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کالج میں مجهے کالج کے طالب علموں کے اختتام ہفتہ کے اعتکاف میں ایک 
ورکشاپ میں پڑهانے کے لئے کہا گیا تها. جب میں نے اپنے مرد رفیق کو یہ 
بتایا تو انہوں نے اس سے منع کیا کیونکہ بائبل کہتا ہے کہ عورتوں کو چاہئے 
کہ وہ مردوں کو تعلیم نہیں دیں. لہذا، میں نے انکار کر دیا. ہم دونوں کو اپنی 
سمجه کے مطابق آسمانی کتاب کے تئیں فرمانبردار ہونا چاہتے تهے. میں نے 
ورکشاپ میں شرکت کی اور وہ شخص حیرت انگیز تها جس نے میری جگہ 
لی تهی، لیکن وہ ایک مؤثر معلم نہیں تها. مجهے وہاں بیٹهے بیٹهے یہ سوچنا 
یاد ہے کہ، »یہ یقینی طور پر درست نہیں لگتا ہے!« کیا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 
مرد رفیق کا ہوا؟ میں نے ان سے شادی کر لی! باقی کی کہانی یہاں پیش ہے:

میٹ اور میں نے 1978 میں اپنی شادی شدہ زندگی یہ سوچتے ہوئے 
نظام  میں  کلیسا  اور  کہ گهر  تعلیم دی ہے  یہ  بائبل نے  کہ  شروع کی 
مراتب ہونا چاہیئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد رہنما اور فیصلہ ساز 
ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہو کہ خدا نے عورتوں کے مقابلے 
میں مردوں کو زیادہ اہمیت دی ہے، بلکہ یہ کہ ان کے مخصوص کردار 
ہیں. ہمارے خیال سے بائبل کی جو تعلیم ہے، اس میں اور ہمارے اپنے 

تجربے میں وقت کے ساته ہم نے بڑهتا ہوا کشمکش محسوس کیات.

اس کے بعد سے ہم نے ایک مختلف نقطۂ نظر پیش کرنے والے علم و فضل کا 
خزانہ دریافت کر لیا ہے. مساوات پسند افرد )یا مساوات انسانی کا عقیدہ رکهنے 

تعارف
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پهر خدا نے کہا’ “آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند 
بنائیں، تاکہ وہ سمندر کی مچهلیوں اور آسمان کے پرندوں پر، اور مال 
مویشی اور تمام جنگلی جانوروں پر، اور زمین پر رینگنے والی سبهی 
مخلوقات پر اپنی مرضی چال سکیں.”  سو خدا نے انسان کو اپنی صور ت 
پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر ان کی تخلیق کی؛ مرد و عورت ان کو بنایا.  
خدا نے اُن کو خیر و برکت دی اور ان سے کہا، “پهلو پهولو اور افزائِش 
نسل کرو؛ زمین میں پهیل جا ؤ اور اُس پر غلبہ پا لو۔ سمندر کی مچهلیوں 
اور آسمان کے پرندوں اور زمین پر چلنے پِهر نے والے ہر ایک جاندار 

پر اپنا حکم چالؤ” )پیدائش 28-1:26، اضافی تاکید کے ساته(.

یہاں اختیار کے دو واضح ڈهانچے موجود ہیں: تمام مخلوق پر خدا کا اختیار، اور 
زمین اور مخلوقات پر مرد اور عورت کا مشترکہ اختیار. شروع سے ہی، عورتوں 
پر مردوں کے اختیار کا کوئی منشا نہیں تها. ان کو ساته مل کر بچے پیدا کرنا اور 

ان کی پرورش کرنا اور زمین پر تسلط قائم کرنا ہے—اور یہ ولولہ انگیز ہے!

تخلیق
 بائبل میں ذکر ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہر کی مددگار بننے
 کے لئے بنایا گیا تها. تو کیا مردوں کو مہم طلب رہنما کے طور

   پر نہیں بنایا گیا تها؟
س

 مرد اور عورت کو شریک بننے کے لئے بنایا گیا تها، جو خدا کی
بادشاہت کے لئے یکساں طور پر ذمہ دار ہوں. ر ج



| ہناش ہب ہناش یھب رھپ 2   بنج ىلإ ًابنج 

والوں( کا خیال ہے کہ بائبل تمام پیروکاروں کے مساوات کی تعلیم دیتا ہے، 
جو گهر، کلیسا اور معاشرے میں اپنی اپنی خداداد نعمتوں کا استعمال کرنے 
کے لئے آزاد ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیسائی پادری قسیس وغیرہ کے تمام 
عہدے نعمت اور صالحیت پر مبنی ہونے چاہئے، نہ کہ جنس پر. اور گهر 

باہمی اطاعت، حوصلہ افزائی اور قیادت کی جگہ ہونا چاہئے.

لیکن ہم مسلسل ایسے حاالت کا تجربہ کرتے رہے جن میں مرد اور عورت 
نظام مراتب کے ذریعہ محدود ہیں. میں ایک دن ایک عیسائی بک اسٹور 
میں گئی اور وہاں خواتین کے سیکشن میں چاکلیٹ، ورزش اور سجاوٹ 
پر کتابیں دیکهی. وہیں مردوں کے سیکشن میں قیادت، مالیات اور حاالت 
حاضرہ پر کتابیں موجود تهیں. اس سے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو کیا پیغام 
ملتا ہے؟ میٹ اور میں نے ایک شادی میں شرکت کی جہاں یہ کہا گیا کہ 
اطاعت کا معنی یہ ہے کہ بیوی وہ کرے جو اس کا شوہر کہے خواہ وہ غلط 
ہی کیوں نہ ہو. اور ہم ایک ایسے مشنری جوڑے کو جانتے تهے جن کی 

مالی مدد اس لئے بند کر دی گئی تهی کیونکہ وہ دونوں پڑهاتے تهے. 

  کیا آپ کو یہ معلوم تها کہ...
پال بائبل میں طرزکالم “گهر کے سردار” کا استعمال نہیں کرتے ہیں. 	 
آسمانی کتاب میں ذکر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے تئیں اطاعت 	 

شعار ہونا چاہئے، نہ کہ صرف عورتوں کو مردوں کے تئیں.
پیدائش میں عورت کے لئے مستعمل  لفظ “مددگار” کا استعمال 	 

خدا کو بیان کرنے کے لئے بهی کیا جاتا ہے.

آئیے، ہم حق کی تالش کریں تاکہ ہم سبهی آزادانہ طور پر اپنے خداوند 
یسوع کی شانہ بہ شانہ خدمت کر سکیں!
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عورت سے اس نے کہا، “میں بچے جننے کے دوارن تیرے درد کو 
بہت شدید کر دوں گا؛ تکلیف رساں دردزہ کے ساته تو بچے جنیگی. 
تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ تجهے قابو میں 
رکهے گا”. آدم کو اس نے کہا، “ چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات 
سنی اور درخت کا پهل کها لیا جس کے بارے میں میں نے تمہیں 
حکم دیا تها، ‘تم اس کا )پهل( نہ کهانا،’ “زمین تیری وجہ سے ملعون 
ہوئی؛ تو اپنی زندگی کے تمام دن سخت محنت کر کے اس سے اپجا 
کهانا کهائے گا. یہ تیرے لئے کانٹے اور اونٹ کٹار پیدا کرے گی، 
اور تو کهیت کے پودے کهاۓ گا. تو اپنی سخت محنت کی بدولت 
اپنی غذا کهاۓ گا جب تک کہ تو مٹی میں لوٹ نہ آئے، اس لئے کہ 
تو اسی سے بنایا گیا تها؛ کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں تو لوٹے 

گا.” )پیدائش 19a-3:16، اضافی تاکید کے ساته(. 

زوال میں مرد اور عورت دونوں شریک تهے. ان کے گناہ کے انتخاب 

زوال
 ایسا لگتا ہے کہ کئی تہذیبوں میں مرد غالب ہوتے ہیں. کیا ایسا

اس لئے ہے کیونکہ خدا نے ان کو ویسا بنایا ہے؟ س

 مردوں کا غلبہ زوال کی لعنت ہے، جسے زیر کیا جانا چاہئے،
نہ کہ اپنایا جانا چاہئے. ا

ج
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خداوند خدا نے کہا، “مرد کا اکیال رہنا اچها نہ ہو گا. میں اس کے لئے 
ایک مناسب مددگار بنا ؤں گا” )پیدائش 2:18، اضافی تاکید کے ساته(.

اصطالح “مددگار” یا “نجات دہندہ )ezer(” کی بڑی حد تک یہ غلط تشریح 
کی گئی ہے کہ عورتوں کو مردوں کی خدمت کرنے اور ان کے ماتحت 
ہونے کے لئے پیدا کیا گیا ہے. لنڈا بیلیول وضاحت کرتی ہیں: “قدیم عہد نامہ 
میں ‘ نجات دہندہ’ کا 19 بار اور ذکر اس مدد کے سلسلے میں آیا ہے جو 
طاقتور کسی ضرورتمند کی کرتا ہے، مثالً، خدا، بادشاہ، اتحادی یا فوج کی 
مدد. اس کے عالوہ، اس کے انیس حوالے میں سے پندرہ میں اس مدد کی 
بات کی گئی ہے جو اکیلےخدا فراہم کر سکتے ہیں” )1(. ایک مثال یہ ہے: 

میں اپنی نظریں پہاڑوں کی طرف اُٹهاتا ہوں—میری مدد کہاں سے آتی ہے؟ 
میری مدد رب سے آتی ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے )زبور 121:1-2(.

لفظ “مناسب” یا “مقابل )knegdo(” کا مطلب رو بہ رو، برابر یا مشابہ، ہوتا ہے. 
“اس کے لئے مناسب مددگار” کا مطلب ہر طرح سے اس کے مشابہ شریک ہوتا 
ہے! عورت کو آدم کے ہمراہ ہونے اور ان کے خداداد مقصد کو پورا کرنے کے 
لئے ضروری صالحیتوں کے ساته پیدا کیا گیا تها. خدا نے مردوں اور عورتوں کو 
برابر کے شریک کے طور پر، شانہ بہ شانہ کام کرنے کے مقصد سے پیدا کیا. 

کہا جاتا ہے “اقتدار بدعنوانی پیدا کرتا ہے؛ کامل اقتدار کامل بدعنوانی پیدا کرتا 
ہے”. کسی شخص کو ایسی قائدانہ حیثیت دینا خطرناک ہوتا ہے جو حاصل 
کی ہوئی نہیں ہو اور غیرجوابدہ ہو. خدا یہ جانتا تها—یہی وجہ ہے کہ شراکت 
مقصد ہے، نہ کہ نظام مراتب. خدا نے شوہر/بیوی کے رشتے میں خاطرخواہ 
باہمی جوابدہی کا ارادہ کیا. اس سے گمراہ ہونا اور افسوسناک طریقہ سے 
درجہ بدرجہ اقتدار اور اختیار کا نظام عائد کرنا زبانی اور جسمانی استحصال 

کے لئے معاون ہو سکتا ہے. آئیے ہم اصل مقصد پر قائم رہیں. 
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مسیح میں ایک

نہ کوئی یہودی ہے نہ بے دین، نہ غالم ہے نہ آزاد، نہ مرد ہے نہ 
عورت، کیونکہ یسوع مسیح میں سبهی ایک ہیں. )گلتیوں 3:28( 

کچه کا کہنا ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مردوں اور عورتوں 
سے محبت، ان کی قدر اور حفاظت یکساں طور پر کی جاتی ہے )وجود میں 

یکساں(، لیکن ان کے مختلف کام ہیں )کردار میں غیریکساں(.  

کام میں ماتحتی کی مثالیں ہیں، جیسے استاد/طالب علم یا آجر/مالزم. لیکن یہ 
کام قابلیت پر مبنی ہیں، اور عارضی ہیں. استاد کی قابلیت کی وجہ سے کالس 
روم میں طالب علم ماتحت ہوتا ہے، لیکن یہ عارضی ہے. اگر استاد کسی 
ایسے ریستوران میں کام کرتا ہے جس کا ملک وہ طالب علم ہے، تو کردار الٹا 

ہو جائے گا. کردار حاالت اور قابلیت کی بنیاد پر مسلسل بدلتا رہتا ہے.

 خدا ہرایک سے محبت کرتا ہے اور ہرایک کی قدر کرتا ہے،
س  لیکن کیا مرد اور عورت کے بالکل الگ الگ کام نہیں ہیں؟

 کام خداداد نعمت، قابلیت اور تجربہ پر مبنی ہونا چاہئے، نہ کہ 
جنس پر. ای ج
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کی وجہ سے یہ نتائج پیش آئے: منفی ماحول، بچے جننے میں درد اور 
مرد کا تسلط. یہ اس بات کی ہدایات نہیں ہیں کہ ہمیں کس طرح زندگی 
بسر کرنی چاہئے، بلکہ دنیا میں داخل ہونے کے گناہ کے برے اثرات 
ہیں. بیوی پر شوہر کی حکومت کو، کهیت کے اونٹ کٹاروں کی طرح، 
ختم کیا جانا چاہئے، نہ کہ اپنایا جانا چاہئے! بیلیول وضاحت کرتی ہیں، 
“خدائی مقصد شراکت کا تها—زمین پر مشترکہ تسلط، بچے پیدا کرنے 
اور ان کی پرورش کرنے کی مشترکہ ذمہ داری، اور زمین جوتنے کی 
مشترکہ پابندی کا تها. ایک کا دوسرے پر  تسلط مقصد نہیں تها...]یہ[ 
نسبتی فساد فعل ہے جو خدا کی نافرمانی کا نتیجہ ہے” )2(. ہمیں اب 

بهی شانہ بہ شانہ خدمت کرنا ہے.



| ہناش ہب ہناش یھب رھپ  9  بنج ىلإ ًابنج 

تاہم، خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر خود کفیل ہے نہ مرد عورت کے بغیر خود 
کفیل. ِکیونکہ جیسے عورت مرد سے آئی ہے ویسے ہی مرد بهی عورت کے سے 
پیدا ہوا ہے. مگر سب ِچیزیں خدا کی طرف سے ہیں. )کرنتهیوں 1، 11:11-12(.

آج کے سماج میں، خواتین اور مرد فکرانگیز فیصلوں کے لئے یکساں طور 
پر مناسب اور اہل ہیں. کسی ذہین عورت کو استدالل کی اس کی صالحیتوں 
کو استعمال کرنے کے حق سے محروم کرنا اس کے اور اس کے ارد گرد 
کے تمام لوگوں کو حقیر کر دینا ہے. خدا کی خواہش، ابتدا کی طرح، باہمی 

اختیار اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساته فیصلہ لینے کی ہے.

ایسے وقت آئیں گے جب بات چیت ایک موڑ پر آکر رک جاۓ گی. گلبرٹ 
بائیلیزیکیئنن )Gilbert Bilezikian( کے مطابق مختلف راۓ کے تصفیہ 
کے کچه طریقے مندرجہ ذیل ہیں، )یہ ضروری طور پر ترتیب میں نہیں ہیں(:  

خدا سے ہدایت مانگنا.. 1
ایک دوسرے کے تئیں اطاعت اختیار کرنے، سننے، احترام کرنے . 2

اور دوسرے کے لئے ہمدردی ظاہر کرنے کی کوشش کرنا.
بحث کے مدعے پر انفرادی روحانی نعمت، قدرتی ذہانت اور . 3

مہارت کا استعمال کرنا.

 فیصلہ لینے کا اختیار کسی فرد کو ہونا چاہئے. کیا اس فرد کا مرد
ہونا فطری لگتا ہے؟ س

 جوابدہی ہونے کے لئے، اور علم اور تجربے سے مستفید ہونے
کے لئے مشترکہ طور پر فیصلہ لیا جانا چاہئے. ا ج
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ربیکا میرل گروتهیوئس )Rebecca Merrill Groothuis( نے وضاحت 
کی ہے کہ خاتون کی ماتحتی، بہرکیف، صالحیت پر نہیں، بلکہ خاتون ہونے 
پر مبنی ہے. اور یہ عارضی نہیں ہے— وہ کبهی اس سے آگے بڑهنے 
کے قابل نہیں ہوگی. یہ صورت کردار میں غیرمساوی ہونے سے وجود میں 
غیرمساوی ہونے کی سمت میں جاتی ہے.  یہ کہنا کہ عورت کی قابلیت چاہے 
جو بهی ہو، مگر اسے ہر حالت میں مرد کے اختیار میں رہنا ہوگا، اور بیک 

وقت یہ کہنا کہ اسے برابر اہمیت دی جاتی ہے، غیرمعقول ہے )3(.

اور یہ غور کریں کہ اس آیت میں صرف مردوں اور عورتوں کے بارے 
میں بات نہیں کی جا رہی ہے. ذرا یہ کہنے کا تصور کریں کہ کردار کا 

تعین نسل یا طبقہ کے ذریعہ کیا جانا چاہئے!

پال یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سبهی ایک جیسے ہیں اور کسی نہ کسی طرح 
“ہمہ جنسی” ہیں. یہ آیت اعالن کرتی ہے کہ نسل، طبقہ، اور جنس مسیح کے کام 
میں غیر متعلقہ ہیں، یہ کہ سبهی برابر ہیں. نئے عہدنامہ میں کئی آیات یہ تصدیق 
کرتی ہیں کہ تمام ایمان والے وجود اور کام میں برابر ہیں: یوحنا 23-17:20؛ 

رومیوں 5-12:4؛ کرنتهیوں 1، 14-12:12؛ افسیوں 4:4-8, 11-13.

الزم ہے کہ کلیسا اس شکستہ دنیا میں اتحاد قائم کرے. جس کسی لفظ، رویہ، 
یا پالیسی سے یہ اشارہ ملے کہ عورتیں کسی بهی طرح مردوں “سے کم” 

ہیں وہ خدا کی مشمولہ محبت کی ہماری مثال کے لئے رکاوٹ ہیں.



| ہناش ہب ہناش یھب رھپ  11   بنج ىلإ ًابنج 

“باپ” خدا کے لئے کئی استعارے میں سے ایک ہے جو اس کا بیان کرتا 
ہے جس نے، اس دن میں، وراثت اور تحفظ فراہم کیا. خدا مرد نہیں ہے. خدا 
روح ہے )یوحنا 4:24(. عورت اور مرد دونوں خدا کی صورت میں بنائے 
جاتے ہیں اور خدا کی یکساں عکاسی کرتے ہیں. میامی حداد فرماتی ہیں، 
“اگر ہم یہ اصرار کریں کہ خدا مرد ہے، تو یہ بت پرستی ہے، اور ہم نے 
خدا کو اپنی صورت پر بنایا ہے، جو کہ آسمانی کتاب کے خالف ہے” )6(.

یسوع ایک آدمی کے طور پر آیا کیونکہ اسے عبادت خانہ میں تبلیغ کرنے کے 
قابل ہونا تها، جو کہ اس وقت خواتین کے لئے ممنوع تها. مسیح ہماری نجات 

بن گیا انسانی جسم میں خدا کے طور پر—نہ کہ ایک آدمی کے طور پر.  

 چونکہ خدا ہمارا باپ ہے اور یسوع ایک مرد تها، اس لئے کیا
مردوں کو روحانی رہنما نہیں ہونا چاہئے؟ س

 خدا مرد نہیں ہے. خدا روح ہے، جس کی تشبیہ کی عکاسی مرد
اور عورت دونوں کرتے ہیں. ا ج

 آپ ان لوگوں کو کیسے جواب دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم
روایتی کرداروں پر عمل نہیں کر کے خاندان کو توڑ رہے ہیں؟ س

 اس گهر میں خاندان صرف مضبوط ہو سکتا ہے جہاں بائبل کے
مطابق مساوات پر عمل کیا جاتا ہے. ا ج
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سمجهوتہ کرنا.. 4
دوسرے قابل اعتماد اور تجربہ کار ساتهی سے مشورہ لینا.. 5
بائبل کے اصولوں کی وضاحت کرنا.. 6
موافق و مخالف دالئل کی شناخت کرنا.. 7
اس بات پر غور کرنا کہ جس شخص کا زیادہ کچه داؤ پر ہے، . 8

فیصلہ لینے میں اس کی زیادہ سنی جاۓ )4(.

لیکن تم پسندیدہ لوگ، شاہی پیشوا طبقہ، ایک مقدس قوم، خدا کی 
تمہیں  نے  جس  کرسکو  تعریف  کی  اس  تاکہ  ہو،  ملکیت  خاص 
ہے  یا  بال  میں  روشنی  انگیز  حیرت  اپنی  ہر  با  سے  اندهیرے 

)پطرس 1، 2:9، اضافی تاکید کے ساته(.

س بات کی نشاندہی کرنے کے لئے آسمانی کتاب میں ایسا کچه نہیں ہے کہ 
شوہر گهر کا امام ہے. اسے زیادہ زور کے ساته نہیں کہا جا سکتا— کہ مسیح 
کے ذریعہ، خدا کے تئیں سبهی کی برابر رسائی اور ذمہ داری ہے! جان پهیالن 
)John Phelan( کہتے ہیں “شوالہ کا پردہ بیچ سے پهاڑ دیا گیا ہے اور اب 
تمام لوگوں کو خدا تک رسائی حاصل ہے. خدا کے تمام لوگ پیشوا ہیں. خدا کے 

تمام لوگ مقدس ہیں. خدا کے تمام لوگوں کے پاس روح ہے” )5(.

کیا شوہر تو  ہوتے تهے،  پادری   قدیم عہدنامہ میں، صرف مرد 
س پادری، یا گهر کے روحانی رہنما نہیں تهے؟

خدا کے تئیں ہرایک کی پہنچ اور یکساں ذمہ داری ہوتی ہے. ا  ج
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انہوں نے بارہ کو مقرر کیا تاکہ ان کے ساته ہو سکیں اور یہ کہ وہ 
ان کو تبلیغ کرنے اور بدروحوں کو بهگانے کا اختیار رکهنے کے 

لئے باہر بهیج سکیں )مرقس 3:14-15(.

 رچرڈ اور کیتهرین کروگر بیان کرتے ہیں، “یقینا یسوع کے پاس عورتوں
 کی جماعت تهی جنہوں نے ان کی تبلیغی مہم میں ان کی خدمت کی اور
 ان کا ساته دیا. لیکن کسی عوامی تبلیغ اور شفا یابی کی مہم پر ان کو
 اکیلے بهیجنا ناممکن ہوتا. تلمودی علماء کرام کو عورتوں، یہاں تک کہ
 ان کی بیویوں سے بهی کبهی سرعام بات نہیں کرنے کے لئے کہا گیا تها.
 اور نہ ہی انہیں کسی عورت کے ساته خدا کی باتوں پر بحث کرنے کی
 اجازت دی گئی تهی کیونکہ یہ گناہ کے لئے ترغیب کا باعث تها...یسوع
 نے مکمل طور پر یہ مانا کہ اس سے قبل کہ اس طرح کے رویے بدلے

جا سکیں، یہ الزم ہے کہ بات چیت کی جاۓ” )7(. ا

یسوع اور خواتین
یسوع نے کوئی خاتون شاگرد کیوں نہیں چنا؟ س

 یہودی مردوں کو منتخب کیا گیا کیونکہ اس وقت وہ تبلیغ کے
 کام کو انجام دے سکتے تهے. اب،عظیم مقصد کو پورا کرنے

 .کے لئے سبهی کو بالیا جاتا ہے
ج
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  اگرچہ ایک پر قابو پایا جا سکتا ہے، مگر دو خود کا دفاع کر 
سکتے ہیں. تین لڑیوں کی ڈوری جلدی نہیں ٹوٹتی )واعظ 4:12(.

اگر تم ایک لڑی کو کمزور کر دو، تو اس سے ڈوری مضبوط نہیں ہوتی. 
حقیقی صحیح سالم رشتہ باہمی احترام کا ہوتا ہے. اگر اس بات پر اتفاق رائے 
ہو کہ والدین میں سے دونوں ذمہ داری لیں اور مل کر یہ فیصلے لیں کہ خاندان 
کے لئے کیا بہترین ہے، تو اس سے بچوں کو دوگنا فائدہ ہی ہوتا ہے. خدا کی 
مرضی کی جستجو کرنے کے لئے والدین کی حوصلہ افزائی کرنے کا مطلب 
یہ نہیں ہے کہ بچے خاندان میں کم عزیز ہیں یا کم فوقیت کے حامل ہیں. اس 
کی بجاۓ، والدین میں سے دونوں کے لئے یہ ایک اچهی مثال ہے کہ دونوں 
خوشی سے ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے کے پیشے کی حمایت کریں، 

خواہ وہ مکمل وقت گهر میں ہو، یا گهر کے باہر یا دونوں جگہ ہو.

تیسری لڑی یسوع مسیح ہے، جو گهر کا آقا ہے. جہاں مسیح کی عزت کی 
جاتی ہے اور ہر ایک کا احترام کیا جاتا ہے، وہاں محبت بهرپور ہوتی ہے.

یاد رکهیں، ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں گهر میں کوئی ماں اور کوئی باپ 
نہیں ہے. ایسے حاالت میں، دقیانوسی کرداروں کو مسلط کرنے سے یقینی 
طور پر ماں یا باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ایسے خاندانوں کو مسیح 
کی مکمل تجسیم سے سمجه بوجه اور تعاون کے سبب مضبوطی ملتی ہے.
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قدموں میں ان کی باتیں سننے کے لئے بیٹه گئی. لیکن مارتها ان تمام 
تیاریوں سے پریشان ہو گئی جو کی جانی تهیں. وہ ان کے پاس آئی اور 
کہنے لگی کہ، “اے خداوند، کیا آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ میری بہن نے 
گهر کا سارا کام مجه پر چهوڑ دیا ہے؟ اس سے میری مدد کر نے کے 
لئے کہیں!” مارتها، مارتها،” خداوند نے جواب دیا، “ تو بہت سی چیزوں 
کے بارے میں فکر مند اور پریشان ہو، لیکن کچه چیزوں کی ضرورت 
ہے— یا درحقیقت صرف ایک کی. مریم نے وہ انتخاب کیا ہے جو 
بہتر ہے، اور اس سے وہ کبهی چهینا نہیں جائیگا” )لوقا 10:38-42(. 

یسوع کے وقت میں خواتین کو زیادہ تر تعلیم سے روک دیا گیا تها. تاہم، جب مریم 
نے یسوع کے قدموں میں، ایک شاگرد کی جگہ لے لی، تو انہوں نے علم حاصل 
کرنے کے اس کے حق کا دفاع کیا. یاد رکهیں کہ یسوع نے اس کی پسند کے 
بارے میں کہا “یہ اس سے چهینا نہیں جائے گا،” گرچہ کئی نے کوشش کی ہے.

خاتون مبشر 

تبهی ان کے شاگرد لوٹ آئے اور ان کو ایک عورت سے بات کرتے 
دیکه کر حیرت میں پڑ گئے. لیکن کسی نے یہ نہیں پوچها، “آپ کیا 
چاہتے ہیں” یا “آپ اس سے کیوں بات کر رہے ہیں؟” اس کے بعد، 
وہ عورت اپنا مٹکا چهوڑ کر، شہر میں واپس چلی گئی اور لوگوں 
سے کہا، “آؤ، اس آدمی کو دیکهو جس نے وہ سب کچه بتا دیا جو 
میں نے کبهی کیا. کیا وہ مسیح ہو سکتا ہے؟” وہ شہر سے باہر 
نکلے اور ان کے پاس آئے...شہر کے کئی سامری اس عورت کی 
اس شہادت، “اس نے وہ سب کچه بتا دیا جو میں نے کبهی کیا” کی 

وجہ سے ان پر ایمان لے آئے )ُیوحّنا 4:27-30, 39(.  

سب کے سامنے خواتین سے گریز کیا جاتا تها اور انہیں گناہ کے لئے ورغالنے 
والی شے کے طور پر دیکها جاتا تها، لیکن یسوع نے کنواں پر غیرمعزز 
عورتوں کے ساته بات چیت شروع کر کے اپنے شاگردوں کو حیران کر دیا. 
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 یہ بهی قابل ذکر ہے کہ کوئی بهی غیر یہودی شاگرد نہیں تها. لہذا، اگر شاگرد کلیسا
کی قیادت کا نمونہ ہو، تو تمام غیر یہودی مردوں کو خارج قرار دیا جائے گا. ا

خاتون شاگرد

اس کے بعد، یسوع نے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی 
کرتے ہوئے ایک گاؤں اور شہر سے دوسرے گاؤں اور شہر کا سفر 
کیا. وہ بارہ اس کے ساته تهے، اور کچه خواتین بهی جنہوں نے بد 
روحوں اور بیماریوں سے ِشفا پائی تهی: مریم )جو مگدلینی کہالتی 
تهی( جس میں سے سات بدروحیں نکلی تهیں؛ ہیرودیس کی گهرانے 
کے مینیجر، خوزہ کی بیوی یوأنّہ؛ سوسّناہ؛ اور کئی دوسری عورتیں 
تهیں. یہ عورتیں اپنے ذرائع سے ان کی کفالت میں مدد کر رہی تهیں 

)لوقا 3-8:1، اضافی تاکید کے ساته(. 

اجتماع عامہ میں تو عورتوں کا شمار بهی نہیں کیا جاتا تها، لیکن یسوع 
ان کی اعانت اور مالی مدد کا خیرمقدم کرتے تهے.    

خواتین کو یسوع کی تعلیم 

جب یسوع اور اں کے شاگرد اپنے سفر پر تهے، تب وہ ایک گاؤں 
میں آئے جہاں مارتها نام کی ایک عورت نے ان کے لئے اپنے گهر کا 
دروازہ کهول دیا. اس کی مریم نام کی ایک بہن تهی، جو خداوند کے 

کیا یسوع کے دینی حلقہ میں عورتیں شامل تهیں؟ س

 یسوع کی نظر میں عورتوں کی عزت اور ان کے دینی حلقہ
میں شمولیت کو اساسی سمجها جا سکتا تها! ا ج
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 یہی وہ بات ہے جو یوئیل نبی کے ذریعہ کہی گئی تهی: خدا فرماتا
 ہے کہ آِخری ِدنوں میں، میں اپنی روح سبهی لوگوں پر نازل کروں
 گا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا
 دیکهیں گے، ُتمہارے بزرگ خواب دیکهیں گے. میں ان ِدنوں میں
 اپنے بندوں، مرد و خواتین دونوں پر بهی، اپنی روح نازل کروں گا،
اور وہ نبوت کریں گے )اعمال 18-2:16، اضافی تاکید کے ساته(. ا

 اب ہر شخص میں روح کا ظہور عام فائدہ کے لئے ہوتا ہے...یہ سبهی
 ایک ہی اور اسی روح کا کام ہے، اور یہ وہ جس کسی کو چاہتا ہے،
اسے بانٹتا ہے )ُکرنتِهیوں 1، 12:7, 11، اضافی تاکید کے ساته(. ا

 ہمارے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جو ہم میں سے ہر ایک پر نازل
 رحمت کے موافق ہے. اگر آپ کو نبوت کی نعمت ملی ہو، تو اپنےایمان
 کے موافق نبوت کریں؛ اگر خدمت کی نعمت ملی ہو، تو خدمت کریں؛

روحانی نعمتیں
 خدا ایمان والوں کو روحانی نعمتیں دیتا ہے، لیکن کیا یہ مردوں

اور عورتوں کے لئے الگ الگ نہیں ہیں؟ س

خدا حسب ضرورت روحانی نعمتیں دیتا ہے؛ نعمتیں کبهی جنس 
کی بنیاد پر تقسیم نہیں کی جاتی ہیں: ج
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یہ یسوع کی سب سے طویل نجی بات چیت ہےجو کہ درج ہے. اس کے بعد 
انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی اس کے شہر کی مبشر بننے کے لئے کی. 

اس کی گواہی کی بدولت، بہت سے یسوع پر ایمان لے آئے.

یسوع نے ترجیحات قائم کیں 

یسوع جب یہ باتیں کہہ رہے تهے تو بهیڑ میں سے ایک عورت نے 
پکارا، “مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو پیدا کیا اور دوده پالیا”. 
انہوں نے جواب دیا، “ بلکہ مبارک ہیں وہ جو خدا کا کالم سنتے ہیں 

اور اس پر عمل کرتے ہیں” )لوقا 11:27-28(.

بنیادی طور پر خواتین کی قدر بچے جننے والی کے طور پر تهی، لیکن 
یسوع نے کہا کہ ایک شاگرد ہونا سب سے اہم ہے. 

خواتین نے شاگردوں کو احیا کی تعلیم دی

لہذا وہ عورتیں خوف کے باوجود خوشی کے ساته تیزی سے قبر 
لئے  اپنے شاگردوں کو خبر دینے کے  اور  ہو گئیں،  سے روانہ 
دوڑیں. اچانک یسوع ان سے ملے. انہوں نے “سالم” کہا. وہ ان کے 
پاس آئے، ان کے پیر پکڑے اور ان کی پرستش کی. تب یسوع نے 
ان سے کہا، “ڈرو مت. جاؤ اور میرے بهائیوں کو گلیل آنے کے 

لئے کہو؛ وہاں وہ میرا دیدار کریں گے” )مّتی 28:8-10(.

عورت کی شہادت عدالت میں قبول نہیں کی گئی تهی، لیکن یسوع نے گواہی 
اور ان کے قبر سے اٹهنے کا اعالن کرنے کے لئے دو عورتوں کا انتخاب کیا. 

یسوع نے کبهی خواتین کی محکومیت کی تعلیم نہیں دی.  وہ زوال کے اثرات کو پلٹنے 
کے لئے آئے، اور عورتوں کے تئیں ان کے رویہ سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے. 

یسوع نے خواتین کو گناہ سے اور تعصب سے نجات دالئی، اور ان کو آزاد کر دیا!
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 گلبرٹ بائیلیزیکیئنن نے موثر طریقہ سے اپنی بات یوں پیش کی: “ہمارے
 خداوند نے ان نوکروں کی خوفناک قسمت کا ذکر کیا جو اپنے توڑا کو
 بادشاہی خدمات میں زیادہ سے زیادہ ان کا استعمال کرنے کے بجائے دفن کر
 دیتے ہیں )مّتی 25:30(. اس عذاب پر صرف رونگٹے کهڑے ہو سکتے
 ہیں جو کہ بدتر ہو سکتا ہے: کلیسا کے ان رہنماؤں کی قسمت جو اپنے تحت
 کے ایمان والوں پر ہر دستیاب وسیلہ کا استعمال بادشاہی مقاصد کی غرض
 سے کرنے کے لئے زور دینے کے بجاۓ ان کے خداداد توڑے کو دفن

کرنے کے لئے ان کو مجبور کرنے کا ذمہ خود پر لیتے ہیں” )9(. ا
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 اگر تعلیم دینے کی ملی ہو تو تعلیم دیں؛ اگر حوصلہ افزائی کی ملی ہو،
 تو حوصلہ افزائی کریں؛ اگر خیرات بانٹنے کی ملی ہو، تو سخاوت سے
 بانٹیں؛ اگر قیادت کرنے کی ملی ہو، تو سرگرمی سے قیادت کریں؛ اگر
رحم کر نے کی ملی ہو، تو دل سے رحم کریں )رومیوں 8-12:6(. ا

 مختلف صورتوں میں خدا کی رحمت کے ایمان دار ناظم کے طور پر، آپ
 میں سے ہر ایک کو جو بهی نعمت ملی ہے اس کا استعمال دوسروں کی
خدمت کرنے کے لئے کریں )پطرس 1، 4:10، اضافی تاکید کے ساته(. ا

 نئے عہد نامہ میں نعمتوں کا جب بهی ذکر آیا ہے، ان میں کہیں بهی جنسی
 تفریق کا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ ان نعمتوں کے سلسلے میں
 بهی نہیں جس کے لئے اختیار ضروری سمجها جاتا ہو. اگر نصف آبادی
 کو آزادانہ طور پر نعمت کے مطابق خدمت کرنے سے محدود کر دیا جاتا

ہے تو یہ انجیل کے کام میں سخت رکاوٹ پیدا کرتا ہے. ا

 مّتی 38-9:37 میں یسوع نے سمجهایا، “...فصل تو بہت زیادہ ہے لیکن
 مزدور کم ہیں۔ اس لئے، فصل کے خدا سے دعا کرو کہ وہ فصل کاٹنے
 کے لئے اپنی کهیت میں زیادہ مزدور بهیج دے.” خدا کی قوم کو کوئی کام

کرنے سے کیوں باز رکهے گا؟

 تهائی لینڈ میں 2004 لوزان کمیٹی فار ورلڈ ایوانجلزم فورم میں، 130 ممالک
 سے 1530 شرکاء اس پر تبادلۂ خیال کرنے کے لئے آئے کہ “ساری دنیا تک
 پوری انجیل پہنچانے کے لئے تمام کلیسا” میں کیسے زور بهرا جاۓ. وہاں ایک
 یہ بیان پیش کیا گیا کہ “ہم سبهی ایمان والوں کی پیشوائ کی توثیق کرتے ہیں اور
 چرچ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ عورتوں، مردوں اور نوجوانوں کو انجیل
 کی تبلیغ کے عالمگیر کام میں گواہوں اور شریک کارکنوں کے طور پر ان کے
تقاضے کی تکمیل کے لئے لیس کریں، حوصلہ دیں اور بااختیار بنائیں” )8(. ا
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لدیہ اپنے گهر میں ایمان والوں سے ملیں اور پال اور سیالس کا 	 

خیرمقدم کیا )اعمال 16:13-15, 40(.   

یونیاس ایک رسول تهیں )رومیوں 16:7(.  	 

ُیودیہ اور سنتخے پال کی ہم کار تهیں )فلپیوں 4:2-3(. 	 
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آسمانی کتاب میں رہنمائی کے مقام پر کئی خواتین تهیں. ان کا ذکر اس 
وقت کی تہذیب کی وجہ سے مردوں کے مقابلہ میں کم ہوا ہے. لیکن، 
اگر عورتوں کے لئے رہنمائی کرنا یا تعلیم دینا غلط ہوتا، تو کبهی ان 

کی تقرری یا آسمانی کتاب میں تعریف نہیں ہوتی.  

حناّ )لوقا 38-2:36(، اور فلپ کی چار بیٹیاں )اعمال 9-21:8( نبی تهیں.  	 

ِپرسلہ نے، اَکولہ کے ہمراہ، راہ خدا براۓ اُپلّوس )اعمال -18:24	 

26( کی تعلیم دی، اپنے گهر میں ایک کلیسا قائم کیا )ُکرنتِهیوں 

1، 16:19( اور انہیں پال نے ہم کار کہا تها )رومیوں 16:3(.      

فیبے ایک خادمہ تهیں اور پال کی مربی تهیں )رومیوں 16:1-2(.  	 

بائبل میں خواتین
کیا ابتدائی کلیسا میں تمام رہنما مرد نہیں تهے؟ س

سماجی حاالت کے مدنظر، نیا عہدنامہ میں خاتون رہنماؤں کی 
تعداد حیران کن ہے.  ج
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اب 21ویں صدی میں کسی عورت کے لئے کلیسا میں بولنا ذلت آمیز نہیں ہے. در 
اصل، کئی لوگوں کو ان کے ایمان میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ عیسائیت کو 

ایک ایسے مذہب کے طور پر دیکهتے ہیں جس پر مردوں کا غلبہ ہو.  

ُکرنتِهیوں کے اس اقتباس کا اصول یہ ہے کہ عبادتی خدمات میں نظم و ضبط 
قائم رکها جانا چاہئے. یہ یاد رکهیں کہ صرف خواتین کو ہی خاموش رہنے 
کے لئے نہیں کہا جاتا ہے. ترجمان نہیں ہونے کی صورت میں ہر اس فرد 
کو خاموش رہنے کے لئے کہا گیا جو کوئی اور زبان میں بولنے واال تها. 
اس کے عالوہ، اگر ایک نبی بول رہا تها اور وحی کسی اور پر نازل ہو گیا، 
تو پہلے نبی کو رک جانا تها. خدمت با ضابطہ ہو کیونکہ خدا امن کا خدا ہے.   

کریگ کینر لکهتے ہیں، “ قدیم بحیرہٴ روم پروٹوکول کے تحت یہ ناپسند 
ہوگا کہ بلحاظ دیگر معزز عورت بے تعلق مردوں سے بات کرے...اوسط 
طور پر عورتیں مردوں سے کم تعلیم یافتہ تهیں، اور اس توثیق پر قدیم 
ادب کا حقیقتاً کوئی ماہر فرد شک نہیں کر سکتا...عورتوں کو اجتماع 
پوچهنے سے گریز کرنے کی  کے دوران دوسرے مردوں سے سوال 
صالح دے کر پال سماجی غیرموزونیت سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن وہ 
ان کے علم و فیض کے خالف نہیں ہیں...مزید مفاہمت کے باعث، وہ انہی 
مجلسوں میں بہتر طریقہ سے دانشمندی کے ساته خود کو ظاہر کرنے کے 
قابل ہو سکتی تهیں جن میں وہ دعا اور نبوت کرتی تهیں. اس نظریہ سے، 
اصلی مدعا جنس نہیں بلکہ موزونیت اور علم ہیں— ان میں سے کسی 
کو آج کلیسا میں عورتوں کی آواز دبانے کی ضرورت نہیں ہے” )10(.   

مزید برآں، اگر پال کا یہ مطلب تها کہ عورتیں ہمیشہ خاموش رہیں، تو 
انہوں نے تین باب پہلے ان کو عبادت اور نبوت کے دوران سر ڈهکنے 

کی ہدایت نہیں دی ہوتی )ُکرنتِهیوں 1، 11:5(.
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خاموشی

تو دو— یا زیادہ سے زیادہ تین کو— بولنا چاہئے، ایک وقت میں 
ایک ہی کو بولنا چاہئے، اور کسی کو ترجمہ کرنا ہوگا. اگر کوئی 
ترجمان نہیں ہو، تو مقرر کو کلیسا میں چپ رہنا چاہئے اور خود 
سے اور خدا سے بات کرنی چاہئے. دو یا تین نبیوں کو بولنا چاہئے، 
اور دوسروں کو احتیاط کے ساته اس بات کی اہمیت کا اندازہ کرنا 
چاہئے جو کہی جاتی ہے. جو بیٹهے ہوئے ہیں ان میں سے اگر 
کسی پر وحی نازل ہو، تو پہلے مقرر کو رک جانا چاہئے...کیونکہ 
خدا ابتری کا خدا نہیں بلکہ امن کا ہے— جیسا کہ خداوند کے بندوں 
کے تمام اجتماع میں ہے. عورتوں کو کلیساؤں میں خاموش رہنا 
چاہئے. جیسا کہ قانون کہتا ہے، انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، 
بلکہ الزم ہے کہ وہ اطاعت گزاری میں رہیں. اگر وہ کسی چیز کی 
بابت کچه پوچه تاچه کرنا چاہیں، تو انہیں گهر میں خود اپنے شوہر 
سے پوچهنا چاہئے؛ کیونکہ ایک عورت کے لئے کلیسا میں بولنا 

       .)14:26b-30, 33-35 ،1 ذلت آمیز ہے )ُکرنتِهیوں

بولنا نہیں  میں  کلیسا  کو  کہ عورتوں  ہے  کہتا  نہیں  یہ  بائبل   کیا 
چاہئے؟ س

کرنتهیوں کی اس آیت کا تعلق اس وقت کے پروٹوکول سے تها جو یہ کہتی 
ہے کہ عورتوں کو خاموش رہنا چاہئے. آج عورتوں کی اہلیت یا معقولیت 

سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے.   
ج
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پال مزید یہ بتاتے ہیں کہ جهوٹی تعلیم دینے والوں کے نشانے پر عورتیں تهیں: 

ُگهس  پاؤں  دبے  میں  گهروں  جو  ہیں  لوگ  وہ  سے  میں  ہی  ِن 
ہیں...  لیتے  کر  میں  قابو  کو  عورتوں  لوح  سادہ  اور  ہیں  آتے 

 .)3:6a  ،2 )تیِمتهیس 

“عورت کو سیکھنا چاہئے” 

ہیں،  بنیادی  اور  ڈرامائی  زیادہ  الفاظ سب سے  پہلے چار  آیت کے  س 
مگر انہیں اکثر نظرانداز کر دیا جاتا ہے. پال نے فرمایا کہ عورتوں کو 
سیکهنی چاہئے. ان کے خیال سے جهوٹی تعلیم کی بہترین کاٹ صحیح 
کی طرح  علموں  طالب  ربانی  اچهے  تمام  کو  عورتوں  اور  ہے.  تعلیم 
سیکهنی چاہئے: خاموشی سے اور اپنے معلم کے تئیں احترام کے ساته.  

“میں اجازت نہیں دیتا کسی عورت کو تعلیم دینے کی” 

واضح طور پر پال کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو پوری طرح سے تربیت 
حاصل کرنے سے پہلے تعلیم دینے کی اجازت نہیں دی جانی چاہئے، کیونکہ 
وہ پرسلہ کی تعلیم دینے کی قابلیت کی تعریف کرتے ہیں )اعمال 18:24-26 
اور رومیوں 5-16:3(. یاد رکهیں کہ اس نے افسس میں، اپنے شوہر، اکولہ، 
کے ساته اسی کلیسا میں تعلیم دی جسے وہ خط مال جس میں یہ اقتباس ہے.     

“یا مرد پر اختیار حاصل کرنے کی” 

ربیکا میرل گروتهیوئس بیان کرتی ہیں، “آیت 12 میں جس لفظ کا ترجمہ 
“اختیار” )authentein( کے طور پر کیا جاتا ہے وہ لفظ وہ نہیں ہے 
جس کا استعمال نیا عہدنامہ میں کہیں اور اختیار )exousia( کے مثبت 
یا جائز استعمال کو ظاہر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے: در حقیقت، یہ 
لفظ نیا عہدنامہ میں کہیں اور نہیں آتا ہے. اس کے عالوہ، قدیم یونانی 
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اختیار اور تعلیمات

عورت کو خاموشی سے اور پو ری اطا عت گذاری کے ساته سیکهنی چاہئے. 
میں کسی عورت کو اجازت نہیں دیتاکہ وہ کسی مرد کو سکها ئے اور مرد پر 
اپنا اختیار چال ئے؛ بلکہ اسے چپ چاپ ہی رہنا چاہئے. کیوں کہ آدم کی تخلیق 
پہلے کی گئی تهی، حّوا کی بعد میں. وہ آدم نہیں تها جس کو بہکایا گیا تها، بلکہ 
حّوا کو بہکا لیا گیا اور وہ گنہگار ہو گئی. لیکِن عورت اوالد ہونے سے ِنجات 
پائے گی—بشرطیکہ وہ اِیمان، محبت اور پاکیزگی میں درستی کے ساته قاِئم 

رہیں )تیِمتُهیس 1، 15-2:11، اضافی تاکید کے ساته(. 

یہاں اصول غلط تعلیم کی کاٹ کرنے کا ہے. اس تشویش کا اظہار فورا 
تیِمتُهیس 1، 1:3 میں کر دیا جاتا ہے. 

جیسا کہ مکد نیہ میں جاتے وقت میں نے تمہیں نصیحت کی تهی، 
کہ افُسس میں جا کر ٹهہرو تاکہ تم کچه لوگوں کو خبردار کر سکو 

کہ اب وہ جهو ٹی تعلیمات نہ دیں )تیِمتُهیس 1، 1:3(.  

 چونکہ بائبل کہتا ہے کہ عورتوں کو درس و تدریس نہیں کرنی چاہئے یا
 مردوں پر اختیار نہیں رکهنا چاہئے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ

عورتوں کو معلم یا مرشد نہیں ہونا چاہئے؟
 س

جس آیت سے افسس میں عورتوں کا اختیار محدود ہوتا ہے اس کا 
اطالق آج یہ کہہ کر کیا جا سکتا ہے کہ غیر تربیت یافتہ لوگ غلط 

تعلیم کی کاٹ نہیں کر سکتے.  
ج
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کا ذکر یہ صالح دیتے ہوئے کرتے ہیں عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کے دوران 
سالمت رہنے کے لئے ارتمس پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ اس 
کی بجاۓ، وہ یسوع پر ایمان ال سکتی ہیں. میامی حداد لکهتی ہیں، “افسس میں 
غلط تعلیم کی کاٹ میں پال سمجهاتے ہیں کہ عورتیں بچے پیدا کرنے پر نجات 
پائیں گی. کیا پال کی دلیل یہ ہے کہ عورتیں ارتمس کی پرستش سے نہیں، 

بلکہ مسیح پر ایمان قائم رکه کر نجات پا سکتی ہیں؟” )13(.    

کریگ کینر ایک اہم نقطہ پیش کرتے ہیں: “بائبل نے عام حاالت میں عورتوں 
کی دینی خدمت کی اجازت دی ہے اور غیرمعمولی حاالت میں اسے ممنوع 
قرار دیا...متعدد عورتوں کے ذریعہ کالم خدا کے ابالغ کی تصدیق کرنے 
والے متعدد اقتباسوں کے برعکس— عورتوں کو بائبل کی تعلیم دینے سے 
واضح طور پر منع کرنے والے بائبل کا ایک اقتباس— اس ایک کلیسا کی 
طرف توجہ دالتا ہے جہاں ہم خاص طور پر جانتے ہیں کہ جهوٹے معلمین 

موثر طریقے سے عورتوں کو نشانہ بنا رہے تهے” )14(.   

کتاب کی مجموعی  آسمانی  علیحدہ حاالت کے،  کہ سواۓ  یہ  مختصر 
تعلیم یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں، دونوں کو نعمتیں بخشی جاتی ہیں 
اور خدمت کے تمام درجات پر شرکت کے لئے ان کی حوصلہ افزائی 
کی جانی چاہئے. ہم ان میں سے آدهے کو بیڑی ڈال کر خدا کا ہاته اور 

پیر بننے کی امید نہیں کر سکتے!
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استعمال میں اس کے مختلف معانی ہیں، جن میں سے کئی محض اختیار 
سے زیادہ سخت، یہاں تک کہ تشدد ظاہر کرنے کی حد تک تهے” )11(.   

پال نے خاص طور پر جارحانہ، تحکمانہ رویہ کو، جو کہ کسی بهی ایمان 
والے کے لئے نامناسب ہوگا، ممنوع قرار دیا

“الزم ہے کہ وہ خاموش رہے” 

عورتوں کو خاموشی سے سیکهنا تها اور رکاوٹ پیدا نہیں کرنی تهی، 
جیسا کہ سبهی ربانی طالب علموں سے توقع تهی. 

“آدم کی تخلیق پہلے کی گئی تھی” 

پیدائش میں، خدا نے حوا کی تخلیق سے قبل، سیدهے آدم کو “ممنوعہ 
شجر” کا پهل نہیں کهانے کی اپنی ہدایت دی تهی. چنانچہ حوا کو خدا سے 
براہ راست ہدایت نہیں ملی تهی. ربیکا میرل گروتهیوئس اس کی مزید 
وضاحت کرتی ہیں: “تشریح کا نقطہ یہ ہے کہ، فریب اور سنگین غلطی 
سے گریز کرنے کے لئے، جن کو کالم الہی کی ہدایت نہیں ہے )جیسے 
کہ حوا اور افسس کے خواتین کو نہیں تهی( ان کو چاہئے کہ وہ ان کی 
خصوصی علم کا لحاظ کریں جنہیں زیادہ مکمل ہدایت ملی ہو )جیسے کہ 

آدم اور افسس کے کلیسا کے رہنماؤں کو تهی(” )12(.  

“اوالد پیدا کر کے نجات پانا” 

اسے سمجهنا قدرے مشکل ہے، لیکن اس کی ایک تشریح ہے: افسس میں 
ارتمس کا شوالہ قیم دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک تها. یہ بہت بڑا 
تها اور اس میں ایک خزانہ گاہ تها جس کے 400 پہریدار تهے. ارتمس کی 
پرستش وسیع طور پر زرخیزی کی دیوی کے طور پر کی جاتی تهی جو 
عورتوں کی مدد کرتی تهی، خاص طور پر بچہ پیدا کرنے میں. پال اس دستور 
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دی جیسا کہ وہ اسی سے لی گئی تهی. پهر، خدا نے بیٹے کو زندگی دی 
جیسا کہ وہ دنیا میں اوتار کے لئے آئے. جب تینوں فقروں کے بائبل کے 
تسلسل میں تحریف نہیں کی جاۓ تو اس آیت میں “سردار” کا مستقل معنی 

زندگی دینے والے کے طور پر خادم کا فرض ہے” )15(.

اس خیال کا استعمال شاندار ہے. جیسا کہ میامی حداد لکهتی ہیں، “پیدائش میں، 
خدا نے عورت کو مرد کے جسم سے بنایا. اسی طرح، مسیح کلیسا کا وجود یا 
منبع ہے. مسیح نے دوسروں کو زندگی دینے کے لئے موت کو گلے لگایا. اسی 
طرح، شوہر کو نذر و نیاز کے طور پر بیوی سے محبت کرنی ہے— اپنے ہی 
گوشت کی مانند. یہ وحدانیت کے، قربت کے خیال کو ظاہر کرتا ہے” )16(.     

دوسرا، “سردار” کے معنی “تحکمانہ رہبر” کہنے سے مراد تثلیث کے 
اندر ماتحتی کی وضاحت ہوگی، جسے پوری کلیسائی تاریخ میں عقیدے 

کے خالف اور بدعت مانا گیا ہے.  

 ”)kephale( ذرا اس آیت پر باریکی سے غور کریں جس میں “سرپرست
کی تعریف “تحکمانہ رہبر” کے طور پر کی گئی ہے:   

ہر آدمی کا تحکمانہ رہبر مسیح ہے )ہاں(.	 
ہر عورت کا تحکمانہ رہبر مرد ہے )ہو سکتا ہے(. 	 
مسیح کا تحکمانہ رہبر خدا ہے )نہیں— یسوع ابدی طور پر باپ 	 

کے ماتحت نہیں ہے(. 

کیون جائلس بیان کرتے ہیں، “در اصل سبهی عیسائی یہ مانتے ہیں کہ 
اوتار میں بیٹا خود کو باپ کے ماتحت کرتا ہے. وہ فعلی طور پر خادم کا 
کردار اپناتا ہے. لیکن زیادہ تر عیسائی یہ نہیں مانتے ہیں کہ ابدی یا طبعی 
تثلیث میں اوتار میں بیٹے کی ماتحتی باپ-بیٹے کے رشتہ کے تئیں حتمی 
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سرداری

لیکن مین آپ کو یہ سمجهانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مرد کا سردار 
مسیح ہے، اور عورت کا سردار مرد ہے، اور مسیح کا سردار خدا 

ہے )ُکرنتِهیوں 1، 11:3(.  

. “سردار” یا “سرپرست )kephale(” سے مراد اکثر اختیار سمجها جاتا 
ہے. لیکن اس کا ترجمہ “منبع” بهی ہو سکتا ہے، جیسے ندی کے منبع میں.  

اس بات کی وجوہات ہیں کہ ُکرنتِهیوں 1، 11:3 میں “سردار” لفظ کا معنی 
“تحکمانہ رہبر” کی بجاۓ “زندگی کا منبع” کیوں ہو سکتا ہے. پہلی یہ ہے 
کہ رشتے وجود کی تاریخی ترتیب میں درج ہوتے ہیں. گلبرٹ بائیلیزیکیئنن 
بتاتے ہیں “تین فقروں کو جوڑنے واال تسلسل نظام مراتب نہیں بلکہ تاریخی 
ترتیب ہے. تخلیق میں، مسیح آدم کی زندگی کے منبع کے طور پر مردوں 
کو زندگی عطا کرنے والے تهے. اپنی باری میں، مرد نے عورت کو زندگی 

کیا بائبل یہ صاف طور پر نہیں کہتا ہے کہ گهر کا سردار شوہر ہے؟ س
بائبل کبهی یہ نہیں کہتا ہے کہ شوہر گهر کا سردار ہوتا ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ 
مرد عورت کا سردار ہے، اور خدا مسیح کا سردار ہے. اس متن میں، “سردار” 
کا معنی لوگوں کے درمیان اور تثلیث کے اندر “زندگی کا منبع” ہو سکتا ہے. 

ج
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تجسیم، جس کا ہر ایک حصہ اپنا کام کرتا ہے، محبت میں خود کی افزائش 
اور ساخت کرتا ہے. )افسیوں 16-4:15، اضافی تاکید کے ساته(.   

وہ سر سے رابطہ گنوا چکے ہیں، جس سے پورا جسم، اس کے رباط 
اور اس کے نسوں کے  باعث ٹکا اور جڑا ہوا ہے، اور جو ویسے ہی 
بڑهتا ہے جیسے خدا چاہتا ہے. )ُکلّسیوں 2:19، اضافی تاکید کے ساته(.  

بائیلیزیکیئنن بیان کرتے ہیں، “نیا عہدنامہ میں زندگی کے ہر شعبے کے 
درجنوں رہنماؤں کا ذکر ہے: مذہبی رہنما، معاشرتی رہنما،  فوجی سربراہ، 
حکومتی رہنما، سرقبیلی رہنما، اور کلیسائی رہنما. ان میں سے کبهی کسی کو 
‘سردار’ یا ‘ سربراہ’ کے طور پر موسوم نہیں کیا گیا. اس یکتائی کی واضح 
تشریح یہ ہے کہ نیا عہدنامہ کی زبان میں ‘سردار’ کا معنی ‘رہنما’ نہیں ہوتا 
ہے. ُکرنتِهیوں 1، افسیوں، اور ُکلّسیوں میں مستعمل متن میں ‘سردار’ کے 
استعمال سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ نیا عہدنامہ میں سرداری کے 
تصور سے مراد زندگی اور افزائش کے منبع کے طور پر مسیح کا کام اور 

فراہم کنندہ اور کفیل کے طور پر ان کا خدماتی کردار ہے” )18(. 

اگر آپ ابهی بهی اس کے قائل نہیں ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ برکلے اور 
 What( الویرا میکلسن کا مضمون “نیا عہدنامہ میں سرپرست سے کیا مراد ہے
Does Kephale Mean in the New Testament(؟” پڑهیں. نمونہ 
پیش ہے: “لڈل، سکاٹ، جونز اور مکینزی کے ذریعہ مرتب ، 1843 میں شائع 
سب سے مکمل یونانی-انگریزی لغت )ہومری، کالسیکی اور کوئنے یونانی 
کے ذکر سمیت( اپنی موجودہ شکل میں دو جلد میں 2000 سے زیادہ صفحات 
پر مشتمل تخلیق ہے... اس لغت میں مثال کے ساته سرپرست )kephale( کا 
عام معنی درج ہے. اس فہرست میں ‘اختیار’، ‘ اعلی رتبہ’، ‘رہنما’، ‘نگران’ یا 
معنی کے طور پر اس جیسا کچه بهی شامل نہیں ہے” )19(. میکلسن نے آگے 
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ہے. فلپیوں 11-2:5 میں پال یہ زور دیتے ہیں کہ بیٹے کو اس سے پہلے 
تک باپ کے ساته برابری تهی جب اس نے رضاکارانہ طور پر آدمی 
بننے اور صلیب پر مرنے کے لئے خود کو خالی کر دیا، اور اس کے بعد 
اسے خداوند کے طور پر حکمرانی کرنے کا مرتبہ عطا کیا گیا” )17(.         

اگر “سرپرست )kephale(” کی تشریح “زندگی کے منبع” کے طور پر 
کی جاۓ تو یہ آیت زیادہ قابل فہم ہے:  

ہر آدمی کا منبع مسیح ہے )ہاں(. 	 
ہر عورت کا منبع مرد ہے )ہاں— تخلیق میں، عورت کو مرد 	 

سے بنایا گیا تها(. 
مسیح کا منبع خدا ہے )ہاں— یسوع کو اوتار میں خدا باپ سے 	 

بهیجا گیا تها(.  

اس کے بعد ایسی کچه آیتوں پر غور کریں جو یسوع کو کلیسا کا سردار 
بتاتی ہیں. یہ یاد رکهیں کہ وہ اس کے کردار کو ایک رہنما یا اختیار کے 
طور پر پیش نہیں کرتی ہیں. “سردار” یسوع کا ذکر زندگی اور نجات کے 

ذریعہ اور افزائش فراہم کرنے والے کے طور پر کرتا ہے.   

اور خدا نے ہر چیز کو اس کے پاؤں کے نیچے کر دیا اور اسے 
کلیسا کیلئے ہر چیز کا سردار بنا دیا، جو کہ اس کی تجسیم ہے، اس 
سے پورا بهرا ہوا جو ہر چیز کو ہر طرح سے بهرتا ہے )افسیوں 

23-1:22، اضافی تاکید کے ساته(   

اس کی بجاۓ، محبت میں سچ بولتے ہوئے، ہم اس کی کامل تجسیم بننے 
کے لئے ہر طرح سے بڑهیں گے جو سر ہے، یعنی، مسیح ہے. اس 
سے، ہر ایک امدادی رباط کے ذریعہ جڑی ہوئی اور مستحکم مکمل 
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“مسیح کی تعظیم میں ایک دوسرے کے تا بعدا ررہو. اے بیویوں، 
اپنے شوہر کی ایسی تابعدار رہو جس طرح تم خداوند کی ہوتی ہو...
اے شوہروں، اپنی بیویوں سے ایسی محبت کرو جس طرح مسیح 
نے کلیسا سے محبت کی اور اس کے لئے اپنی جان دے دی...اے 
غالموں، احترام اور خوف، اور سچے دل سے اپنے دنیاوی مالکوں 
کی فرمانبرداری کرو، جیسے تم مسیح کی فرمانبرداری کروگے...
اور اے مالکوں، اپنے غالموں کے ساته ویسا ہی سلوک کرو. اسے 
دهمکی نہ دو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا اور ان کا جو مالک 
ہے وہ بہشت میں ہے، اور وہ طرف داری نہیں کرتا ہے” )افسیوں 

9a ,6:5 ;25 ,5:21-22، اضافی تاکید کے ساته(.    

یہاں ایک دوسرے کی اطاعت ہی اہم آیت ہے، جو یہ ہدایت دیتی ہے کہ ہم 
اپنے گهروں کو کیسے روح سے معمور کرنے )افسیوں 5:18( کا مظاہرہ 
کیسے کر سکتے ہیں. پال اس تہذیب میں، شوہروں کے تئیں بیویوں کی 

اطاعت
 بائبل کہتا ہے کہ بیویوں کو شوہروں کی اطاعت کرنی ہے. اگر یہ

س   ہوشمند، آمادگی بهرا سہارا ہو تو کیا وہ ٹهیک نہیں ہے؟
بیویوں کی اطاعت اور غالموں کی وفاداری پہلی صدی میں متوقع 
تهی. لیکن پال عیسائی گهرانے کو نئے طریقے کا سلوک کرنے: 

ایک دوسرے کی تابعداری کرنے کی ہدایت دیتے ہیں!
ج
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یونانی پر چودہ صفحات میں بات کی ہے. میکلسن کے مقالہ کے جواب میں فلپ 
بارٹن پین کہتے ہے، “دراصل میکلسن یونانی استعمال سے ان کے معاملہ کو 
کم تر بیان کرتے ہیں. 1968 کے اس کے ضمیمہ سمیت، سکاٹ اور لڈل لغت 
میں سرپرست )kephale( کے تمثیلی معانی کے الگ الگ اڑتالیس انگریزی 
مترادف درج کرتے ہیں. ان میں سے کسی کا معنی رہنما، اختیار، اول یا سب 

سے اعلی نہیں ہے” )20(.  

مختصر یہ کہ، یہ مراد ہونے کی بجاۓ کہ مرد زوال کے افسوسناک 
نتیجہ کی نذر ہو جائیں، جس میں ان کا اپنی بیویوں پر حکومت چالنا 
شامل ہے، خدا کا مقصد زندگی کا منبع ہونا اور ان کا اپنی بیویوں کی 

حوصلہ افزائی کرنا ہے!     

میرل گروتهیوئس کهل کر بیان کرتی ہیں، “ستم ظریفی یہ کہ، بیوی کے 
سردار سے مطلب بیوی کا رہنما سمجهنا بیوی کی زندگی، صحت اور 
افزائش کو سینچنے والے کے طور پر سردار کے بائبل کے مقصد کو 
ناکام بنا دیتا ہے. اگر اسے خود کی زندگی کی ذمہ داری لینے کا موقع 
نہیں دیا جاتا ہے، اگر اس کے ساته ایک ایسے بچے کی طرح سلوک 
کیا جاتا ہے جسے اس کی ضرورت ہو کہ اس کے لئے فیصلہ کوئی 
اور لے، تو وہ شخص روحانی، جذباتی اور شعوری پختگی حاصل نہیں 
کر سکتا. حسب مراتب شادیاں بهی مسیح کی بادشاہت کی خدمات میں 
دو برابر کے شریکوں کی استعداد علمی اور محبت ]سے محروم ہوتے 
ہوئے[، کردار اور تقدیس کے معاملے میں شوہر کی افزائش کو روک 

دیتی ہیں” )21(.        
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آسمانی کتاب کی کچه آیات کی ایک طرح کی ترجمانی نے اکثر عورتوں 
اور مردوں کے مضبوط رشتے اور موثر خدمات میں کمی کی ہے. ایسا 
کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے. 1800 کی صدی کے دوران ریاست متحدہ میں 
غالمی کی حمایت کرنے والوں نے بائبل کی خود کی ترجمانی پر بہت زیادہ 
بهروسہ کیا. انہوں نے یہ ذکر کیا یسوع نے تشبیہات میں غالموں کا ذکر کیا، 
یہ کہ گلتیوں 4 میں غالمی کی مثال استعمال کی گئی ہے، اور افسیوں 6 میں 
غالموں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مالکوں کا حکم مانیں. سٹن گنڈری 
کہتے ہیں، “کسی دن عیسائی کلیسا کے ذریعہ بائبل کے حوالہ سے سرقبیلی 
نظام مراتب کی حمایت سے اتنے ہی شرمندہ ہوں گے جتنا کہ ابهی وہ انیسویں 
صدی میں بائبل کے حوالہ سے غالمی کی حمایت کرنے سے ہیں” )23(.       

آسمانی کتابوں کی ترجمانی الزمی طور پر متن، زمانہ، اور مجموعی طور 
پر مرکزی خیاالت کے مطابق کی جانی چاہئے. یہ غور کریں کہ آیا مندرجہ 

ذیل صورت حال میں سے کوئی بائبل کے کل پیغام کے مطابق ہے:

مقامی سیمینری جانے والی ایک متحرک خاتون کو یہ کہنا کہ وہ اجتماع 	 
میں مختصر شہادت دے سکتی ہیں، لیکن عبادت گاہ کی ایک خاص جگہ 
میں ہی، اور ایسا کچه نہیں کہنا ہوگا جسے تدریس سمجها جا سکے.       

کسی بچہ کو ایسے طبی عالج سے محروم کرنا جس کا پتہ اس 	 
کی ماں نے لگایا ہو اور جس کی صالح دی گئی ہو، صرف اس 

نتیجہ



| ہناش ہب ہناش یھب رھپ 34  بنج ىلإ ًابنج 

اطاعت کا استعمال اس بات کی مثال کے طور پر کر رہے تهے کہ ہمیں 
کیسے ایک دوسرے کی اطاعت کرنی چاہئے. بیویوں اور غالموں کی 
وفاداری یہودی اور رومی قانون کے تحت مطلوب تهی اور یہ منظورشدہ 
تہذیبی معمول تهی. لیکن ابتدائی کلیسا کے لئے انجیل کی تشہیر کرنا اولیت 
تهی، نہ کہ قوانین میں خلل اندازی کرنا. پال بیان کر رہے ہیں کہ سرقبیلی 
سماج کی حدود میں، اچهے عیسائی اقدار— اطاعت )وفاداری نہیں( اور 

محبت )حکومت نہیں( کے ساته کیسے عمل کریں.      

جے.لی گریڈی تلخیص کرتے ہیں، “ اطاعت سے مراد، دوسرے پر غالب آنے 
یا حکمرانی کرنے کے معنی میں نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو ترجیح دینے اور 
شخصی حقوق طلب نہیں کرنے کے معنی میں مسیح کی مکمل تجسیم میں انجام 
دیا جانا چاہئے تاکہ دنیا کیلئے مسیح کی محبت کو ظاہر کیا جا سکے” )22(.  
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کرسچین فار بیبلیکل ایکوالٹی )CBE( ان عیسائی مردوں اور عورتوں 
کی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ بائبل، درست 
ترجمانی کئے جانے پر تمام نسلی گروپوں، تمام اقتصادی طبقوں، اور تمام 
عمر گروپ کے مردوں اور عورتوں کو بنیادی مساوات کی تعلیم دیتا ہے، 
جو کہ گلتیوں 3:28 جیسی آسمانی کتابوں کی تعلیمات پر مبنی ہوتی ہے: 

“نہ کوئی یہودی ہے نہ بے دین، نہ کوئی غالم ہے نہ آزاد، نہ ہی کوئی مرد 
.)NIV 2011( ”ہے نہ عورت، کیونکہ آپ سبهی یسوع مسیح میں ایک ہیں

CBE بائبل کی اس سچائی کی توثیق اور تشہیر کرتی ہے کہ تمام ایمان والوں کو— 
جنس، نسلیت یا طبقہ سے قطع نظر— کلیسا، گهر اور دنیا میں اپنی خداداد نعمتوں کا 

استعمال یکساں اختیار اور CBE کی یکساں ذمہ داری کے ساته کرنا چاہئے.   

CBE کی کفالت بنیادی طور پر ان افراد کے نذرانے سے کی جاتی ہے 
جو مستقبل کے ہمارے اس تصور سے متفق ہیں جس کے تحت سبهی ایمان 
والے اپنے عیسائی سماج کی پوری حمایت کے ساته خدا کی شان اور اس 

کے مقاصد کے لئے اپنی نعمتوں کا استعمال کرنے کے لئے آزاد ہیں.  

   

کے بارے میں
CBE
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وجہ سے کہ اس کا شوہر اس کے لئے راضی نہ ہو اور وہ اس 
سے منع کرتا ہو.  

روبہ اضافہ قسیس کے عہدہ پر شاندار کارنامہ انجام دینے والی 	 
خاتون کو ارکان مجلس میں ایسے نئے مردوں کے شامل ہونے 
ہٹا دینا جن کا یہ ماننا ہو کہ خواتین کو رہنمائی کے  کے بعد 

عہدے پر نہیں ہونا چاہئے.      
بیوی کو اس کا شوہر زبانی اور جسمانی اذیت دیتا ہے جو کلیسا 	 

بلکہ  نہیں کرنے،  پادری اس کو غصہ  کا  اس  ڈیکن ہے.  میں 
اطاعت اور عبادت کرنے کی صالح دیتا ہے.  

کالج میں کسی عورت کو شاندار کرئیر کو پورا کرنے سے روکا 	 
جاتا ہے اور اس کی بجاۓ اسے یہ کہا جاتا ہے کی کسی دن اس 
کی شادی ہی اس کے لئے خدا کا کامل منصوبہ ہے. اس کو یہ 
کہا جاتا ہے کہ وہ گهر سے باہر کام کرتے ہوئے اپنے شوہر کی 

خاطرخواہ خدمت نہیں کر پاۓ گی.

بال شک، اس موضوع پر مختلف راۓ ہے. لیکن، اگر ہمیں خطا کرنی 
ہے، تو ہم خدا کے کام کو محدود کرنے کی سمت میں کوئی خطا نہ 
کریں. آئیے ہم پوری دنیا کے لئے تمام نعمتوں کے استعمال کے لئے 
مسیح کی مکمل تجسیم کی حوصلہ افزائی کریں. ضرورتیں بڑی ہیں، اور 

خدا جانتا ہے...ہر کوئی ضرورتمند ہے!
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بک سٹور: CBE کا بک سٹور مردوں اور عورتوں کی یکساں خدمات اور ان کے 
یکساں اختیار پر بائبل کے تناظر میں بہترین موادات حاصل کرنے کی جگہ ہے. ہم جو 
بهی کتاب رکهتے ہیں یا جس کی صالح دیتے ہیں، وہ معیار اور CBE کے مقصد 
کے لحاظ سے نظرثانی شدہ ہوتی ہیں. ہمارے بک سٹور پر CBE کے ذریعہ پیش 
کردہ روزنامچے اور آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ سمیت خصوصی موادات ہوتے ہیں.  

کانفرنس. ہر سال، ہم دنیا کے کچه بہترین علماء اور مقررین کا بین االقوامی کانفرنس 
منعقد کرتے ہیں. ہمارے کانفرنس مردوں اور عورتوں کے ان کے گهروں، کلیساؤں، 
اور تہذیبوں میں مشترکہ اختیار سے متعلق بائبل کی بنیاد کے بارے میں جانکاری کو 

ساجها کرنے کے لئے ہمارے سماج کو تعلیم، حوصلہ اور لوازمات دیتے ہیں. 

رکنیت. CBE رکنیت پر مبنی تنظیم ہے، یعنی یہ کہ ہم عبادت، پیروی، اور 
اپنے مشن کی انجام دہی کے لئے ضروری مالی مدد کے لئے اپنے ممبران پر 
انحصار کرتے ہیں. CBE کے ارکان کو مفت میں ہماری اشاعات، CBE کے 
بک سٹور پر رعایات، اور کانفرنس کے رجسٹریشن میں رعایات ملتی ہیں.    

مجالس. مجالس پوری دنیا کے سماجوں میں CBE ہاته اور پیر ہوتی ہیں. 
مجالس CBE کے مقامی ممبران اور حامیوں کے لئے ساته جڑنے اور 
باہمی  انعقاد کرتی ہیں،  خدمت کرنے کی راہ ہیں. وہ اکثر لیکچروں کا 
حوصلہ افزائی کے لئے نشست کرتی ہیں، مقامی کانفرنسوں میں CBE کی 
نمائندگی کرتی ہیں، اور ساته مل کر اپنے سماجوں کی خدمت کرتی ہیں.      

مشن کا بیان 

CBE کا وجود عیسائیوں کو یہ تعلیم دے کر بائبل کے مطابق انصاف اور سماج 
کو فروغ دینا ہے کہ بائبل عورتوں اور مردوں کو گهر، کلیسا، اور دنیا میں 
خدمت اور رہنمائی میں یکساں طور پر اختیار ساجها کرنے کی دعوت دیتا ہے. 
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ہم کون ہیں

ہم عیسائی ہیں، بائبل کے تئیں پابند ہیں. ہم یہ عقیدہ رکهتے ہیں کہ بائبل خدا کا القا کالم 
ہے، معتبر ہے، اور عیسائی عقیدہ اور عمل کے لئے حتمی اختیار کا حامل ہے. ہم 

مانتے ہیں کہ ہمارا مشن بائبل کے قابل اعتبار مفہوم اور استعمال کا نتیجہ ہے. 

ہم ایک عالمی سماج ہیں. CBE کے ارکان، شریک کار، اور حامی ساٹه 
سے زیادہ ممالک اور ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے سے تعلق رکهتے 
ہیں. وہ تمام کنبے، کلیساؤں، جائے کار، اور پوری دنیا کی تہذیبوں میں 
مردوں اور عورتوں کے مشترکہ اختیار کی وکالت کرتے ہیں. ساته مل 

کر، ہم اس مشن کو حقیقت بناتے ہیں.  

ہم تاعمر متعلم ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں خدا اور خدا کے مقاصد، 
اور خدا کے کالم کے بارے میں جاننے کے لئے ہمیشہ زیادہ کچه ہوتا 
بائبل سے متعلق مسائل پر  ہے. ہم مختلف سامعین کے لئے جنس اور 
تعلیمی موادات فراہم کرتے ہیں. ہم تمام پس منظر کے ایمان والوں کے 

ساته مصروف ہوتے ہیں اور اپنی سمجه میں اضافہ کرتے ہیں.     

ہم کیا کرتے ہیں

CBE کی خدمات متعدد بنیادی جزو پر مشتمل ہیں.

اشاعات. ہم ایک تعلیمی روزنامچہ، Priscilla Papers،اور ایک سہ ماہی 
رسالہ، Mutuality،شائع کرتے ہیں. یہ انعام یافتہ اشاعات پیشگی چندہ پر 
دستیاب ہیں اور CBE کے ممبران کے لئے مفت ہیں. اس کے عالوہ، ہم 
ایک ہفتہ وار ای-نیوزلیٹر، Arise، تقسیم کرتے ہیں اور ہم اپنے بالگ، 
The CBE Scroll، کے ذریعہ بات چیت کی سہولت فراہم کرتے ہیں.  
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بنیادی اقدار

آسمانی کتاب ایمان، زندگی، اور عمل کے لئے ہماری مستند ہدایت ہے.. 1
سرقبیلی )مردانہ تسلط( بائبل کا مثالی نمونہ نہیں، بلکہ گناہ کا نتیجہ ہے. . 2
سرقبیلی نظام اقتدار کا غلط استعمال ہے، عورتوں سے وہ سب کچه: . 3

ان کی  اکثر خود  اور  ان کی رہنمائی،  آزادی،  اور  ان کی عظمت، 
زندگی چهین لینا ہے، جو خدا نے انہیں دیا ہے.   

حاالنکہ بائبل سرقبیلی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے، مگر یہ انسانی . 4
تعلقات میں سرقبیلی نظام کی تعلیم نہیں دیتا ہے.    

مسیح کا نجات دالنے واال کام عورتوں اور مردوں کو خدمت اور . 5
رہنمائی میں یکساں طور پر اختیار کا استعمال کرنے کی تلقین کرتے 

ہوئے، سبهی لوگوں کو سرقبیلی نظام سے آزاد کرتا ہے.  
رشتوں کے لئے خدا کے منصوبہ میں عیسائی سماج میں مرد اور عورت کے . 6

درمیان وفا شعار شادی، غیرمتاہل اکیالپن اور باہمی اطاعت شامل ہے.    
خواتین کی نعمتوں کا غیرمحدود استعمال مقدس روح کے کام کا جزو . 7

الزم ہے اور دنیا میں انجیل کی سرفرازی کے لئے ضروری ہے.  
مسیح کے پیروکاروں کو ان ناانصافییوں اور سرقبیلی تعلیموں اور . 8

اعمال کی مخالفت کرنی ہے جن کی وجہ سے عورتوں اور مردوں 
کو حاشیہ پر دهکیل دیا جاتا ہے اور ان کے ساته بدسلوکی ہوتی ہے.   

تصوراتی مستقبل

CBE ایک ایسے مستقبل کا تصور کرتا ہے جس میں تمام ایمان والے 
اپنی نعمتوں کا استعمال، اپنے عیسائی سماجوں کو مکمل حمایت کے ساته 

خدا کی شان اور اس کے مقاصد کے لئے کرنے کے لئے آزاد ہوں. 
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