

ைட்டதாாிகள் எங்கள் வீட்டு மக்கள் தான். எங்கள்  வீட்டு  பைாியவர்கள் எங்களுக்கு ெல்ை முன்மாதிாி.  றதாட்டத்தில் றவபை 

பசய்கிேவர்களுக்கு அலுப்பு பதாியாதிருக்க என் அம்மா கபதகள், விடுகபதகள், ைாட்டுகள் ஏதாவது பசால்லுவார்கள். இரவு 

சாப்ைாட்டுக்கு  ைின்  வீட்டு முன்  எங்களுக்கு ைாட்டுகள் பசால்லி தருவார்கள். றைச்பசல்ைாம் ொட்டு ெடப்பு, உைக காாியங்கள், 

க்ாிஷ்ைம் ைிள்பே றவதொயக சாஸ்திாிகள் றைான்ே பதாண்டர்கள், இரட்சைிய யாத்திபர றைான்ே நூல்கள் ைற்ேியும் தான் இருக்கும். 

இதில் சிை எனக்கு பைத்தியமாகவும். ‘றைார்’ ஆகவும் றதான்றும். இப்றைாறதா ஒரு பைான்னான வாய்ப்பை இழந்துவிட்றடறன என்று 

வருந்துகிறேன். இது காைம் கடந்த அேிவு.  

ஊாில் ைத்து குடும்ைங்கறே கிேிஸ்தவர்கள். கிேிஸ்மஸ் முன் தினம் இரவு சாப்ைாட்பட சீக்கிரறம முடித்துக்பகாண்டு கிேிஸ்தவர், ைிே 

மதத்தினர் என்று ஊறர கூடி றகாவிபை அைங்காிப்றைாம். அப்றைாது மின்சாரம்  கிபடயாது. பமழுகுவர்த்தி, குத்துவிேக்கு 

பெகறொதியாய் ஒேி வீசும். வாகன வசதிகள் இல்ைாத அந்த காைத்தில் அண்ைன் தம்ைி இருவர் பவகு தூரம் உதிாிப் பூக்கபே சுமந்து 

வந்து றகாயிலில் பவத்து கட்டுவார்கள். இதில் விறசஷம் என்ன என்ோல் கிேிஸ்து மீதும் கிேிஸ்தவர்கள் மீதும் ைற்று பகாண்ட இந்த 

இருவரும் ைக்கா இந்துக்கள். அைங்காரத்துக்கு றைாக மீதி பூக்கபே மட்டுறம தங்கள் வருமானத்துக்கு விற்ைார்கள். ெம் மூன்று முக்கிய 

ைண்டிபககளுக்கம் பூக்கள் சப்ைபே  அவர்கள் தான். பூக்களுக்கு கிரயம் இல்பை. றகட்டால் இது எங்கள் குடும்ைத்துக்கு 

ஆசீர்வாதமாக இருக்கிேது என்ைார்கள். அவர்களுக்கு சபை சார்ைில் வருடம் ஒரு தடபவ ஆளுக்கு ஒரு றொடி றவஷ்டியும் துண்டும் 

தான் அன்ைேிப்பு. 

http://www.indiansforchrist.org
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அைங்காிப்பு முடிந்ததும் அாிக்றகன் ைாந்தபர எடுத்துக்பகாண்டு வீடு வீடாக ெடந்து ஒவ்பவாரு வீட்டின் முன்னும் ெின்று கிேிஸ்மஸ் 

ைாட்டு ைாடுவார்கள். ைிாியப்ைட்ட மற்ே மதத்தினரும் றசர்ந்து வருவார்கள். கபடசியாக எங்கள் வீடு. குேிருக்கு இதமாக எங்கள் அம்மா 

ைாபன ெிபேய சுடச்சுட கருப்ைட்டி காைி தயாராக பவத்திருப்ைார்கள். ஓடி ஓடி எல்ைாருக்கும் ைாிமாறும்றைாது பராம்ைவும் 

சந்றதாஷமாக இருக்கும். அபத அடுத்து எல்றைாருமாக ஆராதபனக்கு றைாறவாம். எங்களுக்கு முன்றன இந்து மக்கள் றகாவிலில் ெிரம்ைி 

இருப்ைார்கள். பூக்கள் வாசபன, புது துைி சுகம், அைங்காரம், ைாட்டுகள், விேக்குகள் எல்ைாமாக குேிபர விரட்டி விடும்.  எங்கள் 

றதாட்டங்கேில் ைை ைிாிவினரும் றவபை பசய்தார்கள். கிேிஸ்மஸ் அன்று எல்றைாரும் ஒன்ோக பகாண்டாடுறவாம். ஆடு அடித்து 

சபமத்து எெமான் றவபையாள் என்று வித்தியாசம் இல்ைாமல் ஒறர குடும்ைமாக, ஒறர குைமாக, ஒறர ைந்தியில் கூடி சாப்ைிட்டு 

மகிழுறவாம். 

 

ொங்கள் றைார்டிங் ஸ்கூலில் இருந்து லீவுக்கு வரும். றைாது எங்கள் பைற்றோபரப் றைாைறவ கிராம மக்களும் எங்கபே உற்சாகமாய் 

வரறவற்ைார்கள். ைிள்பேகபே தங்கள் பைற்றோர் காட்டு றவபைக்கு றைான ைின் ஸ்கூலுக்கு பரடி பசய்து அனுப்புறவாம். துைி 

பவட்ட, பதக்க, றைஸ் ைின்ன, தக்ேியில் நூல் நூற்க பசால்லித்தருறவாம். பையன்களும் றைாட்டி றைாட்டு ைடித்து பகாள்வார்கள். 

பைாழுது றைாக்காகவும் சம்ைாத்தியத்துக்காகவும் ையனுள்ே றவபைகபே பசய்வார்கள். ைாபே றைார்டிங் ஸ்கூலில் கற்ே ைாடல்கள் 

எல்ைார் வாயிலும் ஊர் முழுதும் பதானிக்கும். றகாவில் முன் உள்ே ஊர் திடலில் ொடகங்கள் ெடிப்றைாம். இேம் ைிள்பேகளுக்கு சிை 

உருப்ைடியான காாியங்கபே பசால்லிக் பகாடுத்த மனெிபேவு இருக்கும். லீவு முடிவறத பதாியாது.  

 

எங்கள் சறகாதரருடன் சமசுதந்திரம் பகாடுத்து ெடத்தியதால் எங்கள் தகுதிக்கு ஏற்ை எறதா சிை சிறு ஊழியங்கள் பசய்ய முடிந்தது. 

மற்ேவர்களுக்கு பசய்யும் உதவிகபே வாய்ப்ைட பசால்ைறவா பவேிப்ைட அேிவிக்கறவா கூடாது என்று பைற்றோர் எங்களுக்கு 

ைடிப்ைித்தார்கள். அந்தரங்கத்தில் பசய்யும் கிாிபயகபே ைார்க்கிே ைரம ைிதா எங்களுக்கு பவேிரங்கமாய் ைதில் அேித்தார். என்பன 

ஊக்குவித்த குடும்ைத்துக்காக றதவபன துதிக்கிறேன். சின்ன வயதில் பைற்றோர், உற்றோர் மூைம் கற்ேபவ இன்றும் என் வாழ்வில் 

ையன் ைடுகின்ேன. அபமாிக்காவில் வசித்தாலும் ைிள்பே ைருவம், கிராம வாழ்க்பக, ஊர் ைழக்க வழக்கங்கள் ைற்ேிய ெிபனவுகள் என் 

மனதில் ெின்று ெிபேவு தருகின்ேன..  

 

ஆண்டவர் என்பன ெடத்தி வந்த ைாபதகள் ஆச்சர்யமானபவ. சிேிய, பைாிய காாியங்கேில் றதவன் என் ைாபதக்கு 

பவேிச்சமாயிருக்கிோர். அவர் எனக்கு உைர்த்தி காட்டிய பசயல்கள் அறெகம். உமக்றக ஸ்றதாத்திரம் ஐயா!  
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-Angeline Emmanuel 

 
This year our IFC Annual Women's Retreat was held on Sep 23, 2017. It was a time 

of spiritual enrichment, for all the women to celebrate and also to nourish their  
creative spirit. 

We started the event by singing songs and praising God, followed by the Sermon. 
The Spiritual food was provided by Pastor Tracey Perry, who was the Guest speaker. 

The message was about Breaking Barriers. 
 

We all assume that our lives are predetermined to be a certain way, and nothing 
can be done to change it. To ac-
cept this is to be governed by a 

fatalistic attitude that essentially 
says, "I am a victim of circum-

stances I cannot alter”. But at the 
end of the message, we under-
stood that, God wants to tell us 
something about how we view 

the circumstances that attempt to 
hold us captive in our lives by 

  
-knowing Who we are 

-who we belong too 
-whose we are 

 
by 

 -forgiving ourselves 
-forgiving others 
-constant Prayer. 

http://www.indiansforchrist.org
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Followed by the powerful and a thought provoking message we had a group discussion. Each one of us 
came up with different ideas and thoughts. This helped us to 
explore the Bible with different perspectives and abundant 
information. 
 
After a delicious and tasty lunch, we had a cooking demo on 
Quinoa. We learnt that it is a good substitute for Rice. Quinoa 
has more protein and thus more nutritious when compared to 
rice. 
 
Then came the fun- filled session of the afternoon. Yes, we 
had games and aerobics!! Each one participated with great 
enthusiasm and enjoyed the day to the fullest. We concluded 
the session with a group prayer. 
 
We loved the time we spent in God’s word, and then relaxed 

from our daily routines which opened up our Trust in 

God, humor, and laughter. We really must do this 

more often than once a year!! 

https://photos.google.com/share/

AF1QipPV_cqksezNzdzlfQFG_UWtsqdWbjy2-

C6RjH8oRvrsmcEqRFo37MCR8yn0JTS_4Q?

http://www.indiansforchrist.org
https://photos.google.com/share/AF1QipPV_cqksezNzdzlfQFG_UWtsqdWbjy2-C6RjH8oRvrsmcEqRFo37MCR8yn0JTS_4Q?key=U19iMnlKaDdoUjRWX2RzblVPNjh6aFZwLXBTNl93
https://photos.google.com/share/AF1QipPV_cqksezNzdzlfQFG_UWtsqdWbjy2-C6RjH8oRvrsmcEqRFo37MCR8yn0JTS_4Q?key=U19iMnlKaDdoUjRWX2RzblVPNjh6aFZwLXBTNl93
https://photos.google.com/share/AF1QipPV_cqksezNzdzlfQFG_UWtsqdWbjy2-C6RjH8oRvrsmcEqRFo37MCR8yn0JTS_4Q?key=U19iMnlKaDdoUjRWX2RzblVPNjh6aFZwLXBTNl93
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   கர்த்தபர றதடுகிேவர்களுக்கு கிபடக்கும் ஆசீர்வாதங்கள்  -ொய் சாமுறவல்  
 

ொம் ெம்முபடய உடபமகபேறயா, பைாருட்கபேறயா பதாபைத்துவிடும் பைாழுது அபத கண்டுைிடிக்கும் வபர றதடுகிறோம்.  

திருமபேயிலும் கூட காைாமற்றைான பவள்ேிக்காசு, ஆடு, இபேயகுமாரன் ைற்ேி லூக்கா 15ல் வாசிக்கிறோம். கண்டுைிடித்தைின் 

ஏற்ைட்ட மகிழ்ச்சிபயயும் காண்கிறோம்.  இழந்துறைானபத றதடவும் இரட்சிக்கவுறம மனுஷகுமாரன் உைகத்திற்கு வந்தார் (லூக்.19:10).  

ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ெம்பம றதடி வந்த இரட்சகபர ொமும் றதடி, அவர் தரும் இரட்சிப்பை பைற்று, அவருக்குள்ோக மகிழ்ந்து 

கேிகூருவது எத்தபன பைாிய சிைாக்கியம்.  இப்ைடிப்ைட்ட றதவபன ொம் எப்ைடி றதடுவது?  முழு இருதயத்றதாடும், முழு 

ஆத்துமாறவாடும் றதட றவண்டும் (உைா. 4:29; 2 ொோ.15:12).  மகதறைனா மாியாள் கல்ைபேயில் இறயசுவின் சடைத்பத காைாமல் 

றைாகறவ, அழுது அவபர றதடி, கண்டு மகிழ்ந்தது றைாை ொமும் அவபர றதடி ஆசீர்வாதங்கபே பைற்று மகிழ கர்த்தர் கிருபை 

அருேறவண்டும். 

ஆசா ராொவும் றயாசைாத் ராொவும் தங்கபே சத்துருக்கள் எதிர்த்த றைாது கர்த்தபர றதடி பவற்ேி பைற்ேபத 2 ொோ.14, 20 

அதிகாரங்கேில் காைைாம்.  ஆசா கர்த்தபர முழு இருதயத்றதாடு றதடியபைாழுது சுற்ேிலும் இபேப்ைாறுதபை கட்டபேயிட்டார்.  

அவர்கள் காாியஙகள் வாய்த்தது (2 ொோ.14:7; 2 ொோ. 26:5).  எங்கள் றதவனுபடய கரம் தம்பம றதடுகிே எல்ைார் றமலும் 

அவர்களுக்கு ென்பமயாக இருக்கிேது (எஸ்ரா 8:22).  உம்பம றதடுகிேவர்கபே ெீர் பகவிடுகிேதில்பை (சங்.9:10).  கர்த்தபர 

றதடுங்கள் அப்பைாழுது ைிபழப்பீர்கள் (ஆறமா: 5:6).  கர்த்தபர றதடுகிேவர்கேின் இருதயம் மகிழும் (1 ொோ.16:10; சங்.105:3).  ெீ 

அவபர றதடினால் உனக்கு பதன்ைடுவார் (1 ொோ.28:9).  அவபரத்  றதடினால் பவேிப்ைடுவார் (1 ொோ.15:4).  

என் ொமம் தாிக்கப்ைட்ட என் ெனங்கள் தங்கபே தாழ்த்தி, பெைம்ைண்ைி, என் முகத்பதத் றதடி, தங்கள் பைால்ைாத வழிகபே விட்டுத் 

திரும்ைினால், அப்பைாழுது ைரறைாகத்திலிருக்கிே ொன் றகட்டு, அவர்கள் ைாவத்பத மன்னித்து, றதசத்திற்கு றேமத்பத பகாடுப்றைன் 

(2 ொோ.7:14). ொன் கர்த்தபர றதடிறனன் அவர் எனக்கு பசவிபகாடுத்து என்னுபடய எல்ைா ையத்துக்கும் என்பன ெீங்கைாக்கிவிட்டார் 

(சங். 34:4). கர்த்தபர றதடுகிேவர்களுக்றகா ஒரு ென்பமயும் குபேவுைடாது (சங்.34:10).  உம்பம றதடுகிேவர்கள் என்னிமித்தம் 

ொைமபடயாதிருப்ைார்கோக (சங். 69:6).  கர்த்தபர றதடுகிேவர்கறோ சகைத்பதயும் அேிவார்கள் (ெீதி. 28:5).  தங்கள் முழு 

மனறதாடும் அவபர றதடினார்கள்; கர்த்தர் அவர்களுக்கு பவேிப்ைட்டு …….. அவர்கபே  இபேப்ைாரப் ைண்ைினார் (2 ொோ. 15:15).  

அவபர முழு இருதயத்றதாடும் றதடுகிேவர்கள் ைாக்கியவான்கள் (சங். 119: 2).  கர்த்தர் வந்து உங்கள்றமல் ெீதிபய வருஷிக்கப்ைண்ணு 

மட்டும் அவபர றதடக் காைமாயிருக்கிேது (ஓசி. 10:12). 

ொமும் ெம்முபடய ைிரச்சபன றெரங்கேில் மட்டும் கர்த்தபர றதடாமல், காவல்துபே அதிகாாிகள், வக்கீல்கள் என்று ெம்முபடய 

வழக்கிற்காகவும், மற்றும் எந்த ஊழியக்காரர் மூைம் அற்புதங்கள், அபடயாேங்கள் ெடக்கிேது என்று ெம்முபடய வியாதிக்காகவும் 

மற்ேவர்கபே ொடித்றதடிச் பசல்ைாமல், ‘றதடுங்கள் கண்டபடவீர்கள்’ .என்று வாக்கேித்த கர்த்தபர றதடுறவாம்.   ெம்பம 

உருவாக்கியவர் ெம்முபடய றதபவ என்ன என்ைபத அேிவார்.  அவறர ெமக்காக இரத்தம் சிந்தி ைாவ அடிபமத் தனத்திலிருந்து 

மீட்டவர்.  அவாில்ைாமல் ொன் இல்பை என்ே விசுவாசத்றதாடு றதடுகிேவர்களுக்கு ெித்திய ெீவபன அேிப்ைார் (றராம. 2:7).  கர்த்தபர 

றதடுகிேவர்கள் அவபரத் துதிப்ைார்கள் (சங். 22:6). எனறவ அவபர  துதித்துப்றைாற்ேி, கண்ைீறராடு கூடிய பெைத்றதாடும், 

உைவாசத்றதாடும் அவபரக் காணும்வபர றதடி, கண்டு, றமறை குேிப்ைிட்ட ஆசீர்வாதங்கபேப் பைே கர்த்தர் கிருபை பசய்வாராக. 
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25 Ideas to Pray Over Your Husband 
Original source https://unveiledwife.com/25-verses-to-pray-over-your-husband/ 

Submitted by Bhamini Prem 
 

That he lives in accordance with God’s plan for his life (Ephesians 4:1-2) 

That he would continue to lead and that God would be glorified in our marriage      

(Ephesians 5:25-29) 

That the Lord would bless his work (Proverbs 22:29) 

That he would lean on Christ in his trials (Psalm 46:1) 

His integrity (Proverbs 11:3) 

His temptations (1 Corinthians 10:13) 

That he would have a giving heart (Proverbs 28:27) 

For discernment in handling finances (Luke 16:13) 

That he would trust in God’s plan, not his own (Jeremiah 29:11) 

That he would give everything to the Lord in Prayer (1 Thessalonians 5:17) 

That he would seek wisdom (James 1:5) 

That God would give him discernment (Philippians 1:9-10) 

That the Lord would teach him how to be a good husband & likewise be a good wife 

(Ephesians 5:22-33) 

That he would submit his fears to God (Psalm 118:6) 

That he would fully grasp his purpose in Christ (Romans 8:28) 

For his health (1 Corinthians 6:12) 

For strength (Psalm 28:7) 

That he would be surrounded by people who bring him up (Proverbs 13:20) 

That he would boldly declare the Truth of the Gospel (Acts 28:31) 

That he would grow spiritually through reading, studying and prayer (2 Peter 3:18) 

That he would have a humble, teachable spirit (Proverbs 15:33) 

That he would be full of patience and peace (Romans 14:19) 

That he would be quick to forgive (1 Corinthians 13, Ephesians 4:32) 

His Heart (Proverbs 4:23) 

His Future (Psalm 119: 105) 

http://www.indiansforchrist.org
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-Jacob Noble 
 
 
Sports, despite being universally accepted as a category concomitant with entertainment, can simultane-
ously be construed as a driving force in spreading the word of God, and for the subsequent edification of 
our spiritual growth. 
In this light, many churches have incorporated sports activities into their repertoire thus laying the foun-
dations for a sense of unity, family, and indeed, fellowship, as part of proclaiming the Gospel to the 
masses.  
 
At IFC we have had the great privilege of engaging in week-
ly sports activities (volleyball, cricket to name a few) with 
the objective of formulating a strong sense of unity and 
concurrently seeking to bond with each other, the result 
being a greater awareness of caring, sharing and praying 
for each other. Over the past two years our church has had 
the honor of participating in the Sports Outreach ministry at 
the Asian Indian Christian Church (AICC), NJ. The predomi-
nant objective of this outreach is to utilize “Sports field as 
Mission field” by bringing together the Christian community 
with the goal of having a fun-filled sporting event at the 
same time striving to reach out to the unreached as one 
Body of Christ. Last year the proceeds of this outreach 
helped to support 7 Children in India. 
 
In terms of its participation and development, last year our 

numbers were composed of just six allowing us the ability 

to field merely one team for the Men’s Volleyball event. This year, due to overwhelming interest from our 

church members, we are excited at the prospect of having three teams for Men’s Volleyball and one for 

the Women’s Throw-ball event, on November 11 in New Jersey. We certainly believe that this will be in-

strumental in strengthening our unity, fellowship and love for each other; we are also optimistic that it 

will pave the way for fruitful ministerial expansion at IFC. We also hope to further utilize it as a tool in 

evangelism, discipleship and fellowship amongst believers. 
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Save the dates 
 
December 9, 2017 6:00 pm  

 Christmas Concert– “His Grace”  

 by IFC’s talented musicians, along with junior and 

 senior Choir. Please invite your friends and family. 

 

December 16, 2017 Ecumenical Carols 

 

December 17, 2017 3:00 pm Chrildren’s Program 

 

December 24, 2017 3:00 pm Christmas Eve Service 

 

December 25, 2017 9.00 am Christmas Service 
 

http://www.indiansforchrist.org

