לחיות במלכות אלוהים

מבוא לאמונה הקתולית
שיעור  :6מרים ,אימנו היהודייה
אימו של ישוע בדבר אלוהים

 .1כוונתו של אלוהים מאז ומתמיד הייתה לבקש מהבתולה היהודייה הצעירה לשתף עימו
פעולה בתוכנית הישועה .באמצעות הסכמתה המסורה ,היא נעשתה "אימו של בן
האלוהים" .כל המאמינים בישוע כולם הם ילדיה ,ועלינו לאהוב ולכבד אותה.
 .2נקודות שיא בהיסטורייה של הישועה:
א .הבריאה :אדם וחוה
ב .יציאת מצרים :משה וארון הברית
ג .מלכות בית דוד :שלמה המלך והמלכה האם
 .3ישוע מגשים את היסטוריית הישועה:
א .הבריאה החדשה :ישוע הוא אדם החדש ,ומרים היא חוה החדשה
ב .יציאת מצרים החדשה :ישוע הוא משה החדש ,ומרים היא ארון הברית החדשה
ג .מלכות בית דוד החדשה :ישוע הוא בן דוד החדש ,ומרים היא המלכה האם החדשה
ברא' א ,27 - 26
ב  ,23 - 20ג 20

"אם ָּכלַ -חי".
 .4אדם היה אבי האנושות כולה ,וחוה הייתה ֵ

ברא' ג 1-7
ברא' ג 14-24

 .5הנחש גרם לאדם ולחוה להפר את מצוות אלוהים ,ובכך להביא את הסבל ואת המוות
לעולם .לאחר שהבטיח אלוהים שגואל יבוא מזרעה של האישה ,על מנת להביס את
הנחש ,הוא גירש אותם מגן עדן.

יוח' א  ,1יד 9
מתי כו  ,46 - 36כז 31
יוח' יט 35 - 26
קור"א טו 47 - 45

 .6המשיח מתחיל את הבריאה החדשה כְּ אדם החדש :הוא דמותו המושלמת של האב ,הוא
נבחן בגן ,הובל אל ה"עץ" ,שם הוא הופשט ,נכנס לתרדמת עמוקה (של מוות) ,ומצידו
באה (לעולם) חוה החדשה – כלתו ,הקהילה.

יוח' ב  ;5 - 1ישע' ז 14
גלט' ד 4

 .7בחתונה בכפר ָּקנָּה ,ישוע קרא למרים "אישה" ,ובכך רמז לספר בראשית ג .15 ,ישוע,
"אֲ שֶ ר נֹולַד מֵ ֶרחֶ ם ִא ָּשה" ,הוא הזרע אשר יביס את הנחש.

קכ"ק 484
לוק' א 38 - 26

 .8הבשורה (של המלאך גבריאל למרים) מתחילה את השלמת הבטחותיו והכנותיו של
אלוהים .בכך שאמרה "כן" לדבר אלוהים ,מרים נעשית אימו של ישוע ומתחילה את
ישועת העולם.

קכ"ק 494

 .9מרים היא "חוה החדשה" :באמצעות האמונה והציות שלה ,היא מבטלת את חוסר
הציות של חוה" .חוה האמינה לנחש; מרים האמינה למלאך גבריאל; את העבירה
שביצעה האחת בכך שהאמינה – השנייה ביטלה בכך שהאמינה" (טרטוליאנוס)" .המוות
באמצעות חוה ,החיים באמצעות מרים" (אפיפנוס).

קכ"ק 496
קכ"ק 506 ,499

 .10מרים הבתולה הרתה את ישוע ברחמה בכוח רוח הקודש ,ללא זרע אנושי .מרים נשארה
בתולה כל ימי חייה .הבתולין שלה הם סימן לאמונתה השלמה וקדושתה המוחלטת
כרצון אלוהים.

מרק' ו  ;3יוח' יט 25
מתי כז 56 - 55

ויוסי הם בניה של מרים,
ֵ
" .11אחיו ואחיותיו" של ישוע בבשורות הם למעשה בני דודו .יעקב
אשתו של קליופס.

מתי א 25 - 24
שמ"ב ו 23

כֹורה" .משמעות הדבר אינה שליוסף היו יחסי
 .12יוסף "ל ֹא י ַָּדע א ָֹּתּה עַ ד כִ י יָּלְּ דָּ ה בֵ ן ֶאת ְּב ָּ
מֹותה".
אישות עם מרים לאחר הולדת ישועּ" :ו ְּל ִמיכָּל בַ תָּ -שאּול ל ֹאָּ -היָּה ָּלּה יָּלֶד עַ ד יֹום ָּ
לא היו לה ילדים לאחר מותה!

קכ"ק 495

 .13מרים נקראת "אימו של אלוהים" משום שבנה ישוע הוא אלוהי (ולא מכיוון שהיא עצמה
אלוהית).
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 .14יציאת מצרים החדשה :ישוע הוא משה החדש; חייו של ישוע משקפים את חייהם של
משה ושל עם ישראל במדבר.
 .15מרים היא ארון הברית החדש .ארון הברית היה כלי קדוש שהכיל את עשרת הדיברות
המן (לחם החיים) ואת ַמ ֵטה אהרון (הכהונה) .מרים היא כלי קדוש
(דבר אלוהים) ,את ָּ
שהכיל את ישוע :דבר אלוהים ,לחם החיים והכוהן הגדול הנצחי.
 .16הביקור – ביקורה של מרים אצל אלישבע מזכיר את דוד ואת ארון הברית:
אלישבע ומרים

קכ"ק 491 - 490
לוק' 28 1
רומ' ג 23
קכ"ק493 - 492
התג' יא  -19יב 2
שמ"ב ז 14 - 12
לוק' א 33 - 26
מל"א ב 20 - 13
יוח' יט 27 - 26
קכ"ק 964
קכ"ק 969 - 968
קכ"ק 966

התג' יב 17 - 3
קכ"ק 972
קכ"ק 971

דוד וארון הברית

ּומהֲ ָּרה ָּל ֶלכֶ ת" אל הרי יהודה
"קמָּ ה ִ
מרים ָּ
(לוק' א )39

" ַוי ָָּּקם ַו ֵי ֶלְך ָּדוִ ד" לארץ יהודה (שמ"ב ו )2

אלישבעּ" :ומֵ ַאיִ ן ִלי ז ֹאתֶ ,ש ֵאם אֲ דֹונִ י בָּ ָּאה
ֵאלַי?" (לוק' א )43

"איְך יָּבֹוא ֵאלַ י אֲ רֹון ה'"? (שמ"ב
ֵ
ו )9

יוחנן רקד  /קפץ ברחמה של אלישבע
כשמרים התקרבה (לוק' א )44

דוד רקד משמחה לפני ארון הברית
(שמ"ב ו )16 ,14

מרים נשארה עם אלישבע במשך שלושה
חודשים (לוק' א )56

ארון הברית נשאר במעלה הדרך במשך
שלושה חודשים (שמ"ב ו )11

"ש ְּמ ִחי ,בְּ רּוכַת ַהחֶ סֶ ד" = שלמות החסד בכמות ובאיכות במשך הזמן .הבתולה מרים
ִ .17
המבורכת הייתה ,מהרגע שהרתה ,שמורה ומחוסנת מהחטא הקדמון ,ונשארה חופשייה
מכל חטא אישי למשך כל ימי חייה.
 .18כאשר המשיח הושיע אותנו ,הוא משך אותנו אל מחוץ למלכודת החטא .הוא הושיע את
מרים בצורה המושלמת ביותר ,בכך שמנע ממנה מליפול למלכודת מלכתחילה .היא
יצירת הפאר של אלוהים.
 .19כאשר רואה יוחנן את ארון הברית בחזונו ,הוא רואה אישה ,שהשמש מעטרת את ראשה,
אשר יולדת את המשיח.
 .20ישוע ומלכות בית דוד החדשה :כמו שלמה ,ישוע הוא מלך ובנו של דוד .לצדו של שלמה
מלכה גם אימו בת-שבע .לצדו של ישוע מולכת אימו מרים.
 .21כאשר נתן ישוע את מרים ליוחנן כאימו ,הוא הפך אותה לאם הכנסייה .מאחר שהיא
שיתפה פעולה במעשי המושיע בצורה מושלמת בציות ,באמונה ,בתקווה ובאהבה שלה,
היא אימנו במסדר החסד :היא העוזרת לנו ,המפצירה בעדנו והמתפללת עבורנו מן
השמים.
 .22ההילקחות של מרים :בסוף חייה על פני האדמה ,מרים נלקחה בגופה וברוחה אל
התפארת השמיימית .כפי שדוד הביא את ארון הברית להיכל בירושלים ,ישוע מביא את
ארון הברית החדשה להיכל שבירושלים השמיימית ומכתיר אותה כמלכה.
 .23הנחש (השטן) ממשיך להילחם במרים ובילדיה – תלמידיו של המשיח.
 .24בתפארתה השמיימית ,מרים היא ההשתקפות וההתחלה של הכנסייה ,כפי שהיא תושלם
בעולם הבא ,והיא זורחת על פני הארץ כסימן לתקווה ולנחמה מובטחות לעם האלוהים.
 .25הכנסייה מכבדת את הבתולה המבורכת באהבה ובמסירות מיוחדות – אם כי בשונה
מהסגידה שניתנת לאלוהים בלבד.
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