
، پولس  اور عورت( لِب لباب )مختصراً    

ت یکال آف سیہے ، برس  یش کرتیکسڈس جو پیے پریح کے لیت  مسیموسوو یپولس ک

۔کسڈس، روم یپر   

ا وہ ی  یں کیاُس نے عورتوں سے نفرت نہ: ں تھا ینہ( زاریزن ب) پولس عورت سے نفرت کرنے واال 

ں تھایاُن سے بد ظن نہ    

کام کرنے والوں کے طور پر یں اپنے ساتھیخدمت م یلیانج یپولس نے اپن ہ  اور یوودیپرسکلہ ،  

۔ یقدر ک یبڑ یُسنتخے  ک   

اس یونیاں ہونے کے طور پر یں نمای، اور شاگردوں م ید ہونے والی، اُس کے ساتھ ق( یہودی یا ساتھی) وہ اپنے رشتہ دار 

۔طرف اشارہ کرتا ہے   یک   

ہ ی، کنخر یمُرب یسفارش کرتا ہے ، جو بہت ساروں ک یوبے  کیے فیا کے لیسیر پر  کلکے طو " بہن یہمار" ں یوہ روم م

۔جا تھا یکے ساتھ بھ یا کے نام خط اُسیسیکل یوں کیخادمہ  ہے ، اور اُس نے غالباً روم یا کیسیکل    

میمر یک  وہ روم ۔کو قبول کرتا ہے  یخادمانہ جانفشان ینہ ، تروفوسہ  اور پرسس کی، تروف     

ں سے کچھ عورتوں سے یپولس ِان م ۔کے ساتھ کم از کم دس عورتوں کا ذکر کرتا ہے  یں گرمجوشیباب م 61وں یوہ روم

۔مال  جب اُس کے اور اُن کے سفر نقطہ انقطاع سے  الگ ہوتے تھے  ہ یولیسے کہ ، یں ، جیگر عورتیں دیم 61وں یروم 

۔ یک یزبانیم یاوں کیسیلو کلیں  گھری،  نے  روم م   

۔ا یدہ طور پر خبر کو خلوئے سے حاصل کیسنج یاُس نے کرنتھس کے لوگوں ک   

۔جایہ کو سالم بھیاف یوں کیا ، اور کلسیکو آگے بڑھا یر سگالیہ سے خیکلود یاُس نے روم ک   

۔ یپہچان ک یا کیسیلو کلیگھر  یں نمفاس  کیہ میکیاُس نے لود   

۔ا یں عبادات کا انعقاد کیا  اور اُس کے گھر میک کو قبول یمہمانواز یہ  کیں لدیم یاُس نے فلپ   

۔عزت کرتا تھا  یمان کیکے  کے ایونیس اور  یوہ لوئ   

ک دودھ یخدمت کا موازنہ ا یرسول یہا ں تک کہ اپنیاو  یقدر ک یخدمت ک یپولس نے عورتوں ک

۔ا یعورت کے ساتھ ک  یپالنے وال   

پہچان نا م کے ساتھ  یں سولہ کیا ہے ، جن میگا یں اٹھارہ عورتوں کا ذکر کیپولس کے خطوط م

ں یہ اپنے مرد رشتہ دار کے ساتھ تھیں ، جن کا پولس ذکر کرتا ہے یں سے کچھ عورتیاِن م ۔ہے  یہوت

۔ا ہے یا گی،  دوسروں کا ذکر مردوں سے آزادانہ طور پر ک   

 

 

ہاںی ںیہے جس م یگئ یفہرست  د  ہ کویلد   ںیوط مشامل کرتے ہوئے ، پولس کے خط   یتمام عورتوں کو حروِف تہج 



۔ا ہے یا گیر کیکے لحاظ سے تحر    

) ہ  یولی، (3 ۔2: 4وں  یفلپ) ہ یوودی، (26: 4س یمتھیت 2) ہ ی، کلود(66: 6وں یکرنتھ 6) ، خلوئے ( 2: 6۔مون یفل) ہ یاف

 ۔وں یروم) م ی، مر(1:  6س یمتھیت 2) کے یونیس اور ی، لوئ(یو ین آئیا 7: 61وں یروم) اس  یونی، (61: 61وں یروم

: 61وں یروم) بےی، ف( 62: 61وں یروم)، پرسس (61: 4وں یکلس) ، نمفاس(61: 61وں  یروم) بہن  یرو کی، ن(1: 61

: 61ے  اعمال یکھی، د61: 4س  یمتھیت 2، 61: 61وں  یکرنتھ 6، 1 ۔3: 61وں یروم) کلہ ی، پرس(  یو ین آئیا  2 ۔6

وں یروم) نہ تے تروفوسہ ی، تروف(3 ۔2: 4وں یفلپ)، ُسنتخے  (63: 61وں  یروم) ماں  یک  ،  روفس(21، 61 ۔61،  3۔6

۔ا ہے یا گیں کیم 44،  61 ۔62: 61ہ  کا ذکر اعمال یلد ۔(62: 61   

خدمت  ینسبت  بڑھ کر ، عورتوں ک یک  62:  2س یمتھیت 6اور  31 ۔34: 64وں یکرنتھ  6ات  یہ آین ہے کہ اگر یقیرا یم

ہاں ی) ۔ں ہونا تھا ید بہتر حالت میا کو مزیاور ُدن( چرچ) ا یسیں ، تو کلیں نقطہ آغاز اور مرکِز نگاہ ہوتیے جانے میث کپر بح

(ن یرے مضامیپر م 62: 2س یمتھیت 6پر ، اور  31 ۔34: 64وں یکرنتھ 6   

، (ا تھایا گیں شہد کیم 611جسے )ہے   یش کرتیکسڈس کو پینٹ پریے  سیح کے لیت   مسیموسوو یپولس ک: ڈٹیج کریام

(سورس)گنیفل ینیسر ا( یس) ۔کسڈ، روم ینٹا پریکال سیبرس  
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