
عورتون، حوا ۽ ٺڳي
جيكا مون کي منهنجي ويب سائيٹ جي باري (بيان جي مطابق ِگوگل جي علم. 1

عورتن ۽ ٺڳي مردگهڻوكري ) ۾ هن تي مالقات كرڻ واري جي بابت ٻڌائي ٿي
.بابت جمال تالش كري هن ويب سائيٹ تي اچن ٿا

يني ۾ يون آهن، جنهن جوالئي جي مهولهتي كجهه اصلي گوگل دريافتون ڳ. 2
ن ٺڳجڻ واري”عورتون ٺڳي باز آهن، .جي توجه حاصل كئي آهيردنن ئي مگهڻ

ڻ ٺڳي ڏي’’،“ ٺڳي باز عورتن تي بائبل جي آيتن’’،“ بائبل جي آيتنعورتن تي
جي نسبت جلد ٺڳي کائڻ واريون آهن؟ڇا عورتون مردن“ واريون عورتون

“ ان ٺڳجي وينديون آهن۽ آساني م‘‘عورتون وڍ سورو آهن‘‘’’عورتون ۽ ٺڳي’’
ن آساني سان ڇو كوڙي تعليم ڏانهعورتون“ ن ٺڳي تي ايمان رکن ٿيونعورتو

“ هنن عورتن جي بابت پاڪ كتاب جيكا ٺڳي باز آهن؟،قائل ٿي وڃن ٿيون
.وغيره وغيره 

اشارو كن ٿا ته گهڻائي مسيحي ايمان رکن ٿا ته عورتون گهڻو اهي جمال . 3
لدي ٺڳجن ٿيون ۽ اهڑيون عورتون كوڙي تعليم ۽ جي مقابلي ۾ جمردنكري

ڃن ٿيون، ان کان عالوه ائين لڳي ٿو ته خاص طور تي ٺڳي ڏانهن آساني سان و
.گهڻائي مسيحي مڃي وٺندا آهن ته هي  اهائي آهي جيكا بائبل سيکاري ٿي

هن مضمون ۾ آئون ٿوري نظر  هن ڳالهه تي وجهان ٿي ته بائبل عورتون ۽ . 4
.كري حوا جي باري ۾ ڇا چوي ٿيٺڳي ۽ خاص 

حوا پراڻي عهد نامي ۾
آيت جي مطابق حوا پهرين عورت هئي جيكا پيدا 22۽ 21باب جي 2پيدائش . 5

ت جي باغ ۾ نانگ جو نشانو تي عورطور۾اها ظاهري 1:3وئي، پيدائش كئي 
. نانگ آساني سان حوا کي منع كيل ڦل کي کائڻ جي ال مڃائي ٿو.ٺهي ٿي

جيكو هن وقت ان سان گڎ هو، منع كيل ڦل اها پو آدم کي ڏئي ٿيهن کي جن



ي حكم جي آدم ۽ حوا ۾ ڏنا ويا، خدا جي چٹ17۽ 16: 2کائڻ سان پيدائش 
.ه كندڙ نتيجو هوان نافرماني جي عمل جو وڏو تبانافرماني كئي

ه پاڪ كتاب اسان کي نٿي ٻڌائي ته نانگ حوا کي ڇو چيو ۽ آدم کي ڇو ن. 6
گهڻائي ماڻهو سمجهن ٿا  ته نانگ  حوا سان ان ال مخاطب ٿيو ته اها آساني يوچ

تنهن كري پاڪ كتاب بيان نٿي كري يا ايسيتائين ته ) 1(سان ٺڳجي وئي هئي، 
) 2. (نسبت آساني سان ٺڳي ۾ اچڻ واري هئيكري ته اها آدم جي نٿياشارو به 

پيدائش (کي قبول كري ٿي يڻحوا خوشي سان مڃي ٿي ۽ خدا کي دوکو ڏ. 7
هن ٺڳي جي  انداز ۾ نه كيو پر هي مكمل طور تي غير ضروري آهي ته ) 13:3

هر زماني جي تمام ڳي جي صورت ۾ استعمال كيو وڃي ۽ حوا کي هن ٺ
.عورتن تي ان صورت کي الڳو كيو وڃي

پراڻي عهد نامي ۾ حوا جي هن ٺڳي جو ذكر ٻيهر نه كيو  ويو ۽ نه ئي . 8
هن جو ذكر كيو، پراڻي عهد نامي جي لکندڙن ۽ نه ئي يسوع هن جو يسوع

ي ناكامي رت کي محسوس كيو ته حوا جي هن گهڑي جذكر كرڻ جي ضرو
کي دهرايو وڃي ۽ نه ئي پراڻي عهد نامي جي لکندڙن ۽ نه ئي يسوع كڎهن به 

جي نسبت جلدي ٺڳجي وڃڻ واريون مردنبيان كيو يا اشارو ڏنو ته عورتون 
.حوا جي ٺڳي کي  پولوس تائين ٻيهر ذكر ۾ نه آندو ويوآهن،

حوا پولوس جي خطن ۾
پولوس ئي اهو واحد  نئين عهد نامي جو لکندڙ آهي، جنهن حوا جي ٺڳي جو . 9

ڀيرا كري ٿو، پولوس حوا جي ٺڳي جو ذكر 2ذكر كيو آهي، اهو ان جو ذكر 
ٻنهي کي خبردار كري ۽ عورتنآيت ۾ كيو، جتي اهو مردن4.2.11كرنٿين2

هك مختلف انجيل ۽ مختلف يسوع جي کان جيكي مردنٿو ته ٺڳجو نه، هنن 
منادي كري رهيا هئا، هن جي خالف جيكا پولوس هنن سان منادي كئي هئي، 
پولوس كرنٿين جي عورتن کي خاص كري وڌيك خبردار نه كيو هو ته اها 

ون ٻئي آساني سان كوڙي ۽ عورتمردٺڳي کان بچي رهن، ان جو ايمان هو ته 
.تعليم کي پيش كري سگهن ٿا



هنن ٻنهي آيت ۾ به ملي ٿو، جڎهن ته 14.13:2تيمٿس 1حوا جي ٺڳي جو ذكر . 10
هر آهي، هنن آيتن جو مطلب ظاهر کان به گهڻو آيتن جو مطلب صاف صاف ظا

ته پولوس آدم ي، اسان يقين سان نٿا چئي سگهون هر آهي ۽ بالكل صحيح آهظا
۽ حوا کي پنهنجي بحث ۾ ڇو  وٺي آيو، پولوس تنهن كري بائبل جي ٻين 

جي نسبت جلدي ٺڳجي مردنلکندڙن وانگر، كڎهن به بيان نه كيو ته عورتون 
.واريون آهن، عورتون پولوس جي خدمت ۾ اعتبار جي قابل همكار هيونوڃن

ٿيون؟جي مقابلي ۾ آساني سان ٺڳي ۾ اچنمردنڇا عورتون 
عام طور تي ٻين (ٺڳجي ويا مردبائبل ۾ اهڑا گهڻائي قصا آهن جنهن ۾ . 11

پولوس جي تحريرون بهتر طور تي بيان كن ٿيون ته اهو گناهه ) 4) (ماڻهن سان
ي جا تي هو بيان كري ٿو ته كوڙا استاد هك ٻئ) 11:7رومين (کان ٺڳجي ويو، 

2(.ي رهيا ته ۽ ٺڳي کائي رهيان وانگر آهن، جيكي  دوکو ڏئبي اخالق مرد”
يلن ۾ خبردار هنن كوڙن استادن ۾ ماڻهو به شامل هئا، تمام انج)  13.8:3تيمٿس 

ع كوڙن استادن جي بابت بيان كيون آهن، جيكي وسكيو وڃي ٿو، جيكا ي
جڎهن ته ) 24:23-24مثال جي طور تي متي . (نداايندا ۽ هن جي مڃڻ وارن کي ٺڳ

ٻئي پاسي . هئاعورتون آهن ۽ هنن مان اكثر مردكجههاستادن مان هنن كوڙن
بائبل ۾ تمام ٿوريون تحريرون آهن، جنهن ۾ عورتن جي ٺڳي ڏيڻ ۽ ٺڳي کائڻ 

).5(جو ذكر ملي ٿو 
ته ٺڳي بائبل هي نٿي چوي . هن کان عالوه گهڻائي مسيحي ڇا ايمان رکن ٿا. 12

NIV۽ NASB، بل جي هر آيت جو واسطو آهيعورت جو خصلت آهي هتي بائ
ك ِ۽ ٺڳي ڏيڻ وارا شامل آهن، هنن الڳاپن تي ٹ“ ٺڳي کائڻ“ ”ٺڳي”جنهن ۾ لفظ 

كريو ۽ توهان پاڻ ڏسندا جيكڎهن بائبل سيکاري ٿي ته عورتون آساني سان 
.کان وڌيك ٺڳي باز آهنمردنٺڳجي وڃن ٿيون يا 

اختتاميه



و ته هن کي آدم جي سمجهن ٿا ته نانگ حوا کي نشانو ٺاهيو ڇمردگهڻائي . 1
تنهن كري خيال كري ! منهنجو مڑس. مقابلي ۾ آساني سان ٺڳجي سگهندو هو

ٿو ته  ٿي سگهي ٿو ته نانگ حوا کي ان ال نشانو بڻايو ته نانگ کي شايد پهرين
جي وسيلي سان ايندو ۽ پر هن عورت سان کان خبر هئي ته نجات ڏيندڙ عورت
طرح اهو خدا جي ي آيو، هن سوچيندي ته هن ٺاهه كيو ۽ هن کي گناهه ڏانهن وٺ

.كري ڇڎيندومنصوبي  کي تباه 
پر اسين آدم جي ڦل کائڻ جي  ،حوا جي ڦل کائڻ جي عذر کيته اسان جڎهن . 2

.عذر کي نٿا ڄاڻون
3 . اچڻ وارا لکندڙ حوا جي ٺڳجڻ کان تمام عورتن جي ال افسوس سان گڎ پو

حوا آيو ؟ توهان ) هر كا(ن نٿا ڄاڻيو ته توهان ۽ توهي” استعمال كيو، مثال طور 
جي نسل تي خدا جو هي جملو اڄ به هن زماني ۾ جيئرو آهي ته پو گناهه به 
جيئرو آهي، توهان شيطان جو در آيو، تون منع كيل وڻ مان پابندي هٹائڻ واري 

، تون آساني نآهين، تون خدا جي قانون کي ٹوڙڻ ۾ شروعات كرڻ واري آهي
ري ڇڎيو، توهان جي ڀاڃوكڑ انسان کي تباهه كشكل تي ٺهيل ا جيسان خد
On the apparel).ايسيتائين ته خدا جي پٹ کي مرڻو پيو...... سان موت آهيجي وجه

of women Book 1, Chapter 1)
اسموئيل (سائول ) 15.13.10:16قاضي (سمسون ) 27۽ 20:31پيدائش (يعقوب . 4

.ٺڳيوردنم۽ بائبل جي ٻين ) 12:28
ن ۾ عورتون ٺڳجي ويون، وه بائبل ۾ عورتن جي بابت بيانن جحوا کان عال)5(

سموئيل 1. (هن ۾ ٿوينزه ۾ جادوگر زال سائول بادشاهه کان ٺڳجي وئي هئي
جيكڎهن مون عورت کي ٺڳجڻ ) 16قاضي (۽ دليله کي سمسون ٺڳيو هو ) 12:28

ايو ميكل پنهنجي پي کي چشم پوشي كيو آهي ته مهرباني كري مون کي ٻڌ
) 17:19سموئيل 1(سائول کي دائود کي بچائڻ ال  ٺڳيو 

مثال طور (بائبل جي ٻين عورتن ٻين کي بچائڻ جي ال كوڙا ڳالهايان ۽ ٺڳيو 
ڙي نبي کي ٺڳي رهي هئي ٿويتره جي ايزبل كوڙي استاد ۽ كو) 19-17خروج 

) 20:2مكاشفو (



ي كليسيا ۾ وڍو سورو يا كمزور جپولوس ذكر كري ٿو ته هتي افسين
وعورتون هيون پر هن جو مطلب كڎهن به نه ٿي سگهي ٿو ته تمام عورتون وڍ

).6:3تيمٿس 2(سورو ۽ كمزور آهن


