The Story of a boy named Benny
&
the Biggest, Best Dad
in the Universe !

നെന്നിഎന്നു വപരുള്ള ഒരു ൊലനെയുും
ഈ പ്പപഞ്ചത്തിനല ഏറ്റേുും ഉത്തമനുും
നലലേനുമായ പിതാേിനെയുും കഥ

പിതാക്കന്മാര്ഗ്ക്കു സ്വാഗതും ...
സ്കൂള് ൈിേസ്ും നിങ്ങളുനട
പിതാേിനന സ്കൂളിവലക്കു
നകാണ്ടുേരൂ

എന്നറ പിതാേിന് ഇന്നു
േരാന് കഴിഞ്ഞിലല. േളനര
തിരവക്കറിയ
വ ാലിയിലാണ്. ഞാന്
തനന്ന േലലവപാഴുവമ
കാണുന്നുള്ളൂ.

േിോഹ
വമാെനത്തിനുവശഷും
എനിക്ക് എനെ
പിതാേിനനകാണാന്
കഴിഞ്ഞിട്ടിലല.

എനിക്കുും
അങ്ങനനതനന്ന

ഞാന്
എേിനടവപായാലുും
അവേഹും എവന്നാനടാപും
നിശ്ചയമായുും േരുും.

എനെ പിതാവ് ഇേിനട
ഉണ്ടായിരുനന്നങ്കിൽ
എന്നു ഞാന്
ആശിക്കുന്നു. പനെ
എനെ പിതാവ്
മരിച്ചതിനാൽ എനിക്കു
സ്ാധിക്കുന്നിലല.

അവേഹും എനെ എലലാ
കാരയങ്ങളുും അറിയുന്നു
ഒപും തനന്ന എനന്ന മനസ്സ്
തുറന്നു സ്വനഹിക്കുന്നു.

എനെ പിതാവ് ഇന്ന്
സ്കൂളിവലക്ക്
എവന്നാനടാപും േന്നു.
ഞാന് സ്വന്താഷോനാണ്.

നെന്നി ഒരു നിമിഷും.
നീ ഓരു അഭയ
ഭേനത്തിലാണ്
താമസ്ിക്കുന്നനതന്ന്
ഞങ്ങള്നക്കലലാും
അറിയാമവലലാ.

വഹയ്, നെന്നി
നീ നിനെ
പിതാേിനന
ഒരിക്കലുും
കണ്ടിട്ടിലല....

കൂടാനത ...
എനന്നക്കുറിച്ച്
അവേഹത്തിന് എവപാഴുും
അഭിമാനും ആനണന്നുും
എനിക്കു ഒരു നലല ഭാേി
ഉണ്ടാകുനമന്നുും പറയുന്നു.

ഞാന്
വലാകപ്പകാരമുള്ള
പിതാേിനന
ഞാന് എനെ
ക്കുറിച്ചലല
സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥനായ
പറയുന്നത്.

പിതാേിനന
ക്കുറിച്ചാണ്
പറയുന്നത്!

നിനെ ഏത്?

ഞാന് ദൈേനത്തക്കുറിച്ചാണ്
പറയുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള
പിതാക്കന്മാര്ഗ് െിലവപാള് നനമ
തഴയുും.
എന്നാൽ നമുക്കുവേണ്ടി
സ്വര്ഗ്ഗത്തിൽ കഴിയുന്ന ദൈേും
എലലാുംനകാണ്ടുും തികേുള്ള
പിതാോണ്.

വയശു നമുക്കു
വേണ്ടി മരിക്കയാൽ
ദൈേും തനിക്കു
നവമാടുള്ള സ്വനഹനത്ത
പ്പൈര്ഗ്ശിപിക്കുന്നു.

എനിക്കുവേണ്ടിയാണ് വയശു ഇങ്ങനന
നെയ്തനതന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞവപാള് ഞാന്
നമാത്തമായുും എനന്നത്തനന്ന സ്വര്ഗ്ഗീയ
പിതാേിന്നു ഭരവമൽപിച്ചു.

നാും എന്തു തനന്ന
നെയ്താലുും
നിതയതവയാളും ദൈേും
നനമ സ്വനഹിക്കുന്നു
എന്നു കാണിക്കാന്
മരണാനന്തരും
ഉയര്ഗ്നത്തഴുവന്നറ്റു..

എവന്നാനടാപും നിങ്ങള്ക്കുും
സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാേിനന
സ്വന്തമാക്കാും!

ദൈേും
തനെ പൂര്ഗ്ണ രൂപും നമുക്കു
നേളിനപടുത്തുോനായി
തനെ മകനായ വയശുേിനന
വലാകത്തിവലക്ക് അയച്ചു.

വയശുേിനെ പിതാവ്
നമുനടയുും
പിതാോനണന്നു നനമ
നേളിനപടുത്തി കാണിച്ചു.

കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന്
പിതാവ് നിങ്ങള്ക്കു
എഴുതിയ കത്ത്
അടുത്ത പുറത്ത്
ോയിക്കുക.

നിങ്ങള് ോയിക്കാന്
തുടങ്ങുന്നത് സ്തയമാണ്.
ഇത് ഉള്നക്കാണ്ടാൽ നിങ്ങളുനട ീേിതും
ആകമാനും മാറുും. കാരണും ഈ
േെനങ്ങള് ദൈോത്മാേിൽ
നിന്നുമുള്ള താണ്.
അേന് നിനന്ന സ്വനഹിക്കുന്നു!
നിങ്ങളുനട ീേിതത്തിൽ ഉടനീളും
അവനവഷിച്ചുനകാണ്ടിരുന്ന പിതാോണ്
അേന്... ഇത് അേന് നിങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി
എഴുതിയ കത്താണ്. *

എനെ പ്പിയനപട്ട കുവഞ്ഞ!
നീ എനന്ന അറിയുന്നിനലലങ്കിലുും നിനന്നക്കുറിച്ചുള്ള എലലാ കാരയങ്ങളുും ഞാന്
നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു. (സ്ങ്കീ. 139:1)
നീ ഇരിക്കുന്നതുും എഴുവന്നൽക്കുന്നതു വപാലുും പ്ശദ്ധിക്കുന്ന ഞാന് നിനെ എലലാ
േഴികനളക്കുറിച്ചുും തികച്ചുും പരിെിതനാണ്. (സ്ങ്കീ. 139:2)
നിനെ തലയിനല മുടികള് വപാലുും എണനപട്ടിരിക്കുന്നു. (മത്താ.10:29-31)
എനെ സ്ാൈൃശയത്തിൽ തനന്നയാണവലലാ നീ സ്ൃഷ്ടിക്കനപട്ടത്. (ഉല്പ.1:27)
എനെ സ്ന്താനമായ നീ ീേിക്കുന്നതുും െലിക്കുന്നതുും നിലനിൽക്കുന്നതുും എന്നിൽ
തനന്നയാണവലലാ. (അ.പ്പ.17:28)
നിനെ അമയുനട ഉൈരത്തിൽ നീ ഉരുോകുും മുമ്പ് നിനന്ന ഞാന് കാണുകയുും
പ്സ്ഷ്ടിപിനു പദ്ധതിയിട്ടവപാള് തനന്ന നിനന്ന തിരനഞ്ഞടുക്കുകയുും നെയ്തതാണ്.
(യിര. 1:4-5, എനെ. 1:11-12)
നിനെ നനും ഒരിക്കലുും ഒരു യാൈൃശ്ചിക സ്ുംഭേും ആയിരുന്നിലല. (സ്ങ്കീ. 139:15-16)
നിനെ ൈിനങ്ങള് എലലാും എനെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതനപട്ടിരുന്നു. (സ്ങ്കീ.139:15-16 )
നിനെ നനത്തിനെ കൃതയസ്മയും നിര്ഗ്ണയിച്ച ഞാന് നീ ഭൂമിയിൽ എേിനട
ീേിക്കണും എന്നുും ഞാന് തീരുമാനിച്ചു. (അ.പ്പ. 17:26)
അമയുനട ഉൈരത്തിൽ ഭയങ്കരേുും അതിശയകരേുമായി സ്ൃഷ്ടിക്കനപട്ട നീ തക്ക
സ്മയത്ത് ഭൂമിയിൽ പിറന്ന് േീണതുും എനെ നിര്ഗ്ണയപ്പകാരും തനന്നയായിരുന്നു. (സ്ങ്കീ.
139:13-14 )

ഞാന് ൈൂരസ്തനുും നകാപിഷ്ടനുും അലല, മറിച്ച് സ്ാൊൽ സ്വനഹും തനന്ന ആകുന്നു... 1 വയാഹ. 4:16
എന്നാൽ സ്വനഹത്തിനെ മൂര്ഗ്ത്തീഭാേമായ ഈ നിനെ പിതാവ് ആ സ്വനഹും നിന്നിൽ നൊരിയുോന്
എപ്തമാപ്തും നകാതിക്കുന്നു. (1 വയാഹ. 3:1 )
വലാകത്തിനല ഏതു പിതാേിനുും നൽകാന് കഴിയുന്നതിലുും അധികും സ്വനഹോത്സലയങ്ങള് നിനക്കു
നൽകുോന് എനിക്കു കഴിയുും. (മത്താ. 7:11 )
കാരണും ഞാന് മാപ്തമാണ് സ്ുംപൂര്ഗ്ണനായ പിതാവ്. (മത്താ. 5:18 )
നിനെ എലലാ ആേശയങ്ങളുും നിറവേറ്റാന് കഴിയുന്ന എന്നിൽ നിന്നാണ് നീ എലലാ നലല ൈാനങ്ങളുും
ദകനക്കാള്ളുന്നത്. യാവക്കാ.1:17, മത്താ.6:31-33 )
നിനെ ഭാേിനയക്കുറിച്ചുള്ള എനെ പദ്ധതികള് എലലാും പ്പതയാശാ നിര്ഗ്ഭരമാണ്. (യിര.29:11)
നിതയസ്വനഹും നകാണ്ട് ഞാന് നിനന്ന സ്വനഹിക്കുന്നു. (യിര.31:3 )
കടൽക്കരയിനല മണൽ വപാനല അസ്ുംഖ്യമാണ് നിനന്നക്കുറിച്ചുള്ള എനെ േിൊരങ്ങള്. (സ്ങ്കീ.139:17-18)
നിനന്ന ഓര്ഗ്ക്കുവമ്പാള് എനെ ഹൃൈയും ആനന്ദഗീതത്താൽ നിറയുന്നു. (നസ്െ.3:17)
നീ എനെ അമൂലയ സ്മ്പത്താകയാൽ നിനക്ക് എപ്ത നന്മ നെയ്താലുും എനിക്ക് മതിേരുകയിലല. (യിര.32:40)
നിനന്ന അെഞ്ചലനായി ഉറപിച്ചു നിര്ഗ്ത്തുോന് ഞാന് എന്തുമാപ്തും നകാതിക്കുന്നു. (പുറ.19:5)
േലുതുും അത്ഭുതകരേുമായ കാരയങ്ങള് നിനന്ന കാണിക്കുോന് എനിക്ക് ആപ്ഗഹമുണ്ട്. (യിര. 33:3)
പൂര്ഗ്ണ ഹൃൈയവത്താനട നീ അവനവഷിച്ചാൽ നിശ്ചയമായുും എനന്ന കനണ്ടത്തുും. (ആേ. 4:29)
എന്നിൽ തനന്ന പ്പവമാൈിച്ചുനകാള്ക. നിനെ ഹൃൈയത്തിനെ ആപ്ഗഹങ്ങള് ഞാന് സ്ാധിപിച്ച് തരാും. (സ്ങ്കീ. 37:4)
ഞാന് തനന്നയാണവലലാ ആ ആപ്ഗഹങ്ങള് നിനെ ഉള്ളിൽ തന്നത്. (െിലി. 2:13)
നിനക്ക് ഭാേനയിൽ കാണാന് കഴിയുന്നതിലുും അധികും കാരയങ്ങള് നെയ്തുതരാന് ഞാന് ശക്തനാണ്. (എനെ. 3:20)
ഞാന് നിനെ സ്കല കഷ്ടങ്ങളിലുും നിനന്ന ആശവസ്ിപിക്കുന്ന പിതാവ് ആകുന്നു .... 2 നകാരി. 1: 3-4
നിനന്ന ദധരയനപടുത്തുന്ന പിതാോണ് ഞാന്. (2 നതസ്സ. 2:16-17)
ഹൃൈയും തകര്ഗ്ന്നിരിക്കുവമ്പാള് ഞാന് അടുത്തുണ്ട്. (സ്ങ്കീ. 34:18)
ഒരിടയന് കുഞ്ഞാടിനന മാവറാട് വെര്ഗ്ത്ത് നകാള്ളുന്നതുവപാനല ഞാന് നിനന്ന േഹിച്ചിരിക്കുന്നു. (നയശ. 40:11)
ഒരു ൈിേസ്ും നിനെ കണിൽനിന്നുും എനന്നവന്നക്കുമായി ഞാന് കണുനീര്ഗ് തുടച്ചുകളയുും. (നേളി. 21:3-4)
ഈ ഭൂമിയിൽ നീ സ്ഹിച്ച വേൈനനയലലാും അന്ന് മാറുും. (നേളി. 21:3-4)
എനെ പുപ്തനായ വയശുേിനന ഞാന് സ്വനഹിക്കുന്നതുവപാനല നിനെ പിതാോയ ഞാന് നിനന്നയുും
സ്വനഹിക്കുന്നു. (വയാഹ. 21:3-4)
നിവന്നാടുള്ള എനെ സ്വനഹും വയശുേിലാണ് നേളിനപടുത്തിയത്. (വയാഹ. 17:26)
എനെ പുപ്തനായ വയശു മാപ്തമാണ് എനന്ന പൂര്ഗ്ണമായ അളേിൽ പ്പതിനിധാനും നെയ്യുന്നത്. (എപ്ൊ. 1:13)
ഞാന് നിനെ ശപ്തുേലല. മറിച്ച് മിപ്തമാണ് എന്ന് കാണിക്കുോനാണ് വയശു േന്നത്. (വറാമ. 8:31)
നിനെ പാപങ്ങനള ഞാന് കണക്കിടുന്നിലല എന്ന് അേന് പറഞ്ഞിനലല. (2 നകാരി.5:18-19)
ഞാനുും നീയുും ഹൃൈയുംഗമായി അടുക്കുോനായിട്ടാണ് വയശു മരിച്ചത്. (2നകാരി. 5:18-19)
അേനെ മരണും എനിക്ക് നിവന്നാടുള്ള അമൂലയസ്വനഹത്തിനെ പ്പതിെലനമായിരുന്നു. (1 വയാഹ. 4:10)
നിനെ സ്വനഹും സ്മ്പാൈിക്കാന് ഞാന് സ്വനഹിച്ചിരുന്ന േിലനപട്ടനതലലാും ഉവപെിച്ചതാണ്. (വറാമ. 8:31-32)
എനെ പുപ്തനനന്ന ൈാനും നീ സ്വീകരിക്കുവമ്പാള് എനന്നയാണ് നീ സ്വീകരിക്കുന്നത്. (1 വയാഹ. 2:23)
എനെ സ്വനഹത്തിൽ നിന്ന് നിനന്ന ഇനി ഒന്നുും വേര്ഗ്പിരിക്കുകയിലല. (വറാമ. 8:38-39)
എനെ ഭേനത്തിവലക്ക് േരൂ! സ്വര്ഗ്ഗും കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽേച്ച് ഏറ്റേുും
േലിയ േിരുന്ന് നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. (ലൂവക്കാ. 15:32)
ഞാന് എന്നുും ഈ േിധത്തിലുള്ള ഒരു പിതാോയിരുന്നു. ഇനി
എന്നുും അങ്ങനന തനന്നയയിരിക്കുകയുും നെയ്യുും. (എനെ. 3:14-15)
നീ എനെ മകനായി തീരുവമാ? ഇതാനണനെ വൊൈയും.. (വയാഹ. 1:12-13)
കുവഞ്ഞ, ഞാന് നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. (ലൂവക്കാ.15:11-32)

നീ പിതാേിനെ ഭേനത്തിവലക്ക്
േരാന് ആപ്ഗഹിക്കുന്നിവലല?
പുതുസ്ൃഷ്ടിയായി
ദൈേദപതലായി
ദൈേവത്താനടാപും
കഴിയുോനായി
എനിക്കുവേണ്ടി വയശുപ്കിസ്തു
മരിച്ചു എന്ന് േിശവസ്ിക്കുക.

സ്വര്ഗ്ഗീയ പിതാവേ,

ദൈേവത്താട്
നിങ്ങളുനട െിന്ത
പങ്കിടുോനായി ഈ
പ്പാര്ഗ്ഥന
ഉപകരിക്കുും.

എനിക്കു നിന്റെ ഭേനത്തിവേക്കു േരണം!
എന്റെ നിന്റെ പപതോക്കൂ.
എന്റെ പാപവ ാചനത്തിനായി വയശുക്രിസ്തു
രിച്ച് പിതാേിങ്കവേക്കുള്ള േഴിയായി.
േിശവാസ്വത്താന്റെ വയശുേിന്റന രക്ഷിതാോയി
ഞാന് സ്വീരരിക്കുെു. എവൊെു
ക്ഷ ിച്ചതിനായും നിന്റെ ഭേനത്തിന്റേ ഒരു
അംഗ ാക്കിയതിനാേും ഞാന് നിന്റെ
ോഴ്ത്ത്തുെു.
ആവ ന്

പൂര്ഗ്ണ മനവസ്സാനട ഈ
പ്പാര്ഗ്ഥന പ്പാര്ഗ്ഥിനച്ചങ്കിൽ,
ഇവപാള് മുതൽ നീ
ദൈേത്തിനെ ദപതലാണ്,
ദൈേും നിനെ പിതാേുും.
ദൈേനത്ത കൂടുതലായി
അറിയുോന് സ്വണ്ടസ്കൂളിൽ
വപാകുകവയാ ഈ കത്തു
നല്കിയ േയക്തിനയ
െന്ധനപടുകവയാ നെയ്യുക.

Translation-Courtesy: G. M. John
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