
ملحق 14: لجنة العقیدة حول استخدام الكتاب المقدس وإساءة استخدامھ مع 
 التعامل مع اإلساءة األسریة

 

یستخدم بعض الناس آیات الكتاب المقدس كذریعة لإلساءة إلى زوجاتھم أو أزواجھم أو أطفالھم. ھذا دائما خطأ. یعتقد 
اإلساءة. ھذا أیضا خطأ. فیما یلي بعض آیات الكتاب المقدس البعض اآلخر أن الكتاب المقدس یخبرھم أن یتحملوا 

المھمة التي تُستخدم أحیانًا بھذه الطریقة. لكل آیة معاني خاطئة ومعاني صحیحة. ھناك الكثیر مما یمكن قولھ عن ھذه 
لفھمھا بشكل أفضل ، اآلیات ، ولكن ھذه ھي أھم النقاط بالنسبة للعنف المنزلي. ھذه النقاط ال تفسر اآلیات بشكل كامل. 

 یجب علینا القیام بثالثة أشیاء معًا

 أ) اقرأ الفصل أو القسم بأكملھ الذي توجد فیھ اآلیة أو اآلیات

فھم كیف تتناسب اآلیة أو اآلیات مع الفصل أو القسماب)   

 ج) فكر في كیفیة تطبیق تعالیم الكتاب المقدس على حالتك

 

نك قد تكون ضحیة للعنف المنزلي ، فنحن نقترح علیك قراءة ھذا المستند مع یرجى مالحظة ما یلي: إذا كنت تعتقد أ
 صدیق أو مستشار داعم

 

 الكلمات الرئیسیة ومعانیھا
 

 المعین
  آیات الكتاب المقدس: تكوین 21,18:2

اإللھ الرجل  فأوقع الرب 21ا مناسبًا لھ تماًما ". ... ن یكون االنسان وحده. سأصنع معینً قال السید الرب: "ال یصح ا
 في سبات عمیق. وبینما كان الرجل نائما ، أخرج الرب اإللھ أحد ضلوع الرجل. أغلق الفتحة التي كانت في جانبھ

 

الرجل : المرأة تحتخاطئالمعنى ال  

المعین" ھو خادم. جعل هللا المرأة خادمة للرجل. المرأة أقل أھمیة من الرجل"     

 

متساویان: المرأة والرجل المعنى الصحیح  

" المقدس لوصف هللا. هللا ھو "معینأو أقل. تستخدم ھذه الكلمة في الغالب في الكتاب  " ال تعني أدنىینعكلمة "الم 
). تعني عبارة 2-1: 121:؛ مزمور 22:19؛ مزمور 33:26 سبیل المثال تثنیةإسرائیل عندما یأتي إلنقاذھم (على 

مناسبان تماًما. كل واحد یحتاج اآلخر"مناسب لھ تماًما" أن المرأة والرجل   

، أو من قدمھ ، لتكون تحتھ. لقد  ضلع الرجل. لم تؤخذ من رأسھ ، لتكون فوقھ خلق هللا المرأة من 2:21في تكوین 
على قدم المساواة لھ جاءت من جانبھ لتكون شریكھ  

 



  الخضوع
 

 آیات الكتاب المقدس: أفسس 5: 23-22
الرجل ھو رأس المرأة كما المسیح رأس  23خضعن لرجالكن كما تخضعن للرب. اأیتھا النساء ،  22               

 الكنیسة. الكنیسة ھي جسد المسیح. ھو مخلصھا

 

): یجب أن تخضع الزوجة دائًما لزوجھا مھما حدث22(اآلیة المعنى الخاطئ   

تفعل ما یأمرھا زوجھا بفعلھ ، حتى لو طلب منھا  یجب أال تطرح الزوجة أسئلة أو تفكر بنفسھا. یجب علیھا دائًما أن 
 اإلثم أو الخضوع لإلساءة. إذا لم تخضع لھ فیجوز لھ معاقبتھا

  

): تختار الزوجة الخضوع. یجب على زوجھا أال یجبرھا أو یضغط علیھا أو یعاقبھا22(اآلیة  المعنى الصحیح  

ضوع لزوجھا. إنھا ھدیة تقدمھا. یجب أال یجبر الزوج یعلّم الكتاب المقدس أن على الزوجة أن تختار بحریة الخ 
زوجتھ أو یضغط علیھا للخضوع. یجب أال یعاقبھا أبًدا إذا لم تخضع. إذا لم تستطع الزوجة الرفض ، فال یمكن أن یكون 

أن  خضوعھا مجانیًا. في بعض األحیان ال ینبغي للزوجة أن تخضع. یجب أن تكون حرة في قول ال للخطیئة. ال ینبغي
 تخضع لسوء المعاملة

 

): یجوز للزوج أن یفعل ما یشاء23(اآلیة  المعنى الخاطئ  

للزوج كل القوة ، ألنھ الرأس. أنھ یستطیع أن یفعل ما یرید. یمكنھ اتخاذ جمیع القرارات. یمكنھ إخبار زوجتھ بما  
المثال ، قد یطالب بالجنس متى شاء ،  یجب أن تفعلھ ، لكنھا ال تستطیع أبًدا أن تخبره بما یجب أن یفعلھ. على سبیل

 ولیس لھا الحق في الرفض

 

): مسؤولیة الزوج خدمة زوجتھ23(اآلیة  الصحیحالمعنى   

المسیح ھو رأس الكنیسة". ھذا یعني أنھ أحبنا وضحى بنفسھ من أجلنا. یجب أن یكون الزوج على رأس زوجتھ "  
ویحمیھا. یجب أن یشجع زوجتھ ویعتني بھا مثل جسده (أفسس  بنفس الطریقة. یجب أن یفعل كل ما في وسعھ لیحبھا

). المحبة والرعایة تعني وضع احتیاجات زوجتھ في المقام األول28-29: 5  

 

 

 آیات الكتاب المقدس: 1 بطرس 3: 1 ، 6-5
ن للمسیح أیتھا النساء ، اخضعن أنفسكن ألزواجھن كذلك. افترض أن بعضھم ال یؤمن بكلمة هللا. ثم دعھم یربحو 1  

ھكذا كانت النساء القدیسات في الماضي یصنعن أنفسھن  5بدون كلمات من خالل رؤیة كیف تتصرف زوجاتھم ... 
فكانت سارة ھكذا. أطاعت إبراھیم. اتصلت بھ سیدھا.  6جمیالت. وضعوا رجائھم في هللا. وسلموا أنفسھم ألزواجھن. 

تستسلم للخوف ھل ترید ان تكون مثلھا؟ ثم افعل ما ھو صواب. وال  

 



لزوجك ما ھو یسوع ي: تحملي اإلساءة لتظھرالمعنى الخاطئ  

) ، ویتحمل العبید سوء معاملة السادة الظالمین 23-21: 2بنفس الطریقة التي تحمل بھا المسیح األلم (بطرس األولى  
مثل یسوع. إذا ضربھا ) ، یجب على الزوجة أیًضا أن تتحمل اإلساءة على ید زوجھا. یجب أن تكون الزوجة 202:(

 زوجھا ، یجب أن تتعرض للضرب بھدوء. ال ینبغي أن تخاف. سیُظھر ھذا لزوجھا كیف یكون یسوع

 

 

: احترم زوجك حتى لو كان معادیاً إلیمانكالمعنى الصحیح  

 ) تعني أن بطرس یواصل مناقشتھ حول1: 3. "بنفس الطریقة" (2حجة بطرس األولى  3تواصل رسالة بطرس األولى 
لزوجات أن ا ، یجب على). من باب االحترام18 :2االحترام. من باب االحترام ، یجب على العبید الخضوع ألسیادھم (

)7:3( . من باب االحترام ، یجب أن یراعي األزواج زوجاتھم)1: 3( یخضعن ألزواجھن   

. أخبر بطرس العبید أن یعانون 3بطرس  1و  2بطرس  1ومع ذلك ، من المھم أن نفھم الفرق بین األمثلة الواردة في 
من الضرب بصبر ، كما فعل یسوع. لكنھ ال یأمر الزوجات بالتعرض للضرب. الزوجات لسن عبید. حتى قوانین 

ھي صعوبة  3الرومان لم تسمح بضرب الزوجات. المشقة التي یجب أن تتحملھا الزوجة في رسالة بطرس األولى 
ج مسيء. المقطع ال یعلم الزوجات الخضوع للعنف المنزليالزواج من زوج غیر مؤمن ، ولیس من زو  

 

  

 الجنس
 

 آیات الكتاب المقدس: 1 كورنثوس 7: 5-3
ـ لیس جسد  4یجب على الزوج إشباع حاجات زوجتھ الجنسیة. وعلى الزوجة إشباع حاجات زوجھا الجنسیة.  3  

جسد الزوج لیس لھ وحده. كما أنھ ینتمي إلى الزوجة لھا وحدھا. كما أنھ ینتمي إلى زوجھا. وبنفس الطریقة فإن 
ال یجب أن تتوقفوا عن إعطاء أنفسكم لبعضكم البعض إال عندما یوافق كالكما على القیام بذلك. وینبغي أن  5زوجتھ. 

 ممرة أخرى. بھذه الطریقة ، لن یغریك ایكون ھذا فقط إلعطاء أنفسكم الوقت للصالة لفترة من الوقت. ثم یجب أن تجتمع
السیطرة على أنفسكم ونلشیطان عندما ال تستطیعا  

 

الجنس دائًما عندما یرید زوجك ذلك ي: یجب أن تمارسالمعنى الخاطئ  

 من الخطأ دائًما قول ال لزوجك. إذا قلت ال لزوجك ، فسوف یقعون في اإلغراء الجنسي. ھذا سیكون خطأك 

 

ا البعض: الجنس عطیة یعطیھا الزوج والزوجة لبعضھمالمعنى الصحیح  

الجنس ھو ھدیة تمنحھا لك زوجتك. أنت ال تأخذھا منھم. إنھا ھدیتھم المجانیة. إنھ جزء طبیعي من الحیاة الزوجیة.  
یساعد على تجنب اإلغراء. عندما تكون حًرا في ممارسة الجنس ، یجب علیك ممارسة الجنس ، ما لم یوافق كالكما 

)5صالة (اآلیة من ال اعلى التوقف لبعض الوقت ، حتى تتمكن  

لكن زوجتك لیست دائًما حرة في ممارسة الجنس وتلقیھ. قد یكونون مرضى ، أو یتألمون ، أو متعبون ، أو حزینون ، 
). ھذا یعني أنھ 4أو ینجبون ، أو یعانون من مشاكل جنسیة. أجساد األزواج والزوجات تنتمي لبعضھا البعض (اآلیة 



لبعض. یجب علیك االنتظار حتى یصبحوا مستعدین لممارسة الجنس وتلقیھ. یجب یجب علیك االعتناء بأجساد بعضكما ا
أال تضغط علیھم. الھدیة التي تطلبھا لیست ھدیة حقیقیة ، والھدیة التي تفرضھا على شخص ما لیست ھدیة حقیقیة. 

 یجب أن تكون صبوًرا ولطیفًا مع بعضكما البعض

 

 

 المسامحة
 

 آیة الكتاب المقدس: متى 15:6
 لكن إذا لم تغفر خطایا اآلخرین ، فلن یغفر أبوك خطایاك

 

: انَس الذنب وابدأ من جدیدالمعنى الخاطئ  

إذا سامحت شخًصا ما ، فعلیك أن تنسى ما فعلھ. كل شيء یمكن أن یكون كما كان من قبل. ال یحتاج الشخص اآلخر  
 إلى تغییر سلوكھ

 

لك  : سامح اآلخرین ألن هللا قد غفرالمعنى الصحیح  

ھي أننا یجب أن نغفر  15:6 الغفران. النقطة األساسیة في متىال یذكر ھذا المقطع كل ما یعلمھ الكتاب المقدس عن  
كما غفر لنا. إذا تابنا بصدق وابتعدنا عن خطایانا ، فإن هللا یغفر لنا. وبنفس الطریقة ، عندما یتوب المعتدي بصدق 

نغفر لھ. قد تكون ھذه عملیة صعبة وطویلة. في بعض األحیان سنعود مع شخص ویحاول التغییر ، یجب علینا أیًضا أن 
 غفرناه. في بعض األحیان لن یكون ھذا ممكنا. قد یكون االنفصال ضروریًا وقد یصبح دائًما

 الغفران ال یعني أن نستخف بالخطیئة. إذا استمر المعتدي في اإلساءة ، فیجب إیقافھ. ال داعي لتحمل اإلساءة باسم
 المغفرة

 

 

 الثقة
 

 آیة الكتاب المقدس: تثنیة 15:19
 یجب إثبات كل أمر بكلمات شاھدین أو ثالثة شھود

 

: الشك في شھادة الضحیةالمعنى الخاطئ  

عندما یقول أحدھم ، "لقد تعرضت لإلساءة!" ، یجب أال تصدقھم. یجب أن تصدقھم فقط إذا رأى اآلخرون اإلساءة  
شھوًداووافقوا على أن یكونوا   

 



: ثق بشھادة الضحیةالمعنى الصحیح  

أعطى موسى ھذا القانون عن الجرائم التي شھدھا اآلخرون. عندما لم یَر أحٌد جریمةً ، لم یتوقع موسى شھوًدا. تثنیة  
تظھر أننا قد نصدق كالم الشخص الذي أسيء معاملتھ عندما ال یكون ھناك شھود 25-27: 22  

 

 

 

 

 استنتاج
 

ة وإساءة استخدامھا. عظیمتحریف ھذه الھدیة ال للبعض الطیبة إللھ صالح. لألسف، یمكنالكتاب المقدس ھو الكلمة 
هللا  كلمة صحیح في حیاتنا. عندما یتم فھم لذلك من المھم جًدا أن نفھم الكتاب المقدس بشكل صحیح وأن نطبقھ بشكل

ب المقدس ، ر بالناس وتدمر العالقات وتھین هللا. إن الكتا، یمكن أن تلحق الضربشكل خاطئ وتطبیقھا بشكل خاطئ
، یدین جمیع أشكال اإلساءة المنزلیةالذي یُفھم بشكل صحیح  

 

 

 

 

 

 مارك دي طومسون

 

 نیابة عن لجنة العقیدة األبرشیة
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