From Pastor’s Desk…

Christ-like Love; a Fundamental for Christian Mission
The context for post-Easter mission of the disciples, gives an impressive
unity to this whole body of ‘upper-room’ teaching (15:1-16:33). Jesus Christ
would soon leave his disciples. He identified the secrets of effective mission.
Pruning by the Father is the first secret (v.2). He clears off some branches and
cleans up others. The second secret of effective mission is to remain in Jesus
((v.4,5). The third secret is to pray in Jesus’ name (v.7,16). The fourth is a
standing order “love one another as I have loved you” (v.9-10, 12-17). We realize
that only Christ can draw others to Him, but Christ is revealed when his people
love one another. Greater love has no one than this, that he lay down his love
for his friends (15:13).
We ought to lay down our lives for brothers (1Jn. 3:16) but, there are
ways to practice sacrificial love. Jesus the son of God was ready to step down
from heaven to earth for the salvation of humanity. The Christological hymn of
Paul reminds us of the greater love he has (Phil.2:5-11). It was evident in his
empathetic listening; comforting others; meeting their immediate need in
physical, emotional and spiritual realm. Jesus shared the truth learned from his
Father to his disciples itself became an expression of love (15:15). He offered
them the supreme honor of becoming his friends. Disciples of Jesus becomes a
unique community when we share the truth of the gospel with others. We are
called to demonstrate God’s love in words and deeds.
The whole world is in a critical season of Covid-19 pandemic. Here is the
significance of health care workers for their compassionate and dedicated care
for the sick and dying. We remember Florence Nightingale, the well-educated
daughter of a wealthy British parents defied social conventions and decided to
become a nurse. She revolutionized the treatment of wounded soldiers during
Crimean war and was hailed a hero known as Lady with the Lamp for her
untiring service of love, day and night.
Christians showed the compassionate love towards the sick throughout
Centuries. Rodney Stark in his Rise of Christianity argues that some of the
marked growth in the early church occurred in caring for the sick during three
plagues: the Antonine plague (2nd C), the Cyprian plague (3rd C), and the
Justinian plague (6thC). Let us carry on the divine assignment as everyone look
for a saving hand to lift them up for an abundant life. Christianity is not one
among many religions but the way of selfless and sacrificial love.
God bless you.
Rev. Dr. K. P. Mathew
(Senior Pastor, IPC Hebron, Los Angeles)

Greater Love
Sis Joicey Johnson
Life is the most valuable object we possess. When a man is willing to lay
that down for his friends or his country, it shows the utmost extent of love.
Probably all of us have seen truly great love in our lifetimes. We have seen
husbands and wives totally devoted to each other through the worst of times.
We have seen parents do any good thing they could to help their beloved
children. We have seen friends who would stand alongside each other through
hardship. We live in a dramatic society. Everything is a drama today. Most
people would define love as an emotion. The Bible describes love in terms of
sacrificial actions. Love is a word that has to do with what you do. There is
power with it. Love accomplishes something.
The greatest act of love is the sacrificial death of Jesus Christ. 2 Cor 5:
21 says “God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might
become the righteousness of God.” Love in the bible is powerful because it will
literally take hold of our heart and change who we are. We are not special
because of the dresses or cosmetics we put on. Our religion cannot make us
special unless we are genuinely and consistently connected to Jesus Christ. We
must be chosen and established by Jesus to be connected and fruitful. Submit
our whole life to Him and we will never remain the same. Let us focus on what
the Lord's love can do for you and me. Jesus said, “Greater love has no one than
this, that one lay down his life for his friends” (John 15:13). While it’s rarely
necessary to die for the sake of another, genuine love usually involves some
level of sacrifice. As Christians, we are to show unconditional, selfless love to
others just as Jesus did for us.
Let us re-evaluate the motives behind our dreams, the way we spend
your time and money, the way we work, and the choices we make. Are they
self-centered or are they investing in making the dreams of others come true?
Our life is like a seed. We can hold on to it and refuse to give it away or we can
let go of our life and let it become a seed. Our lives have the potential to be
multiplied when we give it away. Trade in self-centered living for a bigger goal.
Give your life for others and in doing so we will find it being multiplied in others.
John 15: 14 says “If you love me, keep my commands.” Mathew 28:19-20
“Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of
the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey
everything I have commanded you. And surely, I am with you always, to the
very end of the age.” Do we love Christ? If we love Jesus Christ, share the love
with everyone.

അതുല്യസ്നേഹം

Brother Sam Malayil
ഒരു ദുുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച കൂടി നവെ െിട്ടു കടന്നുപ ായി. ചില നാളുകളായി
തങ്ങളുവട ഉറക്കം വകടുത്തിയിരുന്ന നപരേത്തിവല തച്ചൻ പ ാേഫിൻവറ മകൻവറ
കഥ കഴിച്ചതിൽ മഹാ ുപരാഹിതന്മാരും ശാേതരതിമാരും രീശന്മാരും ഒന്നടങ്കം
ആപ
ാഷിച്ച ദിനം..... തങ്ങളുവട ആശയും ആപെശെുമായിരുന്ന
ഗുരുനാഥൻ`തങ്ങളുവട േകലര തീക്ഷകളും തല്ലിവകടുത്തിയിട്ടു തങ്ങവള
െിട്ടുപ ായി എന്നത െിശവേിച്ഛത തകർന്ന മനപസാടും തികഞ്ഞ നഷ്ടപ ാധപത്താടും
ശിഷയഗണത്തിനത ര ജ്ഞ അറ്റുപ ായ ദിനം ...
എന്നാൽ, നഷ്ടവെട്ടുപ ായ തൻവറ േൃഷതടിയുവട
്
മകുടമായ
മാനെരാശിയുവട െീവെടുെിനായുള്ള രക്ഷാ ദ്ധതിയുവട െി യദിനം…്്
ദദെത്തിനത മനുഷയപരാടുള്ള നിതയേതപനഹത്തിൻവറ ര ദർശനമായിരുന്നു അതത.
ാ ം നിമിത്തം ദദെത്തിൽ നിന്നും അനയവെട്ടു പ ായ മനുഷയൻ
ശിക്ഷിക്കവെടണവമന്ന്ദദെനീതിയുവടയും - എന്നാൽ ആ ശിക്ഷ
ഏറ്റുൊങ്ങുൊൻ രതാണിയില്ലാത്ത മനുഷയപനാടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ
േത്പനഹത്തിൻവറയും േംഗമസ്ഥാനം.
തൻവറ ഏക ാതനായ ുരതനിൽ െിശവേിക്കുന്ന ഏെനും
നശിച്ചുപ ാകാവത നിതയ ീെൻ ര ാ ിപക്കെതിനത ിതാൊയ ദദെം അെവന
നമുക്കായി ഏല്പിച്ചു തരുൊൻ തക്കെണ്ണം അരതമാരതം നവെ േതപനഹിച്ചു. ആ
ിതാെിൻവറ ുരതൻ തൻവറ രകൂശുമരണത്തിലൂവട ദദെേതപനഹത്തിൻവറ
പര ാജ്ജ്വലമുഖം നമുക്കത വെളിവെടുത്തുകയാണത വചയതതതത
്
. ൊക്കുകൾക്കും
െർണങ്ങൾക്കും അതീതമാണത ഈ അതുലയേതപനഹം.
ഗലീലയിൽ കാനാെിവല പയശുെിൻവറ രംഗര പെശനം തുടങ്ങി ,തൻവറ
േവർഗ്ഗാപരാഹണം െവര താൻ റഞ്ഞതും ര െർത്തിച്ചതും ദദെേതപനഹത്തിൻവറ
ര ദർശനമായിരുന്നു.്അന്ധമായ യഹൂദമതഭക്തി, ദെരയനിരയാതന ചിന്തപയാവട
അതിൻവറ േകല തീരെതപയാടും തൻവറ തളിർപമനിയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചപൊഴും
േകല പെദനയും കടിച്ചമർത്തി, മാനെരാശിപയാടുള്ള അധമയമായ േതപനഹം
നിമിത്തം േകലെും മനസാ േഹിച്ച രകിസ്തുെിൻവറ േതപനഹത്തിനത തുലയം
ചാർത്തുൊൻ മവറ്റാരു േതപനഹെുമില്ല. ൗപലാേത സ്ലീഹയുവട ൊക്കുകവള
കടവമടുത്തു റഞ്ഞാൽ; "ദദെരൂ ത്തിലിരിവക്ക ദദെപത്താടുള്ള േമതവം
മുറുവക ിടിച്ചുവകാപള്ളണവമന്നു െിചാരിക്കാവത ദാേരൂ വമടുത്തത പെഷത്തിൽ
മനുഷയനായി തവന്നത്താൻ മരണപത്താളം രകൂശിവല മരണപത്താളം
അനുേരണമുള്ളെനായി തീർന്നു. "
േഹരശാബ്ദങ്ങ്ങളായുള്ള മാനെചരിരതം എരത രതിപനാക്കിയാലും ഇരത
മഹത്തരമായ േതപനഹപത്താളം ഒന്നും ഇല്ല.ഈ ഉദാത്തമായ േതപനഹത്തിൻവറ ആഴം
രഗഹിക്കുന്ന ഒരു രകിസ്തുഭക്തൻ, ഭക്ത കെിപയാവടാെം വനഞ്ചത്തത ദകവെച്ചു
അറിയാവത ാടിപൊകും.
" മനപസാവട ശാ മരത്തിൽ തൂങ്ങിയ മനുപെലാ ദദെ ാതാ ..
നിനക്കീ പെദന െരുത്തിവെച്ചതീ നീചൻ ഞാൻ അപയാ!!"
ഇരതമാരതം ആഴമായി, േവന്തം ുരതവന നമുക്കായി
ലിയായി നൽകി
ദദെം നവെ േതപനഹിച്ചിട്ടും ലപൊഴും നാം ദൂർത്തത ുരതവന പ ാവല
ിതാെിൻവറ േതപനഹം മറന്നു ഓടിപൊകാൻ രശമിക്കാറില്ല? എങ്കിലും
െഴിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്ന ആർരദൊനായ ിതാെിവനപൊവല ദദെം നവെ
േതപനഹപത്താവട ഇരുകാരെും നീട്ടി േവീകരിക്കുൊൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.
ഇന്നും അെൻ േതപനഹപത്താവട നവെ ഇരുകരെും നീട്ടി േവീകരിക്കാൻ
കാത്തിരിക്കുന്നു. നെുവട വതറ്റുകവള നമുക്കത ഏറ്റു റയാം.. ആ
അതുലയേതപനഹത്തിനത മുൻ ിൽ നവെ തവന്ന അടിയറവെയതക്കാം. യകരമായ
രകിസ്തീയ ീെിതം നയിക്കാം. ദദെം തുണയതക്കപട്ട..

