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سان گھڻيون ئي جي وجه12:2تيمٿس 1ائبل جي آيت،خاص كري ھك ب

كاميابيون عورتن  کي كاميابي عبادتن ۾ منادي كرڻ يا سيکارڻ جي اجازت 
. نٿيون ڏين

ان كري چكو ۽ الڳو كري چكو كجھ مسيحين جي وسيلي بي12:2تيمٿس1
ئين گھڻائي کان باز رھن، اسيکارڻکي مردآھي ته عورتون ھر وقت كنھن 

جي نسبت عورتون مردنپولوس ان ال منع كيو ڇو تهمسيح ايمان رکين ٿا ته
جي تشريح تي 14-13: 2تيمٿس 1اھي پنھنجي ) (2(گھڻيون شكي ۽ ٺڳڻ واري

اھا عورت ھئي جيكا ’’رکن ٿا، ھتي پولوس ذكر كري ٿو تهھن ايمان جي بنياد
).‘‘ٺڳجي وئي
كرڻ كليسيائي عبادتن كرڻ جي ) 3(جيكا عورتن کي منادي كليسيائون

ندازو لڳائي سگھن ٿا، جيكو كجھاٻڌي ۽ مرداجازت نٿيون ڏين، ھتي گھڻائي 
سکاريو ويو آھي، اكثر عورتن کي ننڍڙن، جلد متاثر ٿيڻ وارن ٻارن کي 
سيکارڻ جي اجازت ڏني ويندي آھي، جتي مثال طور تي تمام گھٹ بالغ ٻڌي 

آھي اھو ھوندو،سيکاريو وڃيدازو لڳائي سگھن ٿا، جيكو كجھانسگھن ۽
ٻين عورتن کي سيکارڻ جي اكثر عورتن کي بلكل اھڑيون ئي كليسيائون به

ون  سچي طور تي جيكڎھن اھي كليسيائ) 5-3: 2طيطس (ٿيون اجازت ڏين
سيکارڻ گھرجي، ھي ان ال ڇو ته کي مردن کيڇو عورتنايمان رکن ٿيون ته

عورتن تي کو کائن ٿيون، عقل مشورو ڏيندي تهورتون تمام آساني سان  دوع
كرڻ جي طور تي كرڻ گھرجي، رحمنهٻين کي سيکارڻ جي ال ڀروسو ٻارن ۽

بيوقوف عورتن تي ھاڻي گھڻين ئي عورتن تي ڀروسو كيو وڃي ٿو ۽ ايسيائين  
 ٿي پر حوصال افزائي كئي وڃيٻارن ۽ ٻين عورتن کي سيکارڻ جي ال

جنھن (. كليسيائي عبادتن ۾ نوجوانن کي تعليم ڏيڻ کان باز رکيو ويندو آھي
يقينن پولوس عورت جي دوکي کائڻ جي خيال ) کي آساني سان كو نٿو سمجھي

شي جو مشورو ڏئي ٿو، جڎھن اھو آدم ۽ حوا کي تيمٿس کانسوا كنھن ٻي 
.آيت ۾ وٺي آيو14-13جي نالي پنھنجي پھرين خط جي 



ن کي سيکارڻ ن جي كليسيا ۾ عورتن کي مردفسيپولوس اون نٿو ڄاڻان تهآئ
عورتون مردن جي نسبت گھڻو آساني اھا ھئي ڇو تهکان منع كيو، اصل وجه

1جيئن آئون ،سانيا خاص طور تي حوا جي ٺڳجڻ جي وجهسان ٺڳجن ٿيون 
جو منھنتي پنھنجي مضمونن جي تسلسل ۾ بيان كري چكو آھيان،12:2تيمٿس 

کي درست  كرڻ جي ال وس آدم ۽ حوا جو ذكر كوڙي تعليم پولايمان آھي ته
گھمي رھي ھئي جيكا دعويدار سين  جي كليسيا جي چوڌاري جيكا افكيو 
.کي پھرين ٺاھيو  ويو ۽ آدم  دوکو کاڌوحواھئي ته

ياھڑيون تحريرون آھن، جيككجھونروحاني علم رکڻ وارن مسيحي فرقي ج
ابتدائي كليسيائي (ٿيون كوڙي ھيٺ مٿي سوچ کي بيان كنقت ھندرحقي

تيمٿس کان بيان كيو ۽ فلسفي علم جي علم جي طور تي 1پي، ٹرٹولين 
.فر جي شناخت كئيُافيسن ۾ ك
کارڻ لفظ غالب اچڻ سان گڎ جڑي ٿو، ھي ي۾ لفظ س12:2تيمٿس 1وڌيك ھي ته

۾ عام خوشگوار تعليم تمام اھم سوچ ويچار آھي، پولوس پنھنجي منع كرڻ 
ص جماعت ۾ پولوس جي ھدايت خاجي باري ۾ نه لکي رھيو ھو، وڌيك ھي ته

تيمٿس 1ھي سڀ حقيقتن تي (يون ويون ھيون، خاص مسائل جي جواب ۾ لک
).ٿي آهيٻولھن ۾ ڳالھ منھنجي مضمونتي12:2

۽ بي وقت ھو پو مشكل جيكڎھن پولوس جي منع كرڻ جو مطلب عالمگير
رکندي نهكا عورت كڎھن كنھن مرد کي سيکارڻ ال روحاني مطلب ھي آھي ته

ن طرح سوچين ٿا ۽ ھن مسيحي دراصل اھئس ته  كجھھئي، آئون خوفزده
يائي ارڻ يا كليسعورتن کي مردن کي سيکتهرکي رھيا آھناصول کي زنده

۾ 12:2تيمٿس 1آھي، آئون ايمان نٿو رکان عبادتن ۾ سيکارڻ جي اجازت نه
پولوس جو ي وقت ھو، آئون ايمان نٿو رکان تهپولوس جو منع كرڻ عالمگير ۽ ب

ارادو اھڑو اصول  ترتيب كرڻ ھو جيكا كنھن مسيحي قابل عورتن کي تعليم 
.رڻ جي حمايت كريان ٿوڏيڻ کان منع كري ٿو، آئون ھن تي غور ك

اختتامي نوٽ



آيتون ٺاھي ھي كليسيائون جي عقلمندي نه آھي ته اھي كالم جي ھك يا ٻه. 1
.بنياد تي مضبوط تعليمي بيان ڏين ٿا

تي ٺڳجڻ کان پھرين نانگ جي نصيحتاصل طورپيدائش جي تفصيل ۾ حوا. 2
ڦل حاصل جي باري ۾ سوچي ٿي، كٿي آدم بغير كنھن ھٻكڻ يا سوچ جي

مل يقينن كليسيائي رھنما ۾ ع) 6-1: 3ائش دپي(كرڻ جي ال ظاھر ٿيندو آھي، 
ي ھنن صفن سان گڎ  انھمردصفا آھن،  ھاڻي انگيز ۽ بي خيال ھئڻ ناپسنديده

سان گڎ عورتون ٺڳجڻ جي نمايان خصوصياتته،آھنطرح پراڻن خيالن جا نه
جڑيل آھن، ائين  ڇو آھي؟

بائبل تعليم ۽ تفصيل کانسوا انجيل جي ‘‘منادي كرڻ ’’نامي،نئين عھد . 3
پيغام جي عوامي طور تي اعالن كرڻ جو حوالو پيش كري ٿو،  جيكا گھڻو 

.كري كليسيائي پروگرامن ۾ ظاھر ٿين ٿا
۾ منع كيو وڃڻ 12:2اتيمٿس نه آھي تهھتي رحم كرڻ جي كا وجه. 4

ري رھيو ھو، گھڻو كري سلوڪ ككليسيائي  عبادتي ترتيب جو حوالو پيش 
ترتيب جي يتيمٿس ۾ مخاطب آھي، كيلسيائي عبادت1ان پولوس سڄي جنھن س

.روز جي مسيحي چال  چلن جو حوالو پيش كري ٿو، پر هرال محدود آھي
ل كيو ويو ا تصديق جي ال استعممسيحن کان ھن جيکي كجھ5:3:2ططس . 5
ي يا ھي آيت تعليم، تڎھن بهن ٿيونعورتون ٻين عورتن کي سيکاري سگھته

.آھيبائبل جي تعليم جي باري ۾ نه
ن جي كلسيائي جي حفاظت تيمٿس کي لکيو جڎھن تيمٿس افسي1پولوس . 6

ان ھك تيمٿس كري رھيو ھو، پولوس جي ھن خط کي لکڻ جي خاص  دليلن م
كيئن اھا ابتدائي كوڙي تعليم جي مسائل سان گڎ کي نصيحت كرڻي ھئي ته

).آيت21کان 20باب 4،6کان 3باب1ٿس تيم1(وڪ كري سل
ع كرڻ وارو الطگھڻو كمزور اغلط اصول جي گھڻي مشكل ھي آھي تهھن. 7

كليسيائي عبادتن ۾ صحيح خبر ڏيڻ واري ديندار مردروحاني  طور تي نابالغ 
.عورتن جي نسبت سيکارڻ جو وڌيك حق رکي ٿو


