סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שיעור  :8האדם

(בראשית ב ,קכ"ק )384 - 355
נברא בצלמו ודמותו של אלוהים
קכ"ק 343

בר' א 26

*FC 11

קכ"ק 356 ,27

 .1האדם הוא פסגת מלאכתו של הבורא .האדם נברא בצלמו של אלוהים ,ולכן יש
לטבע האנושי שלוש תכונות עיקריות:
א .הקדושה של חיים אנושיים
ב .הכבוד שבעבודה של האדם
ג .קדושת האהבה המשפחתית
 .2אלוהים ברא את האדם בדמותו וצלמו :קורא לו לקיום דרך אהבה ,הוא גם קורא
לו לאהוב .האדם הוא היצור היחיד שמסוגל להכיר ולאהוב את בוראו ולכן יש לו
השתוקקות לאלוהים הכתובה על ליבו.

קכ"ק 357

 .3לאדם יש כבוד של בעל תכונות אישיות .הוא מסוגל להכרה עצמית ,לבעלות עצמית
ומסוגל לתת עצמו בחופשיות לאחרים ולהתייחד איתם.

קכ"ק 358

 .4אלוהים ברא את הכל בשביל האדם .האדם לאומת זאת נוצר כדי לשרת ולאהוב
את אלוהים ולהגיש לו בחזרה את כל הבריאה.

קכ"ק 360

 .5בגלל מוצאו המשותף ,יש לגזע האנושי אחדות .מאב קדמון אחד אלוהים יצר את
כל האומות עלי אדמות.

בר' ב 7
קכ"ק 362 - 64

 .6האדם הוא שילוב של גוף ונפש .הנשמה נותנת חיים לגוף .הגוף חולק את הכבוד
והדמות של אלוהים ולכן הוא טוב.

קכ"ק 366

 .7כל נשמה רוחנית נוצרת על ידי אלוהים והינה בת אל-מוות .הנשמה אינה מתה
בזמן המוות הפיזי והיא תשוב להתאחד מחדש עם הגוף בתחיית המתים.

בר' ב 22 - 21 , 18
קכ"ק 369

 .8הגבר והאישה נוצרו בציווי אלוהים .בשיוויון מושלם כאנשים ,אך בקיומו של כל
אחד ואחד מהם כאיש ואישה.

בר' א  ,27ב 23
קכ"ק 372 - 371

 .9אלוהים יצר את הגבר והאישה ביחד וכיוון את רצונם אחד לשני להיות התייחדות
של גוף שבו כל אחד יוכל להיות "עזר כנגדו" אחד לשני .הם משלימים זה את זה
כזכר ונקבה.

בר' ב 25
קכ"ק 1604
קכ"ק 2335

 .10האהבה הטבעית בין גבר לאישה הופכת דוגמא לאהבתו המוחלטת של אלוהים
לאדם .על ידי הנישואין אלוהים מאחד בין גבר לאישה כדי שעל ידי יצירת "גוף
אחד" תהיה המשכיות לחיי האדם.

בר' א 28
קכ"ק 373 - 372

 .11לבני האדם יש היעוד "לשלוט" על האדמה כמנהלי משק בית של אלוהים .אלוהים
קורא לבני האדם לחלוק את השגחתו כלפי יצורים אחרים .לבני אדם יש אחריות
כלפי העולם שאלוהים הפקיד בידם.
 .12מטבעינו אנחנו יצוריו ומשרתיו של אלוהים שנקראו לחיות ,לעבוד ולאהוב כמוהו
 כמו בני משפחה. .13על ידי החסד ,אדם קיבל את המתנה האלוהית לחלוק לנצח את כבודו ואהבתו של
אלוהים .הטבע והחסד היו אמורים להינשא בבריאה.

קכ"ק 384

 .14האושר של אדם וחוה בגן עדן נבע מהחברות שלהם עם אלוהים.

קכ"ק 375 - 374

 .15אדם נברא בחברות עם בוראו ,בהרמוניה עם עצמו ועם הבריאה שסביבו .הוא נוצר
"במצב של קדושה וצדק".
 .16קדושה מקורית= לחלוק בחייו של אלוהים .כל עוד הוא נשאר באינטימיות
האלוהית ,האדם לא צריך היה לסבול או למות.
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קכ"ק 376

 .17צדק מקורי = ההרמוניה הפנימית של האדם ,בין גבר לאישה ,וההרמוניה בין הזוג
הראשון לכל הבריאה .לאדם היתה שליטה עצמית מושלמת והיה מסודר בכל
קיומו ,חופשי מיצר הרע.

קכ"ק 377

 .18אדם היה הכהן להגדול של האנושיות ,נקרא להגיע לקדושה ולהקדיש את
הבריאה.

קכ"ק 378
קכ"ק 396
בר' ב 17 - 16
*FC = JPII, Familiaris
Consortio

 .19אדם היה מלך שנקרא לשמר את הגן ולתרגל שליטה על כל הבריאה.
 .20אלוהים נתן לאדם וחוה רק ציווי אחד :לא תאכלו מפירותיו של עץ הדעת טוב ורע.
על ידי הפרת הציווי הזה ,אדם איבד את ההרמוניה של הצדק המקורי ואת החסד
של הקדושה המקורית.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

למה אלוהים ברא את האדם?
מה הכוונה כשאומרים שיש לנו תשוקה לאלוהים שכתובה על ליבנו?
איזה השלכות יש לזה שכל הגזע האנושי בא מהזוג הראשון ? מה קורה לאמונה ולהשקפת העולם שלנו אם אנחנו
מבינים זאת לא נכון?
מה זה אומר שבני אדם הם איחוד של גוף ונפש?
איך בני האדם דומים לאלוהים כשהם הופכים לגוף אחד?
מה המצב המקורי שבו ברא אלוהים את אדם וחוה? מה הם היו צריכים לעשות כדי להישאר במצב הזה?
תאר את גן עדן ותאמר מדוע זה היה מקום קדוש ומקדש?
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