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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 # 50                          www.pfgachurch.org                

                                                            

• 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 
- Pr. Koshy Vaidyan, Pastor Aunty, 
Joel, Jonathan,  Rita 

• Pray for the unsaved ones, near 

and around. 

 

 

• Pray for the City, State & Nation of 

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 Pr. M.M. Varghese, Pr. 

Stephen John, Pr. Thomas John & 
Mercy’s  mission trip 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Stephen John &Sheeba John                 8 

Abraham P. George & Annie  Abraham   10 

Sam C. Mathew & Sheeja Sam          12 

Manuel John & Saramma Manuel             21 

Thomas Elias             1 

Nita Varughese                 1 

Abraham P. George         2 

Shantha Rajan             5 

Rosamma Joseph             9 

Sarah Kuruvilla             9 

Valsamma  Abraham       9 

Abraham Me*l           11 

Varghese M Varghese   15 

Preethy Jacob           16 

Derine Thomas              19 

Annamma Benny              21 

Rajan C. Varughese          23 

Pr. Varghese Mu1athil     23 

Susan Mathew              24 

Joseph Cherian              25 

Shane Thomas              25 

Saramma Manuel (Jeya)  25 

Pr.Thomas Samuel            27 

T.Z.Varghese                      27 

Birthdays  Birthdays  Birthdays  Birthdays  ----            NovemberNovemberNovemberNovember    

Take delight in the Lord,  and He will give you the desires of your 

heart  (Psalm 37:4).     

Saramma George    28 

Joel Kuruvilla    28 

Sally Thomas    29 

Samuel Thomas    29 

Benny Mathew    30 

Dency S Thomas    30 

Josiah George    30 

Lilly Philip     30 

P.T.Thomas&Mariamma Thomas        22 

Anish Koshy&Shy Koshy                        26 

Joseph Cheriyan&Rosamma Joseph   28 

V.A.Thomas & Ponnamma Thomas    30 

Wedding Anniversaries Wedding Anniversaries Wedding Anniversaries Wedding Anniversaries ----            November November November November     

PRAYER REQUESTSPRAYER REQUESTSPRAYER REQUESTSPRAYER REQUESTS    

   

 

                      Partnership role of Sisters in Ministry  

There are many sisters who were active during the ministry of Je-
sus and in the early church (Matt 27:55-56). Jesus accepted these 
sisters who were another lower class to the Jewish society. Apostle 
Peter emphasized that women are equal partners in salvation (1 Pet 
3:7). It was unusual in the first century Palestine. These sisters: 

1)   Travelled with Jesus (Lk 8:1-3) 

2)   They were part of the walking seminary of Jesus and heed His 
words. They remembered His words on crucifixion and resurrec-
tion (Lk 24:6-7). 

3)    Jesus taught them and accepted their service (Lk 8:3; 10:38-42;) 

4)    They knew the needs of Jesus and contributed (Mt 27:55; Mk 15:41) 

Some of them are repeatedly named in the Holy Scriptures: 

1)   Mary the Mother of Jesus. Her response to the angel shows great commitment, 
“Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word” (Lk 1:38). 
She gave priority to God in her life. Therefore she was chosen as the instrument to 
bring forth Jesus into the world. 

2)    Mary Magdala. She came from the land of Magdala and we find her with those 
sisters who served Jesus in Galilean mission and financial contribution Lk 8:1-3). She 
was chosen to witness the resurrection of Jesus (Jn 20:17-18). 

3)    Mother of James and John, Salome (Jn 19:25). These women were courageous to 
be present at the cross and burial of Jesus. 

Active partnership of women are found in the apostolic church (Acts 5:14; 16:14-15; 
17:4, 11-12. When Paul greets in Romans 16, 10 are women and 7 of them are active 
in ministry. Women were fellow laborers (Phil 4:3; Rom 16:3). Women prophesied in 
the Corinthian church (1 Co 11:5). The elderly women ought to be matured in charac-
ter and should teach younger woman and train them (Tit 2:2-5). 

There is a God ordained difference between the man and the woman; in ministry as 
well. The difference does not mean better or worse. From the above examples the 
ministry of women was not an office in church but making use of the gifts of Spirit. 
The most powerful ministry in the world is Personal Evangelism. Helping others to 
walk closer with Jesus and to live a holy life is a great ministry. Only a devout wom-
an can do it. One who keeps Christ always in front can be good wife, mother, sister 
and a builder of godly home. Family is the first ministry for married woman. As 
women of God our calling is not to go with the culture but to bring a counter culture 
based on the Word of God. It necessitates perfect obedience to the Word of God. Let 
us be zealous for the Lord and make use of the opportunities to serve Him. 
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�കി�തു ശിഷ
ൻമാരുെട മരണം എ�െന? 

പീഡന�ള�ം അസഹി�ണുതയും വർ�ി�ു� കാലഘ��ിൽ ആദിമ 
അെ#ാ$തലൻമാരുെടയും സഭാപിതാ�ൻമാരുെടയും മരണം 
എ�െനയായിരു�ു എ�റിയുക. 

മ�ായി - -കി$തു ശിഷ0നായി മാറിയ ചു2�ാരൻ മ�ായി, 
എേത0ാപ0യിൽ സുവിേശഷം അറിയി�െവ, രാജാവി6െറ അധാർ8ിക 
ജീവിതെ� േചാദ0ം െച9�ക നിമി�ം, രാജാവായ െഹർ�ാ�സി6െറ 
വാൾ�ാരൻ പുറകിൽ നി�് കു�ിെ�ാ�ുെവ�ാ< ഐതിഹ0ം. 

 മർേ�ാ$ - ഈജി?തിെല അല@സാ-Aിയായിൽ കുതിരകളിൽ െക�ി, 
െതരുവീഥികളിൽ കൂടി മരണം വെര വലിDിഴ�െ#��. 

 ലൂേ�ാ$ (ൈവദ0ൻ–ചരി-തകാരൻ) - -ഗീസിൽ െവD് -കി$തുവിെന 
-പസംഗിDതി6െറ ശിKയായി തൂ�ിെ�ാ�ു. 

 േയാഹ�ാൻ - തിളD എLയിൽ െകാലMാനായി ഇ��െവ2ിലും അOുതകരമായി 
രKെ#��. പി�ീP പെQാ$ എ� ദRീപിേല�് നാടുകട�ി. മുS് 
നാടുകട�ിയ കുTവാളികള�െട എലM�കള�ം തലേയാ�ികള�ം െകാAു നിറU 
ദRീപിൽ െവD് അേ#ാ$തലൻ, പുതിയനിയമ�ിെല -പവചന -ഗVമായ 
െവളിപാP പു$തകം രചിD�. പി�ീP സRത-Wനാ�ിയ േയാഹ�ാൻ 
തുർ�ിയിേല�് മട�ി അവിെട സഭകള�െട േനത0തRം ഏെTടു�ു. 
അേ#ാ$തലൻമാരിൽ സമാധാനേ�ാെട മരിD ഏക വ0Yിയും 
േയാഹ�ാനാെണ�് ചരി-തം പറയു�ു. 

പേ-താ$ - തല കീഴായി -കൂശി�െ#��. തെ� -കൂശി�ുവാൻ 
െകാAുേപായവേരാP -കി$തുമരിDതിനു തുല0മായി മരി�ുവാൻ താൻ 
േയാഗ0നെലM�ും, അതിനാൽ തലകീഴായി -കൂശി�ണെമ�ും അഭ0ർZിDതിനാൽ 
അ�െന െച[തതായി സഭാചരി-തകാരൻമാർ േരഖെ#ടു�ു�ു. 

യാേ�ാ] (െസബദിയുെട മകൻ) - -പവർ�ി 12:1-19 വായി�ുേSാൾ 
യാേ�ാ] വാള�െകാAു െകാലMെ#�തായി കാണു�ു. പുതിയതായി 
ഭരണ�ിേലറിയ െഹേരാദാവായ അ-ഗി#ാc, േറാമാ�ാെര 
-പസാദി#ി�ുവാൻ പുതിയതായി രൂപെമടു� വിശRാസ വൃe�ി6െറ 
േനതാ�െള പീഡി#ി�ുവാൻ ആരംഭിD�. യാേ�ാബിെന പിടിD് 
െകാലM�വാനുf gലെ��ിയേ#ാൾ, യാേ�ാബിെനതിെര ആേKപമു�യിD 
മനുഷ0ൻ ൈദവഭY6െറ െപരുമാTം കA് ആകൃhനായി അവിെട െവD� 
തെ� േയശുവിെന സRീകരിD�, യാേ�ാബിെനാ#ം തെ�യും 
വധി�ണെമ�ാവശ0െ#�് മരണെ� വരിD�. 

അ-Wേയാ$ - പതിനiാം നൂTാAിെല ചരി-തകാരൻ േഡാർമൻ ന0ൂമാൻ 
േരഖെ#ടു�ിയിരി�ു�j ഇ�െനയാ<, AD 69 ൽ അ-Wേയാ$ പടിUാറൻ 
-ഗീസിലുf പ-ടാസിേല�് േപായി. അവിടുെ� േറാമൻ െ-പാ -േകാൺസലറായ 
ഈജിTl�മായി വിശRാസ സംവാദ�ിേലർെ#��. അവസാനം, -കി$തു 
വിശRാസം ഉേപKിDിെലM2ിൽ പീഡി#ിD� െകാലM�െമ�ു പറUു. പെK 
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അ-Wേയാ$ വിശRാസം ഉേപKി�ുവാൻ ത9ാറലMായിരു�ു. തുടർ�് ഈജിT$ 
അ-Wേയാസിെന പൂർണ പീഡന�ിനും -കൂശുമരണ�ിനും വിധിD�. ശാരീരിക 
പീഡന�ി6 േശഷം കൂടുതൽ സമയം കhത അനുഭവി�ുവാനായി ആണികൾ 
അടി�ാെത കുരിശിൽ െക�ിയിടുകയാണുAായj. രAു ദിവസം കുരിശിൽ 
കിട� അ-Wേയാ$ വഴി േപാ�േരാടു േപാലും ആ കhതയിലും സുവിേശഷം 
-പസംഗിD�. 

ഫിലിെ#ാ$ - േയശുവി6െറ ആദ0െ� ശിഷ0നായ ഫിലിെ#ാ$ പി�ീP 
ഏഷ0യിൽ മിഷണറിയായി മാറി. ഈജി?ഷ0ൻ പ�ണമായ 
െഹലിേയാെപാലീസിൽ െവD് പിടി�െ#��. ഫിലിെ#ാlിെന പീഡി#ിD് 
ജയിലിലട�ുകയും, പി�ീP AD 54 ൽ തൂ�ിെ�ാലM�കയും െച[തു. 

ബർെ�ാെലാമായി - ബർെ�ാെലാമായി ഇW0യുൾെ#െട വിവിധ 
രാജ0�ളിൽ സiരിD� സുവിേശഷം -പസംഗിD�. അKമരായ 
വി-ഗഹാരാധികൾ ബർെ�ാെലാമായിെയ ഉപ-ദവിDതിനു േശഷം -കൂശിD� 
എ�് ഒരിട�ു കാണുേSാൾ, ജീവേനാെട െതാലിയുരിD േശഷം തല 
െവ�ി�ളUു എ�് മെTാരിട�ും കാണു�ു. 

േതാമ$ - േതാമ$ -ഗീസിലും, ഇW0യിലും സiരിD് സുവിേശഷം 
-പസംഗിD�. േകരള�ിലും, പiാബിലുമായി രA് േതാമാpീഹാ പാരSര0�ൾ 
നിലവിലുA്. സുവിേശഷ -പസംഗ�ൾ നിമി�ം -പാേദശിക േനതൃതRെ� 
-പേകാപി#ിD േതാമസിെന കുWംെകാAു കു�ിെ�ാ�ു എ�ാ< കാണു�j. 

അൽഫായുെട മകനായ യാേ�ാ] - ഏTവും കൂടുതൽ കാലം 
ജീവിDിരു�j യാേ�ാബായിരി�ും.  ഒരു പെK േയാഹ�ാൻ മാ-തേമ 
അേqഹെ��ാൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിDിരു�ി��Aാവൂ. 94-◌ാ◌ം വയസിൽ 
അേqഹെ� അടിD�ം, കലM�െകാെAറിUും പീഡി#ിDതിനു േശഷം 
മര�ി6െറ ശിഖരം െകാA് തല�ടിD� െകാെ��് ചരി-തകാരനായ േഫാ@$ 
േരഖെ#ടു�ു�ു. 

തqായി (യൂദാെയ�ും അറിയെ#ടു�ു) - AD 72 ൽ എേഡസ എ� പ�ണ�ിൽ 
(തുർ�ിയിലും ,-ഗീസിലും ഈ േപരിൽ പ�ണ�ള�A്) -കൂശി�െ#��. 

എരിവുകാരനായ ശിേമാൻ - ആ-ഫി�യുെട പടിUാറൻ തീരമായ മൗറിTാനിയ 
എ� പ�ണ�ിൽ സുവിേശഷം -പസംഗിD േശഷം ഇംuAിേല�ു േപായ 
ശിേമാൻ, AD 74ൽ അവിെട െവD� -കൂശി�െ#��. 

മZിയാ$ - മZിയാ$, (യുദാ[�ു പകരമായി തിരെUടു�െ#� ശിഷ0ൻ) 
സിറിയായിൽ െവD� തീD�ളയിേല�ു മരണ�ിനായി എറിയെ#��.  

േയാഹ�ാെനാഴിെക കർ�ാവി6െറ എലMാ ശിഷ0ൻമാരുേടയും 
സുവിേശഷകൻമാരുേടയും മരണകാരണം രYസാKിതRം ആയിരു�ു എ�ുfj 
ന8ുെട കL�കെള ഈറനണിയി#ി�ു�താ<. േയാഹ�ാൻ പീഡനെ� 
അതിജീവിDതിനാലാ< സRാഭാവിക മരണെ� പുൽകിയj.   
 


