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“The writer of each article is responsible for his/her point of view” 

Please send your suggestions, feedbacks, prayer requests, stories, poems, and 
articles to pfgavoice@gmail.com  

PFGA VOICE                                      Issue No# 48                            www.pfgachurch.org 

PRAYER REQUESTSPRAYER REQUESTSPRAYER REQUESTSPRAYER REQUESTS    

• Pray for spiritual revival in our 

church. 

• Pray for all our church fami-

lies, Ministers & Ministries 

• Pray for PFGA missionary 

work in Bihar (Purnea Dist) 
and members who financially 
support. 

• Pray for the sick - members of our 

Church and outside of our Church 
Pastor Aunty, Joel, Jonathan,    
Pr. Varghese Muttathil,   

• Pray for the unsaved ones, near 

and around. 

• Pray for the City, State, Nation 

and for India 

• Pray for Christians tor-

tured in North Korea, Middle 
East and in different parts of 
India - Jharkhand, U.P. 
Chattisgarh, Karnataka, AP 

and different parts of the world.   

• Pray for our all upcoming events. 

• Pray for Pr. Koshy Vaidyan’s mis-

sion trip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Wedding Anniversaries  
Mr & Mrs. Bobby Mathew   07 

Mr & Mrs. Mathew Chacko (Joshi)   14 

Pr  & Mrs. Thomas Samuel                 16 

Mr & Mrs. Jacob Varghese                 26 

Dr. & Mrs  Jacob Thomas                 28 

Mr  & Mrs. Sunil George                 28 

 

Roy Thomas       04 

Divine Thomas       04 

David George        05 

Allan Thomas       06 

Srael Molethu             09 

Annie Abraham       10 

Mollyku/y John         10 

Rejoe Thomas       10 

Mathen Cherian         10 

Ann Mary Mathew     17 

Pennamma Koshy       17 

Jerin Johnson        20 

Edwin Thomas        21 

Mercy John                  21 

Steena Sam Joseph     22 

Abel Mathew Raina    24 

Sabel   Moleth             25 

Saramma Koshy          28           
Sheela Peter        30 

Birthdays  -   September 

Take delight in the 

Lord,  and He will 

give you the de-

sires of your heart 

(Psalm 37:4).     

PROMOTED TO GLORY 

Aleyamma Varghese(85)  

(Rachel Abraham’s Mother) 

        19 August 2017 

   

 

കുരികിൽ 

ൈദവവചന�ിൽ പല തരം പ�ികൾ �ാനം 
പിടി�ി���്. അതിൽ നി�് അേനക ആ�ീയ പാഠ#ൾ 
പഠി$ുവാൻ ഒരു വിശ)ാസി$ു കഴിയും. അവയിൽ 
ഏ-വും െചറിയ പ�ിയായ കുരികിലിെന 
ചൂ�ി$ാണി�� െകാ�് കർ�ാ3 ത4െറ ജനെ� 
ഉപേദശി$ു�ു.(മ�ായി10:29, ലൂേ$ാ 12:6) കാശി4 
രെ�Aവും, ര�് കാശി4 അെBAവും (ഒ�് 
സൗജനDം) അBാമെ� കുരികിൽ ഏ-വും 
നിEാരനാF, വിലയിലGാ�താF.  അBാമെ� കുരികിലിെനയും 
സർHശIനായ ൈദവം വിലയുJതായി കരുതു�ു. ഓേരാ വിശ)ാസിയും 
ൈദവ�ി4 വിലേയറിവരാകു�ു. നLുെട െചറുതും വലുതുമായ 
കാരD#ളിൽ കർ�ാ3 NശOാലുവാF. ഏറിയ കുരികിലിെന$ാള�ം നി#ൾ 

വിേശഷതയുJവർ  എ�ു  കർ�ാ3 നെL അറിയി$ു�ു.   

കുരികിൽ കു�മായി സ�രിു� പ�ി: ഇS ഐകDതെയ കാണി$ു�ു. 
ൈദവജനം ഐകD�ിൽ തികUവരായി തീരുവാൻ കർ�ാ3 
NപാർVി$ു�ു(േയാഹ-17:23) നാം ഐകDതേയാെട NപാർVി�ാൽ 
സ)ർ[�നായ പിതാ3 പുNതനിൽ കൂടി നLുെട ആവശD#ൾ 
നിറേവ-ിതരും. ഐകDത മഹാബലമാF. 

കുരികിൽ ൈദവാലയ�ിൽ കൂടു െക�ി പാർു� പ�ി (സ]ീ 84:3): ഇS 

ൈദവസ�ിധിയിൽ വസി$ു�തിെന  കാണി$ു�ു.  ആരാധനയിൽ 
ൈദവസാ�ിODം അനുഭവി$ുവാനും, ആ�നിറവി4െറയും 
സേbാഷ�ി4െറയും അനുഭവം Nപാപി$ുവാനും  ൈദവജന�ിനു  

കഴിയണം. 

വീ�ി�ുകളിൽ തനി!ിരിു� കുരികിൽ (സ]ീ 102:7): ഇS ഒ-െc� അനുഭവെ� 
കാണി$ു�ു.  ദാവീd ത4െറ ജീവിതം കുരികിലിേനാe തുലനെcടു�ു�ു. 
തനി�ിരി$ു� കുരികിലിെനേcാെല ഒ-െcടുെ��് േതാ�ുേfാൾ ആ 
Nകൂശിേല$് േനാ$ുക, അവിെട നി�് ആശ)ാസം Nപാപി$ാം. അതുേപാെല 
തനി�ിരി$ു� കുരികിൽ ത4െറ ഇണ$ായി  ദൂെര േനാ$ി 
കാ�ിരി$ു�ു.  ഒരു ദിവസം ത4െറ  ഇണ വ�് തെ�  കൂ�ിെ$ാ�് 
വാനവിരവിേല$് പറ�് ഉയരും എ�ു കാ�ിരി$ു�ു. അതുേപാെല  
തനി$ായി കാ�ിരി$ു� വിശുOgാെര േചർ$ുവാൻ കർ�ാവായ.....2 
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േയശുNകിhതു േവഗം വരു�ു. 

കുരികിൽ മ"് പ�ികേളാടു കുെട േചരാെത േവർപാ& പാലിു� പ�ി: ൈദവം 

െവളി�വും ഇരുള�ം തLിൽ േവർപിരി��, അNബഹാമിെന വിNഗഹാരാധനയിൽ 
നി�് േവർതിരി��, യിNസാേയലിെന മിNസയിമിൽനി�് േവർതിരി��, 
ൈദവജനെ�(സഭെയ) NപേതDക ഉേjശേ�ാെട േലാക�ിൽ നി�് വിളി�� 
േവർതിരി��. ആകയാൽ േവർെപ� ജനം േവർപാe പാലിേ$� ആവശDകതെയ 

കാണി$ു�ു. വിശ)ാസി അവിശ)ാസികേളാe ഇണയിലGാcിണ കൂടരുS എ�ു 
െപൗേലാh  അേcാhതലൻ നെL  ഓർLെcടു�ു�ു(2െകാരി 6:14).  

കുരികിൽ ആന(മു) പ�ി: സൃlാവിൽ സേbാഷി$ു� ഒരു  അവ� ഒരു 

ൈദവൈപതലിനു  ഉ�ായിരിേ$ണം.  ഒരി$ൽ ചിNതരചന മmര�ിൽ 
കDാൻവാസിൽ ചിNതീകരി� ര�ു  േപരുെട  ചിNത#ൾ  തിരെUടു$െc��.  
അതിൽ   ഒ�് പർHതമOD�ിൽ വളെര ശാbമായി കിട$ു� തടാകവും,  
ര�ാമേ�S വളെര അലറി$ുതി�� ചാടു� െവJ�ാ��ി4െറ നടുവിൽ 
െകാടു]ാ-ിനാൽ ആടിയുലയു� ഒരു വൃ�വും, അതി4െറ മുകളിൽ ഇരു�് 
ഒരു കുരികിൽ പാ�� പാടു�ുതായുമുJ ചിNതവും ആയിരു�ു. അതിൽ   
ര�ാമെ� ചിNതം സLാനാർഹമായി.  

Nകിhതീയ ജീവിത�ിൽ ശാbതയുേടയും  സ)�തയുേടയും അനുഭവമു�ാകാം. 
എ�ാൽ  Nപതികൂല#ള�ം Nപതിസnികള�ം വരുേfാൾ ഭയെcടാെത, കുരികിലി4 
ര�് ചിറo ഉJതുേപാെല വിശ)ാസ�ി്െpയും NപതDാശയുേടയും ചിറകു  

ധരി�് ൈദവകൃപയിൽ മുേ�റാം. അതിനായി  ൈദവം  നെL  സഹായി$െ�.  

   "While we look not at the things that are seen but at  the  things 
that are not seen." (2 Cor 4:18) 

 
If God has given you a promise, that's all you need. The circum-
stances around may look contrary to everything He has promised 
you, but hold on, it will come to pass. Joseph's life looked like it 
was out of control. Everything was working against him. His stand 
for righteousness and truth landed him in more trouble than he was 
already in. It took him to the dungeon. To the eyes of the world he 
looked like a loser. But God had already told him that even his fami-
ly would bow down to him. If he had looked at the circumstances 
around him, he would not have survived his trial. But his eyes were 
upon the Lord always and eventually he became second in com-
mand to the Pharaoh. Child of God, don't look at the mess you are 
in. Look to God who is able to keep every promise He has made to 
you. At just the right time He will fulfill it.  
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*Proverbs 4:23-27 (Insight)*  

 

Our hearts—our feelings of love and desire—dictate to a great extent how we 

live, because we always find time to do what we enjoy. *Solomon tells us to 

guard our hearts above all else, making sure we concentrate on those desires 

that will keep us on the right path. Make sure your affections push you in the 

right direction. Put boundaries on your desires: Don’t go after everything you 

see. Look straight ahead, keep your eyes fixed on your goal, and don’t get 

sidetracked on detours that lead to sin.*  

ഒരു പ�ി പറ�ുവ�് വളെര ദുർബലമായ ഒരു മര�ിലGയിൽ വിNശമി$ുവാൻ 
തുട#ുകയായിരു�ു. അേcാൾ ഒരു ശqം േക��. ആ മരം  അതിേനാe 
സംസാരി��. "എb് ൈധരD�ിലാF നീ ഈ ദുർബലമായ ഉണ#ിയ ചിലGയിൽ 
വ�ിരി$ാെനാരു#ു�S? ബലിuഠമായ ഉണ#ാ� ഏെത]ിലും െകാfിൽ 
വ�ിരു�ു വിNശമി�� െകാJv. നിെ� ഞാൻ വഹി�� െകാJാം. എ�ാൽ ആ 
ഉണ#ിയ ചിലGെയ കുറി�് എ�ിെ$ാരുറc�ം തരാൻ കഴിയിലG.   

"വൃ�േമ" പ�ി പറUു  "നി4െറ  ആതിഥD�ി4 നyി. ഉണ#ിയ ചിലGയിൽ 
ഇരി$ു�തി4 എനി$് േപടിയിലG. എbുെകാെ��ാൽ ഞാൻ വിശ)സി$ു�S 
എ4െറ ചിറകുകളിൽ ആF. ചിലG ഒടിUു വീണാലും എനിെ$ാ�ും 
സംഭവി$ുകയിലG. ഞാൻ പറ�ുേപാകും." ആ�വിശ)ാസം നിറUു നി� 
വാ$ുകൾ േക�് വൃ�ം പുBിരി��.  

നLളിൽ എNതേപർ$് ഇതുേപാെല പറയുവാൻ കഴിയും. േലാക�ി4െറ 
താ#ുകൾ മാറിേപായാലും, ഉ-വരുെട hേനഹം നീ#ി േപായാലും, ആ 
പ�ിയുെട വിശ)ാസ�ി4െറ ഒരു അംശെമ]ിലും നLിൽ ഉെ�]ിൽ  നമു$് 
എേcാഴും എവിേടയും ആ�വിശ)ാസേ�ാടു കൂടി പറയാം, ഞാൻ 
വിശ)സി$ു�S എനി$് വിശ)ാസചിറകു ത� എ4െറ 
ൈദവ�ിലാെണ�്.  ഒരു ദിവസം േലാക�ി4െറ ചിലGകൾ ഓടിയും നിzയം. 
അ�് പറ�ുയരാൻ നLുെട ചിറകുകൾ$് ബലം  ഉ�ാകുേമാ? അതുെകാ�ു 
ത$ സമയ�ു ഉയർ�ുവാൻ ൈദവ�ിെp ബലമുJ കര#ളിൽ 
താണിരി$ാം. ആേമൻ 

"The goal of the Christian life is the pursuit of an intimate knowledge of 
God that leads to a greater estimation of His worth, a greater satisfaction 
and joy in His person, and a greater giving of oneself for His gloy." 

                                                                                                                     Paul Washer 


