
 
 

 بائبل کے اندر باپ 
 نیرون مدینہ 

:  ٣ہے ( گلتیوں ایک ہیں، عددی اعتبار سے ُخدا نہیں  بائبل کے اندر الوہیت کے اعتبار سے ُخدا میں تین اشخاص 
طور پر تین اشخاص میں سکونت کرتا ہے ؛ ہم جانتے ہیں کہ وه اشخاص باضابطہ ) ۔ لیکن وه  ١٩:  ٢؛ یعقوب  ٢٠

ُخدا ’’کے وسیلے یہ بات ہمیں سکھائی ہمیں بتایا گیا کہتجسم سکونت کرتا ہے کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے اندر کے 
بیٹے اور روح القدس میں  باپ) ، اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ُخدا  ١٩:  ۵۔ کرنتھیوں ٢‘‘ ( مسیح کے اندر تھا 

:  ١۔ پطرس  ٢کہالتا ہے (  الہی فطرتکے اندر ہے وه شخاص ا جو تین اایک ُخدکرتا ہے اس طرح سے سکونت 
ٓں یہی   ُسے کہیں گے ۔ مزید برا باپ کہالتا ہے ، پس جب ہم لفظ باپ کے ساتھ ہے ُخدا جو الہی فطرت ) ، اور ہم ا

اس طرح سے اگر ہم ُخدا باپ کہتے تھے تو اس کا  باپ کی الہی فطرتاستعمال کرتے ہیں تو اِس کا مطلب ہے 
باضابط ) ۔ لیکن ِاس کے ساتھ ساتھ وه شخصیت باپ ہے جس کے اندر  ٣:  ١( گلتیوں  باپ کی الہی فطرتمطلب 

کو الہی فطرت کے لفظ کو جب استعمال کرتی ہے تو وه اِس  باپ سکونت کرتی ہے بائبل اِس الہی فطرت طور پر 
باپ کی کے حوالے کے طور پر استعمال کرتی ہے ، اور اِس طرح سے یہ باپ کا لفظ باپ کی شخصیت بغیر 

کے لیے ( جس کے اندر الہی فطرت سکونت کرتی ہے ) استعمال کرتی ہے ۔شخصیت   
ٓیات کو دیکھے گئے جن کے اندر   ُن ا اپ کی شخصیت کا لفظ ب‘‘  باپ ’’پس ہم اس تحریر میں بائبل مقدس میں سے ا

ُسی باپ کی الہی فطرت کو پیش کرتا ہے ہم اس کو الہی فطرت کے تعلق سے نہیں ہے ، بلکہ  کہیں گئے کیونکہ یہ ا
ٓیات کو الگ کریں گئے جہاں  ُن ا کو  باپ کی شخصیت کے اندر الہی فطرتکا لفظ ‘‘ باپ’’کو پیش کرتی ہے ؛ اور ہم ا

ُن کی باپ کی شخصیت کے طور پر  کریں گئے یہ طریقہ ہے جس کی ہم پیروی کریں نشاندہی پیش کرتا ہے ، اور ا
گہری کا لفظ بائبل میں مرکز بنا ہے اور اِس معاملے میں باپ گئے۔ یہ تحریر اس بات کی دلیری کے لیے ہے کہ  

ٓپ کو دلیری دے گا ، جب بھی کوئی شخص اپنی بائبل میں سے اِس کا مطالعہ کرے گا ۔  کھوج اور پرکھ کے لیے ا
اِس کا مطلب روحانی چیزوں کے بارے میں ایک گہرا شعور دینا ہے اور صحائف کے امتیاز میں ترقی کرنا ہے۔ 

ٓمین   کاش کہ وه سب اِس کا مطالعہ کریں وه اِسے اِسی طرح سمجھیں۔ ا

 
 باپ الہی فطرت 

:  ٨،  ۵،  ١٦:  ۵متی   
؛  ٣٢،  ٢٦،  ١٨،  ١۵،       ١،  ٩،  ٨،  ٦،  ،  ١:  ٦متی   
؛  ٢٩،  ٢٠:  ١٠؛ متی  ٢١،  ١١:  متی   
۔ ( ہم مرقس کی انجیل میں سے یہ حوالے چھوڑ دیں گئے  ٩:  ٢٣؛ متی  ١:  ١٨؛ متی  ٣:  ١٣متی   

 کیونکہ یہ متی کی انجیل میں پہلے سے بیان کیے جا ُچکے ہیں۔ )
 ٢٣،  ٢١:  ؛ یوحنا  ١٨:  ١؛ یوحنا  ٦،  ٣:  ٢٣؛ لوقا  ٣٠:  ١٢؛ لوقا  ١٣،  ٢:  ١١؛ لوقا  ٢٢،  ٢١:  ١٠لوقا 

 ؛ 
؛  ٦،  ٢:  ٦؛ یوحنا  ۵،  ٢٣،  ١٨:  ۵یوحنا   
؛  ٣٨،  ٣٦،  ٣٠:  ١٠؛ یوحنا  ١،  ٢:  ٨یوحنا   

؛  ٢٨:  ١٢یوحنا    
؛  ٣١،  ٢٨،  ٢٣،  ٢١،  ٢٠،  ١٦،  ١٣،  ١١۔  ٦:  ١یوحنا   

؛  ٢۵،  ٢١،  ١١:  ١؛ یوحنا  ٣٢،  ٣:  ١٦۔ یوحنا   
؛  ٣:  ١۔کرنتھیوں  ١؛  ١۵:  ٨؛ رومیوں  :  ١رومیوں   

؛  ٣،  ٢:  ١۔ کرنتھیوں ٢؛  ٢:  ١۵۔ کرنتھیوں  ١؛  ٦:  ٨۔کرنتھیوں ١  
؛  ٦:  ؛ گلتیوں  ،  ٣،  ١:  ١؛  گلتیوں  ١٨:  ٦۔ کرنتھیوں ٢  

؛  ٢٣:  ٦؛ افسیوں  ٢٠:  ۵؛ افسیوں  ٦:  ؛ افسیوں  ١:  ٣؛ افسیوں  ١٨:  ٢؛ افسیوں  ١،  ٢:  ١افسیوں   
؛  ٢٠:  ؛ فلپیوں  ١١:  ٢؛ فلپیوں  ٢:  ١فلپیوں   



؛  ٢:  ٢؛ کلسیوں  ١٩،  ١٢،  ٢:  ١کلسیوں   
؛  ١٣،  ١١:  ٣۔ تھسلنکیوں ١؛  ٣،  ١:  ١۔ تھسلنکیوں ١  
١۔ تمیتھیس ١؛  ١٦:  ٢۔ تھسلنکیوں ٢؛   ٢،  ١:  ١۔ تھسلنکیوں ٢  

؛  :  ١؛ طیطس  ٢:  ١۔ تمیتھیس ٢؛  ٢ :   
؛  ٩:  ٣؛ یعقوب  ٢،  ١:  ١؛ یعقوب  ٩:  ١٢؛ عبرانیوں  ٣:  ١فلپیوں   

؛  ١:  ١۔ پطرس  ٢؛  ١،  ٢:  ١۔ پطرس ١  
؛  ١٦،  ١۵،  ١٣،  ١:  ٢۔ یوحنا  ١؛ ٢:  ١۔ یوحنا ١  
؛    ٩:   ١۔ یوحنا ٢؛  ،  ٣:  ١۔ یوحنا  ٢؛  ١:  ٣۔ یوحنا ١  

۔  ١:  ١یہوده   

 
 

 باپ شخصیت 
؛  ٢،  ٢٦،  ٢۵:  ١١؛ متی  ٣٣،  ٣٢:  ١٠متی   
؛  ٢،  ١:  ١٦؛ متی  ١٣:  ١۵؛ متی  ۵٠:  ١٢متی   
؛  ٢٣:  ٢٠؛ متی  ٣۵،  ١٩،  ١٠:  ١٨متی   
؛  ٣:  ٢۵؛ متی  ٣٦:  ٢متی   
؛  ١٩:  ٢٨؛ متی  ۵٣،  ٢،  ٣٩:  ٢٦متی   
؛  ١:  ١؛ یوحنا  ٩:  ٢: لوقا  ٢،  ٢٩:  ٢٢لوقا   

؛  ٣،  ٣٦،  ٣٠،  ٢٦،  ٢٣۔  ١٩،  ١:  ۵؛ یوحنا  ٣۵:  ٣یوحنا   
؛  ٦۵،  ۵،  ۵،  ،  ٣،  ٣٢:  ٦یوحنا   
،  ۵،  ٩،  ٣٨،  ٢٩،  ٢٨،  ١٩،  ١٨،  ١٦:  ٨یوحنا   
؛  ١:  ١١؛ یوحنا  ٣،  ٣٢،  ٢٩،  ١٨،  ١،  ١۵:  ١٠یوحنا   
؛  ٣،  ١:  ١٣؛ یوحنا  ۵٠،  ٩،  ٢،  ٢٦:  ١٢یوحنا   
؛  ٢٨،  ٢٦،  ١٢:  ١یوحنا   
؛  ٢٦،  ٢،  ٢٣،  ١٦،  ١۵،  ٩،  ٨،  ١:  ١۵یوحنا   
؛  ٢١،  ١:  ٢٠؛ یوحنا  ١١:  ١٨؛ یوحنا  ٢،  ۵،  ١:  ١؛ یوحنا  ٢٨۔  ٢۵،  ٢٣؛  ١۔  ١۵،  ١٠:  ١٦یوحنا 

؛  :  ٦رومیوں   
؛  ٣:  ١۔ کرنتھیوں  ٢؛  ٦:  ١۵رومیوں   

؛  ٣:  ١؛ کلسیوں  ٣:  ١؛ افسیوں  ٣١:  ١١۔ کرنتھیوں  ٢  
۔ یوحنا  ١؛  ٣:  ١؛ ا ۔ یوحنا  ٣:  ١۔ پطرس  ١؛  ۵:  ١؛ عبرانیوں  ١:  ٣کلسیوں   

۔  ٢١،  ۵:  ٣؛ مکاشفہ  ٢:  ٢؛ مکاشفہ  ٦:  ١؛ مکاشفہ  :  ۵۔ یوحنا  ١؛  ١:  ۔ یوحنا  ١؛  ٢،  ٢٣،  ٢:  ٢   
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