
Year Plan for unit churches-2017 

Theme for this year is: “Call for the endurance and faith of the saints” Reve. 13:10 

“വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണ തയ ും വിശ്വാസവ ും ട ാണ്്ട ആവശ്യും” 

We have decided the syllabus for 2017. It is as follows: 

For Annual Examination: (Date is Nov. 11th) 

1. Bible detailed study: Revelation chapters from 8 to 14 

2. Old Testament 1 King chapters 1 -11 (Orthodox Bible – 3rd Kingdom 1-11) 

3. 10 verses to study from proverbs. 

(1) Proverb 3:3   (6) Pro 14:1 

(2) Pro 4:24    (7) Pro 15:16 

(3) Pro 8:13    (8) Pro 16:6 

(4) Pro 9:10    (9) Pro 19:14 

(5) Pro 12:19    (10) Pro 30:8 

4. Faith study:  2 Sacraments – Baptism and Holy Chrismation.  Book that is 

prescribed: Jnaanabodhini written by H.G. Dr. Yohanon Mar Theodorus.  

Bible classes will be on Thursdays & Wednesday at the usual time, 8 pm central 

time.  We start on Feb. 8th Rev. Fr. P. C George has agreed to teach the faith study 

and Rev. Fr. Binny Kuruvilla has agreed to teach Revelation chapters. 8-14. 

5. Prayer (prabhatha Prarthana) Malayalam version is attached. 

6. Geetham (Attached) 

Quiz:  

1. Old Testament 1 King (or 3rd Kingdom) chapters from 1 – 11 

2. New Testament: Book of Revelation, chapters 8 - 14 

3. Church History: 

a.) We have decided to learn about “Fathers of Early Church”. 



1. Basil the great of Caesarea 

2. Gregory of Nyssa 

3. John Chrysostom.  Materials on them will be prepared and distributed.    If 

needed, classes will be arranged. 

b) Church History from the year 1964 to the reign of H.H Baselios Marthoma 

Didymos I 

Essay Competition:  Topic is about Parumala Thirumeni.  Topic: “Contributions of Saint 

Parumala Mar Gregorios Thirumeni in the social and educational fields of Malankara Sabha. 

(Malankara sabhayute saamuhyavum vidyabhyaasa paravumaya mekhalakalil pa. 

thirumeniute sambhaavanakal). the date decided is March 25th 

Talent Competition: 

1.   Group Songs:  

There are 3 songs for talent competition’s Group Song. Since the songs are decided by the 

Diocese, no time restriction is kept.  We decided to make it into 2 groups (age 40 and 

below and age 41 and above) 

2. Elocution: This year’s theme.  Time limit is 5 minutes.  3 age groups: 18-40;  41-60;  61 

and above. (in English or in Malayalam) 

3.  Solo Songs:  Any devotional song. 3 age groups—like above (in English or in Malayalam). 

Annual Conference: (Date Sept 29th and 30th) 

St.  Gregorios Orthodox Church, San Francisco will be the venue for the next Annual 

Conference and will be held on the September 29th and 30th. 2017.  Main speaker for the 

conference will be determined by Thirumeni  

In every unit church other than the unit secretary at least 3 people will be selected to 

contact church members by phone to remind things like Bible class, registration for 

annual conference and exam, prepare for talent competition, collection of articles for 

book---in general, pass the information among the members.  Most of the time, many 

people are unaware of many things.  They also can help to circulate the sample 

question and answers for final exam. This was decided for 2016 but not implemented 

successfully.  We try once more. 

 



പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന 

സവർഗ്ഗ സഥനായ രാജാവവ! പ്രഭാത സമയത്്ത ഞാൻ നിടെ അെ ക്കൽ വന്്ന നിടെ 
സിുംഹാസനത്തിൻ മ ൻപാട  വന്ദിക്കുന്നു. നിനക്കു വിവരാധമായി ഞാൻ ടെയ്ത സ ല 
പാപങ്ങള ും എവന്നാെ് ക്ഷമിവക്കണവമ. 

ഉത്തമനും ദയാല വ മായ ള്ളവവന! ഞാൻ നിവന്നാെ് അവപക്ഷിക്കു യ ും നിടെ 
 രുണയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കു യ ും ടെയ്യ ന്നു.  നിനക്കു വിവരാധമായി ഞാൻ ടെയ്ത സ ല 
പാപങ്ങവളയ ും എവന്നാെ  ക്ഷമിവക്കണവമ. 

പ്ര ാശ്ത്തിൽ വസിച്ച ട ാണ്ടിരിക്കുന്നവനും പ്രാ ാശ്മായിരിക്കുന്നവനവമ! 
അന്ധ ാരത്തിൽ ആക്രമിക്കടെൊത്ത പ്ര ാശ്ത്തിന എടന്ന വയാഗ്യനാക്കണവമ, -
ബാവേ ്വമാർ 

സവർഗ്ഗ ത്തില ും ൂമമിയില ും മഹതവമ ള്ളവനും സവർഗ്ഗ വാസി ള ും ൂമവാസി ള ും തടെ നാമടത്ത 
മഹതവടെെ ത്തുന്നവനമായ  ർത്താവവ! നിനക്കു സ്ുതി. ആവമൻ 

Geetham: (4 stanzas) 

പരിശുദ്ധന്മാർ (Tune dhanye mathave---) 

തന്നുള്ളും ക യ്യിൽ - പള്ളിക്കുള്ളിൽ നിൻ, പീഠും നിർമ്മിവച്ചാൻ - മശ്ിഹാടയ സ്വതാത്രും 

നിബിയർ ശ്ല ീഹന്മാർ - സഹവദർ സിദ്ധന്മാർ,  എന്നി നിവക്ഷപും - സൂക്ഷിച്ചാനള്ളിൽ  ഹാ... ഉ...ഹാ 

ഈ ദിവയാഗ്ാരും - സഥാപിവച്ചാൻ ധനയൻ. 

 ാറ്റിൽ പാേ വന്നാർ - ആരാടണവന്നവും,  വീരന്മാവരക്ക - വണ്ടശ്ായാ ടൊന്നു 

സമ്മാനാർഹന്മാർ - സഹവദന്മാർ സിദ്ധർ,  ശ്ല ീഹർ നിബിടയന്മാർ - എത്ര സൽസുംഘും  ഹാ...ഉ...ഹാ 

ൂമഷ്ാദാതാവവ! -  രുണയും ടെയ് . 

എവന്നാവൊവതണും - സഹവദന്മാവര! വ ൾ,  എവതാർത്തിക്കഷ്്െ - ൊടെലല ാവമറ്റ  

ആ ഭാഗ്യും വനത്രും -   ദർശ്ിച്ചിട്ടിലല ,  വ ട്ടിട്ടിവലല   ാ - ുള്ളാർന്നിട്ടിലല   ഹാ... ഉ ...ഹാ... 

ഭക്തന്മാർക്കിശ്ൻ - നല് ീെ ും സഥാനും 

സൗരഭയും വപാടല  - തീക്കുണ്ടിൽ ടപട്ട ,  സ്വനഹത്തിൻ ഗ്ന്ധും - വയാപിെിവച്ചാവര! 

നിങ്ങൾ തന്നസഥി – മാനിച്ചിട്ട ള്ള,  പള്ളിക്കുൾ വക്ഷമും - വർദ്ധിൊനായി  ഹാ...ഉ...ഹാ... 



 ർത്താവിൻ പക്കൽ - പ്രാർത്ഥിച്ചീവെണും. 

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 

3:3  

ദയയ ും വിശ്വസ്തതയ ും നിടന്ന വിട്ട വപാ രുത്; അവടയ നിടെ  ഴ ത്തിൽ ട ട്ടിട ാൾ ; 
നിടെ ഹൃദയത്തിടെ പല യിൽ എഴ തിടക്കാൾ . 

4:24 

വായ ടെ വക്രത നിങ്കൽനിന്നു നീക്കി ള ; അധരങ്ങള ടെവി െും നിങ്കൽനിന്ന റ്റ  . 

8:13 

യവഹാവാ ഭക്തി വദാഷ്ടത്ത ടവേ ക്കുന്നതാകുന്നു; ഡുംഭും,അഹങ്കാരും, ദ ർമ്മാർഗ്ും, 
വക്രതയ ള്ള വായ് എന്നിവടയ ഞാൻ പ യ്ക്കുന്നു. 

9:10 

യവഹാവഭക്തി  ജ്ഞാനത്തിടെ ആരുംഭവ ും പരിശുദ്ധടനക്കുേിച്ച ള്ളപരിജ്ഞാനും വിവവ വ ും 
ആകുന്നു. 

12:19 

സതയും പേയ ന്ന അധരും എവന്നക്കുും നിലനില്ക്കുും; വയാജും പേയ ന്ന നാവവാ 
മാത്രവനരവത്തയ്വക്കയ ള്ള . 

14:1 

സ്ത്രീ ളിൽ ജ്ഞാനമ ള്ളവൾ തടെ വീെ  പണിയ ന്നു; വഭാഷ്തവമ ള്ളവവളാ അു സവത 
ക  ളാൽ ടപാളിച്ച  ളയ ന്നു. 

15:16 

ബഹു നിവക്ഷപവ ും അതിവനാെ കൂടെ  ഷ്്െതയ ും ഉള്ളതിവനക്കാൾ യവഹാവാഭക്തിവയാെ  
കൂടെ അലപ ധനും ഉള്ളു നലല ത്. 

16:6  ദയയ ും വിശ്വസ്തതയ ും ട ാണ്്ട അകൃതയും പരിഹരിക്കടെെ ന്നു; യവഹാവാഭക്തി 
ട ാണ്്ട മനഷ്യർവദാഷ്ടത്ത വിട്ട ല ന്നു. 



19:14 

ഭവനവ ും സമ്പത്തുും പിതാക്കന്മാർ ടവവച്ചക്കുന്ന അവ ാശ്ും; ബ ദ്ധിയ ള്ള ഭാരയവയാ  
യവഹാവയ ടെ ദാനും. 

30:8 

വയാജവ ും വഭാഷ്്ക്കുും എവന്നാെ് അ വറ്റണവമ; ദാരിദ്ര്യവ ും സമ്പത്തുും എനിക്കു തരാടത 
നിതയവൃത്തി തന്്ന എടന്ന വപാഷ്ിെിവക്കണവമ. 

Refer Orthodox Bible for the English verses. 

 

 


