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Vicar’s Desk   

അയല്്കകാരൻ = ആവശ്യകാരൻ 

മനുഷ്യന്  മനുഷ്യനന തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധത്തിൽ, 
നയനങ്ങൾ അന്ധമായി, അധാർമ്മികത ഫണം വിടർത്തിയാടുന്ന, 
ഒരു പുതിയ ലല്കാക ക്രമത്തില്കാണ്  നാം ജീവിക്കുന്നത് . നതാട്ടപു്പറവും 
ഇപു്പറവുമുള്ളവനര തിരിച്ചറിയുവാലനാ, കണു്ട മുട്ടാലനാ 
സാധയമല്കല ാത്തതം, അതിന്  തയ്യാറല്കല ാത്തതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ 
വയവസഥിതിയാണ്  നാം ജീവിക്കുന്ന കാല്കഘട്ടത്തിനെ പ്രലതയകത. 
സിറിയായിലു്കം, ഇറാഖിലു്കം കുരുതി നകാടുകനപ്പടുന്ന 
നിരപരാധികളുനട ജീവനും, ദാരിദ്രത്തിനെ വറുതിയിൽ ഒരു 
ലനരനത്ത ആഹ്ാരത്തിനായി നനഞ്്  നപാട്ടികരയുന്ന ദരിദ്ര 
നാരായണന്മാരുനട വില്കാപങ്ങളും നവളിനപ്പടുത്തുന്നത്  ഈ പുതിയ 
ലല്കാക ക്രമനത്ത ആണ് .  

സമ്പന്നന്മാരുനട എണണ ം ക്രമാനുഗതം വർദ്ധിക്കുലമ്പാഴും, 
“ധനവാനെ ലമശ്യിൽ നിന്്ന  വീണു കിടു്ടന്ന അപ്പകഷ്ണം 
ലതടുന്നവരുനട എണണ ം” അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്നുനവന്നത്  
ലല്കാകത്തിനെ പാപത്തിനെ സൂചന തനന്നയനല്കല ? സലഹ്ാദരനെ   
കാവൽ കാരനായി അഭിലഷ്കം നചയ്യനപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഓലരാ 
ക്രിസ്തയാനിയും എങ്ങിനനയാണ്  ഈ സാഹ്ചരയത്തിൽ 
പ്രതികരിലകണ്ടത് ?  

എന്താണ്  കർത്താവിനെ ചിന്തയിൽ ഒരു അയല്്കകാരൻ? 
ലയശുവിനെ ദയഷ്്ടിയിൽ അയല്്കകാരൻ എന്നത് വിപുല്കമായ 

അർത്ഥ തല്കങ്ങൾ ഉൾനകാളു്ളന്ന ഒരു പദമാണ് . സവവംശ്ത്തിലു്കം 
ജാതിയിലു്കം നപട്ടവർ മാത്രമല്കല .  
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ഏനതാരു മനുഷ്യനും ഓലരാരുത്തരുലടയും അയല്്കകാരാനണന്ന 

അവല ാധമാണ്  “ലല്കാകത്തിനെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദദവ 

കുഞ്ഞാട്” ഓലരാ നിമിഷ്വും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. നയരുശ്ലല്കമിൽ 

നിന്നും നയരീലഹ്ായിലല്കക് ലപാകുന്ന മനുഷ്യനെ ഉപമയിലൂ്കനട 
കർത്താവ് വരച്്ച കാണിച്ചത്  ആവശ്യകാനരല്കല ാം 
അയല്്കകാരനനന്ന അർഥമാണ്  (ലൂ്കലകാസ് 10: 25-37) . ഓലരാ 
ആവശ്യകാരനും -ജാതി, മത, വർണണ , വർഗഗ , 
വയവസഥയ്കതീതമായി -ഒരു അയല്്കകാരനാനണന്ന 

കർത്താവിനെ ചിന്തയാണ്  ഒലരാ ക്രിസ്തയാനിലയയും 
നയിലകണ്ടത്. ഈനയാരു തിരിച്ചറിവില്കല ാനത ലപാകുന്നതാണ്  
അക്രമങ്ങൾക്കും, അരാജകതവങ്ങൾക്കും ചൂഷ്ണങ്ങൾക്കും 
കാരണമാകുന്നത്. 

“ഞാനും എനിക്കുള്ളതം” എന്ന ചിന്തയും “സവന്തം കാരയം 
സിന്താ ാദ്” എന്ന നയവുമായി ജീവിക്കുന്നവർകിടയിൽ, ലവറിട്ട 
സലേശ്ം നവളിനപ്പടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്  “ആവശ്യകാനരല്കല ാം 
അയല്്കകാരാനണന്ന” ചിന്ത. ആയുസസ ിനെ നാളുകളിൽ, ഒരികൽ 
കൂടി വല്കിയ ലനാമ്പിലല്കക് കടക്കുലമ്പാൾ, ആവശ്യകാരായ 
അയല്്കകാനര കനണ്ടത്തുവാൻ തറവിയുള്ള കണുകൾ തമു്പരാൻ 
തരനട്ട! 

സസ്ലനഹ്ം 

                        ലജാ ിയച്ചൻ 
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Perunnal  message  

                       H.G Yuhanon Mor Militios 

മഹ്ാപരിശുദ്ധനായ ലമാറാൻ ലമാർ ഇഗ്നാത്തിലയാസ് ഏല്കിയാസ്  
ത്രിതിയൻ  ാവയുനട അനുഗ്രഹ്ീതമായ ഓർമ്മനയ ആചരിക്കുവാൻ 

ആ ഇടവക ഒരുങു്ങകയാണലല്കല ാ. എബ്രായ ലല്കഖനം 13 ആം 

അദ്ധയായം 7 ആം വാകയം പറയുന്നതലപാനല്ക  "നിങ്ങലളാട് 
ദദവവചനം പ്രസംഗിച്്ച നിങ്ങനള വഴിനടത്തിയവനര 
ഓർത്തുനകാളു്ളവിൻ. അവരുനട ജീവാവസാനം ഓർത്്ത അവരുനട 
വിശ്വാസം അനുകരിപ്പീൻ".   

വി.ഇഗ്നാത്തിലയാസ് ഏല്കിയാസ്  ത്രിതിയൻ  ാവയുനട 

ഓർമ്മയാചരിക്കുന്ന ലവളയിൽ, വിശുദ്ധനെ ജീവിതവും, 
വിശ്വാസവും ഏവരുലടയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ ഏവരും 
കരുതിനകാലള്ളണം. 

വി. ലമാറാൻ ലമാർ ഇഗ്നാത്തിലയാസ് ഏല്കിയാസ്  ത്രിതിയൻ  ാവ 
മല്കങ്കരയിനല്ക തനെ അജഗണങ്ങൾ സമാധാനമില്കല ാനത 

അല്കയുന്നതിൽ ലവദന പൂണ്്ട, പ്രായവും, ലരാഗപീഡകളും 
വകവയ്കാനത മല്കങ്കരയിൽ എത്തി അകന്നിരുന്ന മനസസ ു കളിൽ 
ഒരുമയുനട അനുഭവം പകരുവാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നം നചയ്ത. 
തനെ അന്തയശ്വാസം വനരയും പരിശുദ്ധ അലന്തയാഖയാ 
സിംഹ്ാസനത്തിൻ കീഴിൽ സഭാ മകനള ഒരുമലയാനട ലചർത്തു 
നിർത്തുവാൻ പരിശുദ്ധ ാവാ കരുതലു്കള്ളവനായിരുന്നു. വയക്തി 

ജീവിതത്തിലു്കം, കുടും  ജീവിതത്തിലു്കം, സാമൂഹ്ിക ജീവിതത്തിലു്കം 
സമാധാനനമന്നത് വല്കിയ നവല്കല ുവിളി  ലനരിടു്ടനകാണ്ടിരിക്കുന്ന   
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ഒരു കാല്കഘട്ടത്തിലൂ്കനടയാണ് നാം കടന്നു ലപാകുന്നത്. ജീവിത 
സൗകരയങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചലപ്പാൾ സമാധാനം അന്നയമായി 
നകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ദദവചിന്തനയ അടിസഥാനമാകി ജീവിതം 
ക്രമീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യർ ല ാധപൂർവം മറക്കുന്നു. തലെത 
മാത്രമായ  ചിന്തയിലൂ്കനട ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 
ഫല്കലമാ എങു്ങം അസമാധാനം മാത്രം. മതത്തിനെ ലപരിൽ 

നിരപരാധികളും, നിഷ്്കളങ്കരുമായ പിഞു് കുഞു്ഞങ്ങൾ വനര 

നകാന്നുതള്ളനപ്പടുലമ്പാൾ, മനുഷ്യജതിക് സമാധാനത്തിനെ 
ലശ്രാതസസ ായി നില്കനകാലള്ളണ്ട മതങ്ങളുനട പ്രസക്തി തനന്ന 
ലചാദയം നചയ്യനപ്പടുന്നു. മതം മാനവീകതയുനട ഒരുമകായി നില്ക 
നകാളു്ളലമ്പാഴാണ് മതം മനുഷ്യനന ദദവീകരാക്കുന്നു എന്ന 
പ്രലയാഗത്തിന് അർഥം ദകവരുകയുളൂ്ള.   

സമാധാനത്തിനെ പൂനില്കാവായി, മഞ്ഞിനികരക്കുന്നിനെ 
അസ്തമികാത്ത സൂരയനായി പ്രലശ്ാഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ലമാറാൻ 
ലമാർ ഇഗ്നാത്തിലയാസ് ഏല്കിയാസ്  ത്രിതിയൻ  ാവയുനട 
ഓർമ്മയാചരണം വഴിയായി ജീവിതത്തിനല്ക കുറവുകനള തിരുത്തി, 
മുറിവുകനള ഉണകി ദദലവാനു്മഖരായി ജീവിതത്തിൽ 
മുലന്നറുവാനുള്ള ആത്മീകശ്ക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ ഏവർക്കും 
ഇടയായി തീരനട്ട എന്നു 
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.  
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വയതയസ്തമായ സവഭാവാവുമായാണ്  മനുഷ്യൻ 
സൃഷ്്ടിയ്കനപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.  ഓലരാ വയക്തിയുനടയും 
നപരുമാറ്റരീതികളും വയതയസ്തങ്ങളായിരിക്കും.  ചില്കയാളുകളുനട 
സവഭാവവും സംസാരവും നപരുമാറ്റരീതികളും മറു്റള്ളവനര 
ആകർഷ്ിക്കുന്ന  വിധത്തില്കായിരിക്കും. എന്നാൽ മറു്റ ചില്കരുനട 
നപരുമാറ്റ രീതികൾ മനുഷ്യനര അവരിൽ നിന്്ന അകറ്റി നിർത്തുന്ന 
വിധത്തില്കായിരിക്കും.  എന്തല്കല ാം സംഗതികളാണ്   മനുഷ്യനന 
മറു്റള്ളവരുനട ആകർഷ്ണ ലകന്ദ്രമാകി മാറു്റന്നത്?  പല്ക 
കാരയങ്ങളും നമുക് അകമിടു്ട നിരത്തുവാൻ സാധിക്കും.  അവയിൽ 
വളനര പ്രധാനനപ്പട്ട ഒന്നാണ്  നപരുമാറ്റരീതികളിനല്ക വിനയ ഭാവം. 
ഇന്നനത്ത സമൂഹ്ത്തിൽ വിനയത്തിനെ അഭാവം മൂല്കം  കല്കഹ് 
പിണകങ്ങൾ നിതയ സംഭവമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആരുനടയും 
മുൻപിൽ തല്കകുനിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്കല .  ഞാനനന്ന 
ഭാവമാണ്  എല്കല ാവനരയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.  അഹ്ംഭാവം 
മനുഷ്യനന ആഴലമറിയ പതനത്തിലല്കക്  നയിക്കുനമന്നുള്ള 
യഥാർത്ഥയം മനുഷ്യൻ മറന്നുലപായിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുനട അറിവിലു്കം, 
പഠിപ്പിലു്കം, സൗേരയത്തിലു്കം, കഴിവിലു്കം,  സമ്പത്തിലു്കം അഹ്ങ്കരിച്്ച 
ജീവിതം അധപതനത്തിലല്കക് തള്ളിയിടനപ്പട്ട അലനകനര നമുക് 
ചുറു്റം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റല്കിയിൽ നടന്ന സംഭവ കഥ 
ഉദ്ധരികനട്ട.  
ഒരു നമാണാസ്രിയിൽ  സാധാരണകാരായ രണു്ട സനയാസിമാർ 
പാർത്തിരുന്നു. ലതാട്ടപണികളും പശുവിനന 
വളർത്തലു്കനമാനകയായിരുന്നു ആശ്രമത്തിൽ ഇവരുനട ലജാല്കി. 
അവരിനല്കാരാൾ പഠിക്കുവാൻ സമർത്ഥനായിരുന്നു.  തനിക് ഒരു 
ദവദീകനാകണനമന്നും പിന്നീട് നമത്രാനാകണനമന്നും 
അവസാനം കർദ്ദീനാളാകണനമന്നുമുള്ള ആഗ്രഹ്ം ആ സനയാസി 
മനസസ ിൽ നകാണു്ടനടന്നിരുന്നു.  

വിനയം ശ്ക്തമായ  പ്രതികരണ ഭാവം 
                                                By Fr Thomas Puthiyamadathil 
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തനെ ആഗ്രഹ്ം തനെ കൂടു്ടകാരനന അറിയിചു്ച. വിനീതനായ ആ 
കൂടു്ടകാരൻ സ്ലനഹ്ിതനെ ആഗ്രഹ്ലത്തക്കുറിച്ചറിഞ്ഞലപ്പാൾ 
സലന്താഷ്ിചു്ച. നിനെ ആഗ്രഹ്ം സഫല്കമാകുവാനായി താനനന്നും 
പ്രാർത്ഥിക്കുനമന്്ന കൂടു്ടകാരനന അറിയിചു്ച.  
   പഠനത്തിൽ സമർത്ഥനായ സനയാസി, കഠിനമായ 
പരിശ്രമത്താൽ ദവദീകനായി. അനുഗ്രഹ്ീതനായ ഒരു 
വാഗ്മികൂടിയായിരുന്നു അലദ്ദഹ്ം. ഏനറ  കഴിയാനത നമത്രാനുമായി. 
ഒടുവിൽ അലദ്ദഹ്ത്തിനെ മനസസ ിൽ താലല്കാല്കിച്ചിരുന്ന ആഗ്രഹ്ം 
ലപാനല്ക കർദ്ദിനാളിനെ നതാപ്പിയും അണിഞു്ഞ. അലദ്ദഹ്ത്തിനെ 
പ്രസംഗം ലകൾകാനായി ദൂരലദശ്ത്തുനിന്നും ലപാലു്കം ആളുകൾ 
വനന്നത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനന അലദ്ദഹ്ം പ്രശ്സ്തിയുനട 
ഉച്ചലകാടിയിനല്കത്തി.  എന്നാൽ ഇങ്ങനനയുള്ളവനര 
ദകയടക്കുവാനുള്ള അഹ്ങ്കാരം അലദ്ദഹ്ലത്തയും കീഴടകി. പണ്്ട 
തനെ കൂനട നമാണാസ്രിയിൽ ഒരിമിചു്ച കഴിഞ്ഞിരുന്ന പാവനപ്പട്ട 
തനെ കൂടു്ടകാരനന അലദ്ദഹ്ം മറന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.   
ആ പാവനപ്പട്ട സനയാസി സലഹ്ാദരനാവനട്ട കർദ്ദിനാളായി 
ഉയർത്തനപ്പട്ട കൂടു്ടകാരനു ലവണ്ടി അനുസയൂതം 
പ്രാർത്ഥിചു്ചനകാണ്ടിരുന്നു.  കർദ്ദിനാൾ തനെ പ്രസംഗചാതരയത്താൽ 
ലശ്രാതാകനള പുളകം നകാള്ളിക്കുലമ്പാൾ  കൂടു്ടകാരൻ കമിഴ്ന്്ന 
കിടന്്ന   പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും. പലക്ഷ അത് 
ആരറിയാൻ!.  ഒരികൽ കർദ്ദിനാൾ പ്രസംഗിചു്ചനകാണ്ടിരിക്കുലമ്പാൾ 
നപട്ടന്നലദ്ദഹ്ത്തിനെ സംസാര ലശ്ഷ്ി നഷ്്ടമായി. ലഡാക്ടർമാർ 
പരിലശ്ാധിച്ചിടു്ടം ഒരു കാരണവും കനണ്ടത്തുവാൻ സാധിച്ചില്കല . 
പൂർണണ  വിശ്രമം ആവശ്യമാണന്്ന ലഡാക്ടർമാർ നിഷ്്കർഷ്ിചു്ച. 
വിശ്രമത്തിനായി അലദ്ദഹ്ം സുഖവാസ സഥല്കലത്തക് 
ലപായി.  എന്തുനകാണ്ടാണ്  പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്  തനിക് 
നഷ്്ടമായനതന്നുള്ള  ലചാദയം അലദ്ദഹ്ത്തിനെ മനസസ ിനന 
മഥിക്കുവാൻ തടങ്ങി.   
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ഒടുവിൽ അലദ്ദഹ്ം ആ രഹ്സയം കനണ്ടത്തി.  തനിക്കു ലവണ്ടി 
നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിചു്ചനകാണ്ടിരുന്ന തനെ 
സ്ലനഹ്ിതനനക്കുറിലച്ചാർക്കുകയും  അലദ്ദഹ്നത്ത  അലനവഷ്ിക്കുക
യും നചയ്ത. പലക്ഷ തനിക്കു ലവണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിചു്ച 
നകാണ്ടിരുന്ന ആ നല്കല  കൂടു്ടകാരൻ കാല്കയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞു്ഞ 
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.  തനെ സ്ലനഹ്ിതൻ മരിചു്ചനവന്നറിഞു്ഞ 
കഴിഞ്ഞലപ്പാൾ  കൂടു്ടകാരനെ ശ്വകുടീരത്തിനല്കത്തി കർദ്ദിനാൾ 
വാവിടു്ട കരഞു്ഞ. എത്ര ശ്രമിച്ചിടു്ടം തനെ സങ്കടം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ 
കർദ്ദിനാളിനു കഴിഞ്ഞില്കല .  എത്ര ശ്രമിച്ചിടു്ടം തനെ സങ്കടം 
നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കർദ്ദിനാളിനു കഴിഞ്ഞില്കല .  തനിക്കു ലവണ്ടി 
എലപ്പാഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന കൂടു്ടകാരനെ മരണ സമയത്താണ്  തനെ 
കൂടു്ടകാരനെ സംസാര ലശ്ഷ്ി നഷ്്ടനപ്പട്ടനതന്്ന കർദ്ദിനാൾ 
തിരിച്ചറിഞു്ഞ. ആശ്രമത്തിനല്ക പ്രായം നചന്ന സനയാസി ഒരികൽ 
കർദ്ദിനാളിനെ അടികനല്കത്തി ലചാദിചു്ച.  "മകനന എന്താണ്  
ലവണ്ടത്? പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള പ്രാവിണയം  തിരിചു്ചകിടു്ടവാനാലണാ 
നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്?"  കർദ്ദിനാൾ പ്രതിവചിചു്ച:  " എനിക്കു 
ലല്കാകത്തിലു്കള്ള യാനതാരു സിദ്ധിവിലശ്ഷ്വും പ്രശ്്തിയും ലവണ്ട 
ഒന്നു മാത്രലമ ലവണു്ട - വിനയം"  മനുഷ്യനെ പരമമായ ലനട്ടം. 
വിനയമാർജ്ജിക്കുക എന്നതാണന്്ന കർദ്ദിനാളിന്  ഏനറ 
ദവകിയാണ്  മനസസ ില്കായത്.  
 
  അനത വിനയ ഭാവം നമ്മിലു്കണ്ടങ്കിൽ മനറ്റല്കല ാ ഭാവങ്ങനളയും, 
ലമാഹ്ങ്ങലളയും, അഹ്ങ്കാരികലളയുനമാനക നമുക്കു മുന്നിൽ 
മുടു്ടമടക്കും നിശ്ചയം.  



  

9 

                           BIRTHDAY WISHES –FEBRUARY 

SAJI GEORGE 
ALSON K ALIAS 
BIJU PAULOSE 

LAIBY VARGHESE 
JOSHUA GEORGE 
DIYA ELZA NIJU 
NEVA LISA NIJU 
HANNA BENOY 
JOBIS SKARIAH 
BIJU P SKARIA 

EAPEN JEMINI THARAKAN 
LIJO JOHN 

ANGEL MARY SUNIL 
SINIMOL THOMAS 
SHYMOL MATHEW 
BEENA VARGHESE 

JOBIL YOYAKY 
BASIL KURIAKOSE 

REAN RENJITH 
TIJO MATHEW 
LUCY MATHEW 

ANN MARY GEORGE 
ANDRIEL ANIL 

CHRISTY SUSAN KURUVILLA 
ALIAS K PETER 

TINCY TINU 
NIA THOMAS 

REMY MATHEW 
JOHAN THOMAS VARGHESE 

BINDU SAM 
BIBIN GEORGE 
REJI CHANDY 

ALAN THOMAS 
REENAMOL V C 

 “All of us in your church wish you a very happy 
birthday with many more to come”   
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ANNIVERSARY WISHES—FEBRUARY 

“Happy anniversary! We congratulate you on another 
year of love and marriage. Have a delightful anniversary” 

SUNNY CHERIAN and family 

JAIN JACOB and family 

JINU MATHEW CHELAPPUZHAYIL and family 

BIJU P SKARIA and family 

THOMAS EDAKADAVIL MATHEW and family 

JIBY JOY and family 

GEEVAN VARGHESE and family  

ABY SKARIA and family 

BINU BABY ANTHINATTU and family  

SAM KURIAKOSE and family  

SABU K ALIAS and family 
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Many Many Happy Returns Of the Day 

                      Happy Birthday 
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 “I WISH I COULD LIVE HERE PERMANENTLY” 

An eye witness account of the last days of H.H.  

 Moran Mor Elias III, the Patriarch of Antioch & all the East 
by Prof. E.K. Zachariah   

“I wish I could live here permanently”.  These were the 
words of Moran Mor Ignatius Elias III, Patriarch of the Universal 
Syrian Orthodox Church, when he reached St. Stephen’s church 
Manjanikkara at the last leg of his sojourn in Malankara.  Here is 
a first hand account of the last days of the Patriarch, Moran Mor 
Elias III.  The writer of this article had the privilege of being an 
eye witness to the grand reception accorded to the Bava Thiru-
meni and the subsequent happenings at Manjanikkara.  I had al-
so the rare privilege of getting blessings directly from him.  I re-
member I knelt before the saint and he prayed for more than half 
an hour with his hand placed on my head. It was Lord Irvin, the 
British Viceroy in India who invited the Patriarch of Antioch and 
all the East, H.H. Elias III to India. The viceroy was wonderstruck 
when he heard that there was an ancient Christian Church in the 
southern most part of India which was as old as Christianity it-
self.  St. Thomas, one of the disciples of Jesus Christ reached In-
dia in AD 52.  He preached the Holy Gospel in Kerala and con-
verted some Brahmin families to Christianity.  He constructed 
seven and a half Churches in Kerala and ordained priests.  Thus a 
Christian Church came into existence in Kerala from the time of 
St. Thomas.   

The Jacobite Syrian Church which was a part of this ancient 
Church was facing disharmony and disunity from the beginning of 
the twentieth century, caused by group rivalries and in-
fighting.  The viceroy felt pain at this.  He wanted this Church to 
prevail and prosper.  So he invited the Head of the Church, the 
Patriarch of Antioch and all the East, H.H. Elias III to come to In-
dia to bring peace among the warring groups.  Though H.H. was 
not healthy enough to take a tedious journey and though the 
doctors advised him not to travel, the Patriarch decided to go to 
India, because for him peace in the Church was more im-
portant.  He reached Kerala, visited many churches, had discus-
sions with the Metropolitans of the opposite faction.  He had pro-
longed talks with Vattasseril Mar Dionysius.  Though the Patriarch 
made many concessions, Mar Dionysius was stubborn in his de-
mands and peace efforts failed.  The Patriarch was very much 
disappointed.  He was so sad that he decided to return without 
achieving his goal.   
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It was about this time that Fr. Kuriakose Elavimamannil, 
Vicar, St. Stephen’s Church Manjanikkara invited the Patri-
arch to his Church.  The immediate response of the Patri-
arch was a question.  “Do you want my skeleton in your 
church?”  This was really a prophesy which came true after 
he reached the church.  Now some thing about this 
church.  This church at Manjanikkara, named after St. Ste-
phen, was founded by Elavainamannil Skaria Malpan, the 
father of Fr. Kuriakose.  He was a Malpan or teacher at the 
‘Pazhya’ (Old) Seminary teaching deacons, Syriac and the 
rites and conduct of Holy Qurbono.  Vattsseril Mae Dionysi-
us was his colleague at the Pazhaya Seminary.  When Mar 
Dionysius questioned the authority of the Patriarch and es-
tablished his own faction, Fr. Skaraia Malpan who was a 
staunch supporter of the Patriarch left Pazhya Seminary 
and returned to Omallur.  But the condition in churches 
south of Kottayam was not at all favourable to the Patriarch 
side.  Most of the churches here were with Mar Dionysi-
us.  Entry of new priests in the existing churches was not 
allowed.  So Skaria Malpan wanted to have a church of his 
own for his son Fr. Kuriakose and the believers.  He con-
structed a small church in his own land in Manjanikkara.  It 
was on a lonely hill, no road to reach there, no availability 
of water.  He hoped all facilities would be there soon.  There 
were only 28 poor peasant families as members of the 
church.  It was in the midst of Church’s enemies.  Fr. Kuria-
kose hoped a visit of the Patriarch will be a boost to the 
Church and be helpful for its continued existence here.  
 
H.H. The Patriarch agreed to visit the Church.  The Vicar 
now began to face challenges; no road to the Church, no 
rooms for the Patriarch, Metropolitans, priest and other in-
vitees to live in.  Water was not available on the hill.  It was 
a steep hill, no place for the devotees to stand.  He could 
not collect funds for these from the poor parishioners.  Fr. 
Kuriakose took the challenges boldly.  First a new road, 4 
km. in length was constructed.  People of the locality gave 
land for the road and church members volunteered the con-
struction work.  Hill top around the church was leveled so 
that thousands of people could stand there, temporary 
sheds were constructed, many wells were dug and water 
was made available; everything was ready within a short 
time.  
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the beautiful scenery around, the green valleys and fields, 
the serene atmosphere, tranquility – all attracted him very 
much.  He was very happy and pleased.  He told the Metro-
politans who were near him that he liked the place very 
much and that he wanted to stay here permanently.  Hear-
ing this, Fr. Kuriakose, the vicar told him that he and his 
parishioners were very happy to have him here permanent-
ly.  But he was sad that the Church was very small and fa-
cilities very meager.  To this St. Elias replied “This small 
church will become famous all over Malankara and abroad. 
You will see it”.  His prophesy has come true.  The church 
became famous.  The Holy sepulcher, Mar Ignatius Dayro 
and church, all attract people from all over India.  It has 
become a great pilgrim centre.  There were many other oc-
casions when he prophesied that the end of his journey 
was here in Manjanikkara and that his body will be buried 
here.  Ordinarily when the Patriarch visits a church he will 
give a piece of the holy relics of saints or holy people to the 
church to keep it there or ordain the Vicar, a Corepisco-
po.  At Manjanikkara a Metropolitan who came along with 
him asked him what present should be given to Fr. Kuria-
kose, the Vicar.  To this St. Elias replied “Next Sunday, ie 
Feb 13 after the Holy Qurbono relics of a Church father will 
be buried in this church and the vicar will be ordained 
Corepiscopo ? To the surprise of all who heard this, the 
dead body of the saint who prophesied this, was buried in 
the church at the exact time on the exact date – Feb 13.  
 
It was a usual practice for Bava Thirumeni to walk around 
the church after dinner for some time.  The Metropolitans 
and priests will follow him then.  On 12th Friday, after din-
ner, he walked around the Church as usual.  He sang a 
hymn in Syriac and asked those who followed him to repeat 
it.  This was a song to be sung at the time of burial of the 
heads of the Church.  He also taught them the rites to be 
followed then.  Thus he taught them how to conduct the 
solemn burial of a Patriarch – the last journey of the head 
of the Church rehearsed the night before his death.  It was 
a prophesy!  
To turn the prophesy true the holy body of Moran Mor Elias 
III, the Patriarch of Antioch and all the East was buried 
near St. Stephen’s church Manjanikkara on Sunday Feb 13 
after the Holy Qurbono.  This place was the private proper-
ty of Fr. Kuriakose Elavinamannil and his brothers.    
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 Fr. Kuriakose thus had the unique privilege of burying the 
holy body of a Patriarch, the head of the Universal Syrian 
Orthodox Church in his own land.  I believe nobody else in 
the world had such a blessing.  Later Fr. Kuriakose gave 
30 cents of land, on which the holy sepulcher stood, to the 
Holy Patriarchate as a gift.  The St. Ignatius church, the 
Dayro are all here, in this land given free by him.  
 
H.H. Moran Mor Elias III was a holy man, a saint in every 
sense.  From the very beginning miracles happen at this 
sepulcher.  It continues.  Pilgrims come here from the dif-
ferent parts of Manjanikkara and get blessings.  To attend 
the perunnal on Feb 13, thousands of pilgrims go to the 
Holy Qabar, walking a great distance.  I think Manjanikka-
ra is the only pilgrim centre in the whole world where pil-
grims walk some 200 to 300 km to reach the church.  
 
The 30th day of demise of Bava Thirumeni (adiyanthiram) 
was observed on a very grand scale.  On that auspicious 
day there happened a miracle.  As thousands of pilgrims 
were expected to attend the function, a very big feast was 
being prepared.  In the early hours of the day the cooks 
complained to Fr. Kuriakose that there was shortage of 
coconut oil to make  pappadams’.  It was not possible to 
have afresh supply of oil at that hour. To this the Vicar 
said, “Don’t worry; this is Bava Thirumeni’s adiyanthi-
ram.  He will provide you with necessary things, please 
carry on the work”.  The cooks started the work.  To the 
surprise of all, oil began to boil in the vessel and over-
flow.  The overflowing oil was collected in a vessel.  This 
phenomenon continued for some time and oil was collect-
ed in many vessels.  The devotees thronged around the 
vessels and took this wonderful oil home in bottles.  The 
miracles at the sepulcher continue… 
 
 
                                * from the  Silver Jubilee Souvenir (2002) of Dubai, 

Mar Ignatius Jacobite Syrian Orthodox Church. 
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Price of a Sermon 

A man and his ten-year-old son were on a fishing trip miles 
from home. At the boy's insistence, they decided to attend 
the Sunday worship service at a small rural church. The       
father forgot to bring any cash, so he reached in his        
pocket and gave his son 10 cents to drop in the                 

offering plate   as it was passed.  
        
  As they walked back to their car after the service, the fa-
ther complained. "The service was too long," he lamented. 
"The sermon was boring, and the singing was off key."       
 

 Finally the boy said, "Daddy, I thought it was pretty good 
for ten cents."   

Please email gregorianvoice@gmail.com with your suggestions and comments. 
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Dates to remember in February: 

 

February 13, 2015  : Prayer meeting  

February 16, 2015  : Great lent begins. 

February 20,  2015  : Prayer meeting. 

February 22, 2015  : Sunday School exam.  

February 27,  2015  : Prayer meeting. 

 

Other dates to remember: 

======================  

Kalkazhukal Shushrusha : April 2,2015 

Good Friday : April 3, 2015 

VBS on April 8,9 10,  2015. 

Koinoniya and VBS Closing on April 11, 2015. 

Balakalaolsavam : May 02, 2015 

Vanitha Samajam Day : May 09, 2015 

Malayalam class : Summer holidays 

           Vanitha Samajam Chain prayer 

   Every first Friday of the month from 6:00 to 24 hrs. 
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st.ELIAS III  
 

St. Ignatius Elias  iii (1867-1932 CE)was the 119
th
 Patriarch of Antioch and All 

the East. He was born in Mardin on  13
th
 October 1867. The Saint was known as 

Nassiri in his early days. His mother was Mariam and his father was V. Rev 

Abraham Cor-Episcopa. He also had 4 brothers and 3 sisters. 

The name Elias was given to him when he was ordained as a deacon. While 

residing in the Kurkuma monastery he finished his education. H.H Patriarch 

Peter III ordained him as deacon and Kassisso. He was consecrated as bishop 

by the name Elias Mor Ivanios in 1908. After Patriarch `Abded Aloho died in 

November 26, 1915, Mor Ivanios was elected as Patriarch. He was  installed as 

patriarch by the name Ignatius Elias III in 1917.  As the Patriarch, St. Elias con-

secrated Elias Mor Julios, Thomas Mor Dioscoros  and Michael  Mor Dionysius as 

metropolitans for Malankara. 

The Holy Father came to Malankara to establish permanent peace by settling 

the rift that existed in Malankara church, upon the invitation from British Vice-

roy Lord Irwin. He visited many churches during his  stay in Malankara and 

tried tirelessly to establish peace in Malankara. The Holy Father left for his 

heavenly abode on  13
th
 of February 1932 , while he was staying at St. Stephens 

Church, manjanikara, Omalloor. He was entombed at  Mor Ignatius Dayaro 

Church, Manjanikara, India. 

Tens of thousands of pilgrims reach the tomb by foot on the annual feast day 

from various parts of the Kerala state. Mor Elias III is the only Patriarch of Anti-

och whose remains are interred in Malankara. On October 20, 1987, Patriarch 

Mor Ignatius Zakka I Iwas through encyclical E265/87 permitted the Church in 

Malankara to remember his name in the fifth diptych. 

Collected by  

Theja Rose Tijo 
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Kids Corner : Coloring page  

Dear play school children, please color this picture and return it  to the church. 

Name  :  
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