
उत्पत्ती पासून प्रकटीकरणा पर्यतं पपता परमेश्वराच्र्या हृदर्याची 

हाक... 

पपत्र्याचे प्रमे पत्र 

माझ्र्या लेकरा... 

तू मला ओळखत नाही, 

परंतु मला तझु्र्यापवषर्यी सगळ्र्या गोष्टी माहहत आहे... स्तोत्र 139:1  मी तुझे उठणे व बसणे 

जाणतो...स्तोत्र 139:2  मी तुझे सगळे मागग ओळखतो...स्तोत्र 139:3  तुझ्र्या डोक्र्यावरचे सगळे 

केस देखील मोजलेले आहेत...मत्तर्य 10:29-31 

कारण की तुला माझ्र्या प्रतीरूपा मध्र्ये घडपवले आहे...उत्प 1:27   तू माझ्र्या मध्र्ये जजवंत आहे 

आणण चालत फिरत आहे आणण मी माझे अजस्तत्व तुझ्र्या मध्र्ये ठेवले आहे...प्रे 17:28  कारण 

तू माझे लेकरू आहेस...प्रे 17:28 

मी तुला गर्गशर्यात घडपवले त्र्यापूवी तू मला ठाऊक होतास...यर्यमग 1:4-5  मी जगाची र्योजना 

बनवीत असताना त्र्या अगोदर मी तुला यनवडून घेतले... इफि 1:11-12   तझुे अजस्तत्वा मध्र्ये 

र्येणे अकस्मात नाही...स्तोत्र 139:15-16 

कारण की तुझे सगळे हदवस माझ्र्या वहीत नमूद केले आहे...स्तोत्र 139:15-16   तुझ्र्या 

जन्माचे हदवस यनजश्चत वळेामध्र्ये केले आहे आणण हे पण की तू कुठे राहणार आहे...प्रे 17:26  

तुझी घडण र्र्यप्रद आणण अदरु्त आहे...स्तोत्र 139:14 

तुझ्र्या आईच्र्या उदरी मी तुझे अतंर्यागम यनमागण केले...स्तोत्र 139:13  आणण तुझ्र्या वाढहदवशी 

तुला जगामध्र्ये मीच आणले...स्तोत्र 71:6  जे मला ओळखत नाही त्र्या लोकांनी मला चुकीचे 

मांडले आहे... र्योहन 8:41-44 



मी तुझ्र्यापासून लाबं र्या रागामध्र्ये नाही पण मी स्वतः संपूणग प्रेमाचे स्वरूप आहे...1 र्योहान 

4:16   आणण माझी इच्छा आहे की आपली (स्वतःची) प्रीती तुझ्र्यावर ओतू...1 र्योहान 3:1 

आणण हे िक्त र्यासाठी की तू माझे मुल आणण मी  तुझा बाप आहे...1 र्योहान 3:1  मी 

जगामधल्र्या बापापेक्षा सवागत जास्त तुला देण्र्याची इच्छा कररतो... मत्तर्य 7:11  र्यासाठी की की 

मी पूणग पीता आहे...मत्तर्य 5:48 

प्रत्र्येक पूणग दान आणण उत्तम देणगी जी तुला ममळत ेते माझ्र्याच हातापासून र्यतेे... र्याको 1:17  

कारण मी तझुी गरज र्ागवणारा आहे आणण तुला कोणत्र्याही वस्तूची कमी करणार 

नाही...मत्तर्य 6:31-33 

माझी र्योजना तझु्र्या र्पवष्र्याबाबत दररोज र्रपुरीची असणार...यर्यमग 29:11   कारण मी 

सावगकामलक प्रेम वतृ्तीने तुझवर प्रेम कररतो...यर्यमग 31:3  माझे संकल्प तुझ्र्याप्रती वाळूचा 

करण्र्यासारखे अगणणत आहे...स्तोत्र 139:17-18 

आणण मी गाउन तुझ्र्या पवषर्यी आनंदोत्सव करील... सिन्र्या 3:17  आणण तुझे हहत 

करण्र्यासाठी मी कधीही थांबणार नाही...यर्यमग 32:40  कारण तू माझी मौल्र्यवान संपत्ती 

आहेस...यनगग 19:5 

मी आपल्र्या पूणग जजवार्ावाने तुझी लागवड करू इजच्छतो...यर्यमग 32:41  आणण मी तुला मोठ्र्या 

संपन्न आणण अद्रू्त गोष्टी दाखवण्र्याची इच्छा कररतो...यर्यमग 33:3  जर तू पूणग जजवेर्ावे 

माझ्र्या शोधास लागलाच तर मी तुला पावेल...अनुवाद 4:29  माझ्र्यामध्र्ये आनंहदत रहा, तर मी 

तुझे मनोरथ पूणग करेन...स्तोत्र 37:4  मीच तुझ्र्या मनामध्र्ये चांगल्र्या इच्छा घातल्र्या 

आहेत...फिमल 2:13  मी तझु्र्यासाठी पुष्कळ काही करू शकतो हो इतके की ज्र्याची तू कल्पना 

पण नाही केली असणार... इि 3:20  कारण मी सवागत मोठा सांत्वन देणारा पपता आहे...2 

थेस्सल 2:16-17  मी तो बाप आहे जो तुझे सवग संकटातून तारण करतो...2 करर 1:3-4  जेव्हा 

तुझ्र्या मनामध्र्ये दःुख असते तेव्हा मी तुझ्र्या सायनध असतो...स्तोत्र 34:18  जसा एक मेंढपाळ 

एखाद्र्या लहान मेंढरू आपल्र्या खादं्र्यावर घेऊन चालतो त्र्याप्रमाणे मी तुला माझ्र्या हृदर्यामध्र्ये 



घेऊन चालतो...र्यश 40:11  एक हदवस मी तुझ्र्या डोळ्र्यांचे सवग अश्रू पुसून टाकीन... प्रकटी 

21:3-4 आणण जे दःुख तू संसारामध्र्ये र्ोगलेले आहेस ते सगळे काढून टाकीन...प्रकटी 21:4  

मी तुझा बाप आहे आणण मी तुझ्र्यावर प्रीती कररतो जशी मी माझ्र्या मुलावर अथागत र्येशूवर 

कररतो... र्योहान 17:23  कारण र्येशू मधनू माझे प्रेम तुझ्र्यावर प्रकट झाले...र्योहान 17:26  तो 

माझ्र्या तत्वाचे प्रयतरूप आहे... इब्री 1:3  र्येशु हे दाखपवण्र्यास आला की मी तुला अनुकूल आहे 

प्रयतकूल नाही...रोम 8:31  आणण तुला सांगू इजच्छतो मी तुझ्र्या पापाचंा हहशोब नाही 

पवचारणार...2 करर 5:18-19  र्येशू र्यासाठी मरण पावला की तझुा आणण माझा समेट व्हावा...2 

करर 5:18-19  र्येशचूा मतृ्र्यू तुझ्र्याप्रती माझ्र्या प्रेमाचे सवागत मोठे प्रतीक आहे...1 र्योहान 4:10 

तुझे प्रेम प्राप्त करून घेण्र्याकररता मी माझा परमपप्रर्य पुत्र बमलदान केला...रोम 8:32  जर तू 

र्येशूला रे्ट म्हणून स्वीकारतो तर तू मला स्वीकार करतोस...रोम 8:32  आणण कोणीही तुला 

कधीपण माझ्र्या प्रेमापासून दरू करणार नाही... 

रोम 8:38-39  घरी फिर मी तुझ्र्यासाठी स्वगागत आनदंोत्सव करीन... लूक 15:7  मी दररोज तुझा 

बाप आहे आणण राहणार...इफि 3:14-15  माझा एक प्रश्न आहे-तू माझे लेकरू होण्र्यास तर्यार 

आहेस कार्य?... र्योहान 1:12-13 

मी तुझी वाट बघत आहे... लूक 15:11-32 

 

 

... तुझा पे्रमळ बाप 

सवगसमथग परमेश्वर 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


