
हाम्रो स्वर्गीय पिताको प्रमेको ित्र 

 

मेरो छोरा तथा छोरी  ... 

ततमी मलाई चिन्दैनौ तर म ततम्रो बारेमा सबै कुरा जान्दछु। (भजनसंग्रह १३९:१) ततमी कहिले बस्छौ तथा 

उठ्छौ, त्यो म जान्दछु । (भजनसंग्रह १३९:२) ततम्रो सबै आिरणहरूसँर्ग म िररचित छु। (भजनसंग्रह १३९:३) 

मैले ततम्रा शिरका केििरू पति सबै गन्ती गररसकेको छु।(मत्ती १०:२९-३१) हकिहक ततमीिरु मेरो 

स्वरूपमा सहृि गररएका तथयौ। (उत्िचत्त १:२७) ततमी ममा चजउँछौ र ममा हलिल र्गछौ ितन ममा नै 

ततम्रो िचस्तत्व छ। पकनभने ततमी मेरो सन्तान हौ।(प्ररेरत १७:२८) मैले ततमीलाई ततम्रो आमाको र्गभभमा 

र्गभभधारण र्गनुभभन्दा िचिबाटै चिन्थें। सहृिको योजिा बिाउँदा िै मैले ततमीलाई चिुेको तथए ँ।(यतमभया 

१:४-५) ततम्रो अशस्तत्वमा केहि गल्ती तथएि। (एपिसी १:११-१२) हकिहक ततम्रा सबै ददििरू मेरो पसु्तकमा 

लेशिएका छि।् (भजनसंग्रह १३९:१५-१६) मैले ततम्रो तिवासको ठाउँ र जन्मको तिश् चत समय तोहकददएको 

छु। (प्ररेरत १७:२६) 

ततमी भयािक र अद्भतु रीततले बतिएका छौ। (भजनसंग्रह १३९:१४) मैले ततमीलाई ततम्री आमाको गभभमा 

रचेँ । (भजनसंग्रह १३९:१३) र ततम्रो जन्म ददिमा मैले ततमीलाई संसारमा ल्याए।ँ (भजनसंग्रह ७१:६) मलाई 

िशचन् ि ेिरुबाट म गलत रुपमा प्रस्तूत गररएको छु । (यूहन्  ना ८:४१-४४) म ररसाएको छैि र टाढा पति 

छैि। म स्वयं प्रमेको सम्पूर्भ स्वरूप िँू। (१ यूहन्  ना ४:१६) र यो मेरो इच्छा छ हक म आफ्िो प्रमे 

ततमीमा िन्याउँ। यसैले मात्र हक, ततमी मेरो छोरा तथा छोरी िौ र म ततम्रो हपता िुँ। (१ यूहन्  ना ३:१) 

ततम्रो बबुाले भन्दा अझ धेरै मैले ददि चािेको छु। (मत्ती ७:११) 

हकिभि ेम ततम्रो तसद्ध हपता िुँ। (मत्ती ५:४८) ततमीले पाउिे िरेक असल वरदाि मबाट आउँछ। (याकूब 

१:१७) ततम्रो सबै िाँचोिरू पूरा गररददन्छु हकिभि ेम ततम्रो जटुाउिे वाला िुँ। (मत्ती ६:३१-३३) मेरो 

योजिा अन्सार ततम्रो भहवष्य जहिले पति आिाले भररएको िनु्छ। (यतमभया २९:११) हकिहक म ततमीलाई 

अिन्तको प्रमेले प्रमे गछुभ। (यतमभया ३१:३) ततम्रो तिशम्त मेरो हवचारिरू हकिारका बालवुाभन्दा बढी 

छि।् (भजनसंग्रह १३९:१७-१८) म ततमी मातथ गीत गाएर आिन्द प्रकट गछुभ। (सिन्याह ३:१७) म ततमी प्रतत 

भलाई गिभ कहिले रोक्िे छैि (यतमभया ३२:४०) हकिहक ततमी मेरो अतत बिमुलु्य सम्पतत िौ। (प्रस्थान १९:५) 

मेरो सम्पूर्भ मि र प्रार्ले म ततमीलाई स्थाहपत गिभ चािन्छु । (यतमभया ३२:४१) अति म ततमीलाई 



मित्वपूर्भ र उदेकका कुरािरू देिाउि  चािन्छु। (यतमभया ३३:३) यदद ततमी सम्पूर्भ हृदयले मलाई 

िोज्छौ भिे ततमीले मलाई पाउिेछौ। (व्यवस्था ४:२९) ममा आिशन्दत िोऊ, र म ततम्रो चाििा पूर्भ 

गिेछु। (भजनसंग्रह ३७:४) वास्तवमा ततमीलाई ती चाििािरु ददि े म िै िुँ । (पितलप्िी २:१३) ततमीले 

शचताएको भन्दा धेरै मात्रामा म गिभ सक्छु। (एपिसी ३:२०) हकिहक म ततमीलाई मिाि उत्साि ददि े

वाला िुँ। (२ तथस्सलोतनकी २:१६-१७) म त्यो हपता पति िुँ जसले ततम्रो सारा सङ्किमा सान्त्विा ददन्छ। (२ 

कोररन्थी १:३-४) जब ततम्रो हृदय टुटेको िनु्छ, म ततम्रो िजीक िनु्छु । (भजनसंग्रह ३४:१८) आफ्िो थमुालाई 

गोठालालेझैँ म ततमीलाई आफ्िै हृदयको िजीक बोक्दछु। (यशैया ४०:११) एक ददि म ततम्रा सबै 

आसँिुरु पतुछददिेछु । अति यस पतृथवीमा भोग्ि परेका सबै कििरु म उठाईददिेछु । (प्रकाश २१:३-४) 

म ततम्रो हपता िुँ र मेरो आफ्िो पतु्र येिूलाई गरेजस्तै म ततमीलाई प्रमे गछुभ। (यूहन्  ना १७:२३) हकिहक 

येिूमा ततम्रो तिशम्त मेरो प्रमे प्रकट भएको छ ।(यूहन्  ना १७:२६) उति मेरो िबुि ुप्रततरूप ििुिुनु्छ। (पहबू्र 

१:३) म ततम्रो पक्षमा छु, हवरुद्धमा िोइि भिी देिाउिलाई येिू यो संसारमा आउिभुयो। (रोमी ८:३१) 

अति यो भन् िलाई हक मैले ततम्रो पापको लेिा तलएको छैि । ततमी अति मेरो माझमा तमलाप 

ल्याउिका लातग येि ुमिुभ भएको तथयो ।(२ कोररन्थी ५:१८-१९) उिाँको मतृ्य ुचाहिँ ततमी प्रतत मेरो प्रमेको 

अशन्तम अतभव्यशि िो।(१ यूहन्  ना ४:१०) ततम्रो प्रमे पाउिलाई मैले प्रमे गरेको प्रत्येक कुरोलाई त्यागें 

।(रोमी ८:३१-३२) ततमीले मेरो पतु्र येिूलाई ग्रिर् गयौ भिे ततमीले मलाई ग्रिर् गिेछौ। (१ यूहन्  ना २:२३) 

अति कुिै कुराले कहिले पति ततमीलाई मेरो प्रमे देशि अलग गराउिे छैि।(रोमी ८:३८-३९) 

मकिाँ आओ अति स्वगभले कहिले िदेिेको रमाइलो उत्सव मिाउि ेछौँ। (लूका १५:७) म सधैं हपता 

तथए ँअति सधैं हपता िै रििे छु । (एपिसी ३:१४-१५) मेरो प्रश  न यो हो - के ततमी मेरो छोरा अथवा 

छोरी बन् न ँिहान्छौ? (यूहन्  ना १:१२-१३) म ततमीलाई धैयभसाथ पशिभरिेछु। (लूका १५:११-३२) 

 

ततम्रो प्रमेी पिता 

सवभशचिमान िरमेश वर 


