
.بائبل ۾ عورتن جي تصور ۽ بائبل جي تعليم جي مطابق مكاشفو
منھنجي بائبل جي الثاني الھام تي ڀروسو كرڻ جي سببن ۾ ھك سبب ھي 

جي باري ھي عورتن هآھي، جيكا ھي عورتن جي بابت چوي ٿي يا وڌيك ھي ت
. ۾ كجھ نٿي چوي

و، ٺڳجڻ سوروڍعورتون گڎيل طور تي ناسمجھ، وبائبل كڎھن نٿي چوي ته. 1
مشكل، من موجي، جنسي اعتبار سان عياش، دل کي وڻندڙ، خراب يا ،واري

. ماڻھو کان گھٹ آھي
ين، ھمت پراڻي عھد نامي ۾ بائبل جي گھڻن ئي عورتن کي خوبصورت ذھ. 2

جي بيان كيل ، بائبل يهباز بيان  كيو ويو آواريون، عقل واريون ۽ جان
كن كمر ۽ بچائيندڙ جي طور تييون رھب، صالح ڏيڻ وار، استادعورتون نبي

.ٿيون
ھك نجات ڏيڻ وارو، خدا جو پٹ ھن دنيا ۾ نئي عھد نامي ۾ ھي چوي ٿي ته. 3

ون بيان كن چار انجيلھي تهعورت جي وسيلي سان آيو، حيران كندڙ ڳالھ ھي آ
ان جيئرو ٿيڻ کانپو ھن نامي جي شروع تي يسوع کي مئلن منئي عھدٿيون ته
. ڻ واري پھرين شخص عورت ئي ھئيکي ڏس

كيو ويو، انجيل جون  نه۾ پيشازخراب اندکي كڎھن بهانجيلن ۾ عورتن . 4
سوع جي خدمت كندڙ ھيون گھڻن ئي تمام گھڻيون عورتون ايماندار ھيون ۽ ي

۽  ھنن جي پنھنجي پئسن سان ھنن سان گڎ خدمت  جي كمن ۾ سفر كيو ته
طن ۾ گھڻن ئي عورتن جو ذكر مسيحي كئي،  پولوس رسول جي خمدد به

. ملي ٿومت كندڙن ۽ پولوس رسول جي همكار ۾خد
ي قابل آھي، ان ڳالھ  کي تصور ذكر جبائبل مقدس ۾ عورتن جو هاكاري . 5

جي حكومت جي ترتيب ۽ ھن جي  مدد جي طرفداري بائبل ۾ مردنڏسندي ته
. جي مركزي تحرير آھي

خاص عورتن جيطرناڪ قصا آھن، جيكيخھا، پراڻي عھد نامي ۾ كجھه. 6
ھي قصا، تعليم ۽ نامناسب ۽ نفرت جي قابل ريوين کي بيان كن ٿيون، بائبل جا

آئون (.آھن ۽ ناانصافين ۽ اتيا چار کي معاف نه كيو وڃي ٿوشريعت جا قصا نه



سگھن ٿا پرقصن جو وڏو وڃيبائبل جي قصن سان قانون ٺاھيا سمجھان ٿي ته
).ھيآكم ادبي نه

ي بائبل ۾ ڏنل عورت جي تصور جي مقابلي توھان جيئن ئي پاڪ كتاب ج. 7
م تصور جي بابت عاهك ڀيانكتوھان عورت جيٿا تهقانونن کان ٻاھر قدم رکو

۽ مسيحي لکندڙن ۽ ڏاھن سيکاريون ڳالھيون يھودي ڀيانٿا، ھي كجھهپڑھو
.آھن

) Apocryphal(کندڙ پنھنجي قبل مسيح ۾ ھك يھودي ل2) Ben Sirach(بين سراچ . 8
ھك سٺي  زال كرڻ  جي حصي ۾ لکيو تهجي كم توريت جي اعتبار نه

.خاموش  زال آھي ۽ گھڻين عورتن ۾ جنسي بدكاري جي پيداوار ٿيندي آھي
(14-12, 11-9:42; 16-13: 26, 25-13:25, Sirach)

ترام جي جي عزت ۽ احمردنعورت عام طور تي کي قائم رکيو تهھن ان ڳالھه”
کي پنھنجي ڌي مردال ھك ڌمكي ھوندي آھي ۽ سڀ کان خطرناڪ ڌمكي 

شروعاتي يھودين  جي ‟ل جوڊازمپيمٹوومن ان سيكنڈ (‟کان ھوندي آھي
Woman in Second Temple Judaism” in The) )كتاب آرڊيمنز مان ورتو ويو آھي
Erdmann Dictionary of Early Judaism)

قبل مسيح ۾ لکيو، اھو بيان كري ٿو، عورتون 2وم يھودي لکندڙ  ھك نامعل. 9
13:2-16)..... (كامي آھن.... دغا باز......خراب آھن،  Testament of Reuben

کي قبول كيو ته ارسطوني فيصلي.. ..عيسوي ۾ لکيو1يھودي ڏاھن فيليو .10
ثالي انداز ھي، ھن مآکان گھٹ ر تي پنھنجي پاڻ ۾ ئي آھي ۽ عورت فطري طو

ھن (۾ بائبل جي قصن کي تصور كرڻ جي ال استعمال كيو، بائبل جي عورت 
عقل جي طلب تهھك شخص جي دماغي كمزوري کي پيش كري ٿو، م) سوچيو

عورت جي . ٰاعلي دماغي سوچ جي نمائندگي كري ٿومرداعتبار سان جڎھن ته
Opificio( آھي رٿاخلقت   مثال طور تي عقل جي اعتبار سان دماغي بگاڙ جي

Mundi 59صفحو ((Woman in Second Temple Judaism” in The Erdmann Dictionary of
Early Judaism



عيسوي ۾ لکندي عورت 3-2الھيات ِھك مسيحي عالم) Tertullian (ٹرٹولين . 11
تمام عورتون زوال و پكاري ٿو، انھي جو خيال ھو تهشيطان جو درواز”کي 

صوروار تون خاص طور تي يسوع جي موت جون قوار ھيون ۽ عورجون قصور
).۾1عورتن جي كپڑن تي باب (ھيون 

كندڙ ۽ حي لکڻ وارن جي طرف کان سخت تباھهغير بائبل يھودي ۽ مسي. 12
.مثالون واضح آھنعورتن کان نفرت كرڻ وارن جون گھڻيون 

ھي تحرير و تهن، ڇجي چوڌاري گھمن ٿيومرد) نر(بائبل جون تحريرون . 13
۾ مشرق جي ويجھو پراڻي زماني ۾ ماڻھن، ماڻھو جي حكمراني جي تھذيب 

ھئي ۽ ماڻھن عورتن کي اھا آزادي حاصل نهلکيو ۽ اسان بائبل ۾ ڏسون ٿا ته
ان حكمراني جي تھذيب جي سبب ھو، خدا کي ھئي اھو صرف انھن ماڻھن جي 

ل ان كرڻ جي ال استعماکي ھنن جي ترتيب کي پنھنجو قصو بيمردتھذيب جي 
اثرات ھئا ۽ ھن سان غير بائبل تحريرن ۾ كيو پر بائبل تي پاڪ  روح جا به
ھوندو ت يا تمام گھڻو عام خيال موجود نهعورتن سان نفرت رکڻ جي كا سخ

. آھي
عورتون گڎجي ھرائڻ ڏيو بائبل كڎھن نٿي چئي تهدکي مون کي ھن ڳالھ. 14

ٺڳڻ واريون، مشكل، من موجي، جنسي اعتبار طور تي ناسمجھ،  وڍو سورو،
.ھٹ آھيگکانن عياش، دل کي وڻندڙ خراب يا مردنسا
ر آھن، ۽ ۽ عورتون برابمردلکڻ واري جو خاص پيغام ھي آھي تهبائبل ۾. 15

آھن، ھي نهلي ۾ گھٹ جي مقابمردن طرح سان مليل آھن عورتون كنھن به
جي ترتيب ۽ تھذيب تي غور كندي ۽ پيغام غير معمولي آھي، بائبل جي دور

ٿو، عورتن ۽ ماڻھن جي وچ ۾ اصل كريھي پاڪ روح جي الھام کي ظاھر
يا ۾ ۽ دنيا يغام اھو پيغام آھي، جنھن کي كليسبرابري ۽ ميل ميالپ جو ھي پ

.۾ ورھائڻ ۽ ترقي  ڏيڻ گھرجي، اھا ئي پيغام آئون ورھائي رھي آھيان
كريان ٿي، جيكا ھيٺجي ھنن آيتن تي ڳالھ آئون بائبلآئون خوش آھيان ته

بائبل . حصي ۾ غيرواجبي ۽ عورت کان نفرت کي ظاھر كري  ٿيذكرن جي
Every old testamentجي  عورتن تي وڌيك ڳالھ كرڻ جي ال توھان منھنجي 

woman, facebookيا ،ٿاصفي تي ڏسي سگھوEquality Central Forumتي .




