לחיות במלכות אלוהים

מבוא לאמונה הקתולית
תוכנית אלוהים בנוגע לנישואין ולמשפחה (חלק א)
שיעור  :21אהבה אנושית בהתגלות אלוהית

קכ"ק 18 FC ,1604

 .1האדם אינו יכול לחיות ללא אהבה .הוא אינו מבין את עצמו ,חייו חסרי טעם – אם
האהבה אינה נגלית בפניו ,אם הוא לא נתקל באהבה ,אם הוא לא חֹווה אותה והופך
אותה לשלו ,אם הוא אינו לוקח בה חלק באופן אינטימי.

6 FC

 .2עם זאת ...ישנם סימנים רבים של אהבה שבורה מסביבנו :היריון לא רצוי ,מחלות
מין ,הפלות ,אלימות במשפחה ,ניאוף ,גירושין ואימהות או אבות חד הוריים.
 .3אלוהים ברא את הגברים והנשים בצלמו כדמותו .הנישואים אמורים לשקף את
האהבה הנותנת את עצמה שבחיי השילוש הקדוש ואת קשר ה"נישואין" שיש למשיח
עם כנסייתו.

11 FC ;6 LF
קכ"ק 1603 ,221

 .4הדוגמה הראשונה של משפחה היא אלוהים ,שהוא הענקה נצחית של אהבה בין האב,
הבן ורוח הקודש? – והוא קרא לנו לקחת חלק בהענקת האהבה הזו.

11 FC

מּותנּו" (ברא' א  :)26הוא קרא לו להתקיים
 .5אלוהים ברא את האדם "בְּ צַ לְּמֵ נּו כִּ ְּד ֵ
באמצעות האהבה ועבורה .האהבה היא הייעוד הבסיסי הטבוע בכל אדם מלידה.

קכ"ק 362
11 FC ;3 TMHS

 .6האדם הוא איחוד בין גוף לנשמה – חיבור בין עולם הרוח לעולם החומר .האדם
נקרא לאהוב כרוח שהתגלמה – כנשמה וגוף המאוחדים באדם .האהבה כוללת אפוא
גם את הגוף האנושי.

ברא' ב 22–21 ,18
 ;6 LFקכ"ק 372–369
ברא' ב 25
קכ"ק –2332 ,1604–1603
2335
11 FC

 .7האדם נברא מבראשית כזכר ונקבה .אלוהים ברא את הגבר ואת האישה יחד ,כאיחוד
בין בני האדם ,כך שכל אחד מהם הוא עזר כנגד השני.
 .8הייעוד להינשא כתוב בטבעם של הגבר והאישה .המיניות מעסיקה את קיומו העמוק
ביותר של האדם ,באיחוד שבין גופו ונשמתו .האיחוד בין הגבר והאישה בנישואין
הוא חיקוי בבשר של נדיבותו ופוריותו של אלוהים.

11–10 TMHS

 .9המיניות האנושית היא חלק מהיכולת לאהוב שאלוהים חקק בגבר ובאישה.
המשמעות של נישואין הנמצאת בגוף היא היכולת להביע אהבה – האדם הופך
למתנה ,ובכך ממלא את משמעות קיומו.

14–13 TMHS
קכ"ק 2360
11 FC

 .10המיניות היא בעלת השפעה לא רק ברמה הפיזית ,אלא גם ברמה הפסיכולוגית
והרוחנית .אהבה מינית היא סימן והתחייבות לאיחוד רוחני ,ועל כן היא "אמיתית"
רק במסגרת מחויבות ,שנמשכת כל החיים ,לאהבה בין הגבר והאישה בנישואין.

קכ"ק 373–372

" .11פְּ רּו ְּּורבּו" (ברא' א  :)28בנישואין אלוהים מאחד את הגבר והאישה ,כך שביצירת
"בשר אחד" הם יוכלו להעביר חיים אנושיים ולהשתתף בעבודת הבורא בדרך
מיוחדת במינה .הם גם בעלי הייעוד "לכבוש" ולדאוג לארץ כמשרתי אלוהים.

ברא' ג 7–6

 .12החטא הראשון גרם לקרע האיחוד בין הגבר והאישה :היחסים ביניהם עּוותו על ידי
האשמות נגדיות; המשיכה ההדדית ביניהם הפכה לקשר של שליטה ותאווה; האיחוד
ביניהם נעשה מאוים על ידי מחלוקות ,בגידות ,קנאה ומאבקים – שיכולים להחריף
ולהגיע לכדי שנאה ופירוד .הייעוד של הגבר והאישה להיות פורים ולהתרבות ולכבוש
את הארץ הפכו כבדים עם הכאב שבלידה והזיעה שבעבודה .על מנת לרפא את פצעי
החטא נדרשת עזרת חסד אלוהים.

קכ"ק 1609

 .13אלוהים ,ברחמיו ,לא נטש את האדם החוטא .הכאב בעת הלידה והזיעה שבעבודה
מהווים אמצעים להגבלת נזקי החטא .הנישואין עוזרים להתגבר על אגוצנטריות,
אנוכיות ,רדיפה אחרי תענוגות עצמיים – וגורמים לאדם להיפתח לאחרים ולתת
מעצמו.

דבר' כד 1
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 .14המצפון המוסרי בנוגע לנישואין התפתח בעקבות התורה ,שכּוונה להגן על האישה
מפני שתלטנות הבעל .ההיתר להתגרש ניתן בגלל " ְק ִׁשי לְ בַ ְבכֶם" (מתי יט .)8
 ;12 FCקכ"ק 1611
שיר השירים

 .15האהבה בין אלוהים לעַ מו נמשלת לברית הנישואין ולקשר האהבה שבין בעל לאשתו.
חטאי עבודת האלילים והבגידה נמשלים לזנות ולניאוף .ועדיין ,בגידתו של עם ישראל
אינה פוגמת בנאמנותו הנצחית של אלוהים.

13 FC
קכ"ק 1613–1612
יוח' ב

 .16ישוע הוא החתן שאוהב את בני האדם ונותן עצמו בעדם ,ובכך מחבר אותם לעצמו
כגופו ומכין אותם לחתונת השה .האות הראשון שעשה ישוע בחתונה בקנה הוא
האישור לטוב שבנישואין ,ומראה שזה יהיה האות לנוכחותו.

מתי יט 6–4

 .17ישוע מגלה את התוכנית המקורית שהייתה לאלוהים בנישואין (כאיחוד שאין
לפרקו) ,ונותן לגבר ולאישה כוח וחסד לחיות בנישואין במימד החדש של שלטון
אלוהים.

אפס' ה 32–25
קכ"ק 1617

 .18מסתורין הנישואין :החיים הנוצריים בשלמותם נושאים את אות האיחוד של אהבת
הנישואין שבין המשיח לבין כנסייתו .בני זוג מאמינים נקראים לחיות את אהבתו של
המשיח שנתן עצמו על הצלב.
ּומ ַסר ֶאת עַ ְצמֹו
יח ָא ַהב ֶאת ַה ְק ִׁהלָה ָ
הָ אֲ נ ִָׁשיםֶ ,אהֱ בּו ֶאת נְשֵׁ יכֶם כְ שֵׁ ם שֶ גַם ַה ָמ ִׁש ַ
בַ עֲדָ ּה כְ דֵׁ י ל ְַק ְדשָ ּה ּולְטַ הֲ ָרּה" ...עַ ל-כֵׁ ן ַי ֲע ָזבִׁ -איש ֶאתָ -א ִׁביו וְ ֶאתִׁ -אמֹו וְ ָדבַ ק ְב ִׁא ְשּתֹו ,וְ ָהיּו
יח וְ ל ְַק ִׁהלָ ה( .אפ' ה )32 – 31 ,26 – 25
לְבָ שָ ר ֶאחָ ד ".גָדֹול הָ ָרז הַ זֶה ,וַאֲ נִׁי ִׁמ ְת ַכּוֵׁ ן ל ַָמ ִׁש ַ

מתי יט 12
קכ"ק 16 FC ,1618

 .19הבתולין למען המלכות :מראשיתה של הכנסייה גברים ונשים מסוימים התכחשו
לטוב העצום שבנישואין – חיים של התקדשות מלאה לפני האב ,כפי שחי לפניו ישוע.

קכ"ק 1619

 .20נישואין ובתולין  /פרישות הן שתי דרכים שבהן ניתן להביע ולחיות את המסתורין
שבברית אלוהים עם עַ מו .בעוד שהנישואין הם מציאות חולפת של העידן הנוכחי,
הבתולין למען מלכות השמים הם סימן לקשר נעלה עם המשיח ,לציפייה לשובו
ולנישואיו באחרית הימים עם כנסייתו.

20–16 TMHS
קכ"ק 2339–2337
33 FC

 .21אהבה אמיתית דורשת נתינה עצמית באמצעות הקרבה עצמית .הגבר או האישה
שאינם שולטים בעצמם באמצעות מידות טובות ובאמצעות וטוהר – אינם מוכשרים
לנתינה עצמית .טוהר הוא המיזוג המוצלח של מיניות בתוך האדם – כוח רוחני המגן
על האהבה מפני אנוכיות .טוהר נחוץ לכל :רווקים ,מקודשים ונשואים.

קכ"ק 2357–2351
מתי ה 28 ,8
קכ"ק 2527–2514
קכ"ק 2531–2529

 .22הטוהר משמעותו לימוד שליטה עצמית – והוא אימון בַ חירות האנושית .או שהאדם
שולט בתשוקותיו ומוצא שלום ,או שהוא נשלט על ידיהן ואינו מאושר .הטוהר כולל
שליטה עצמית ,התמדה וסבלנות ,ענווה וכוח רצון .הוא דורש דחייתן של מחשבות
מסוימות ,של מעשים ומילים שיש בהם חטא ,של הימנעות מהזדמנות לחטוא ולימוד
כיצד להתגבר על דחפים פנימיים .הטוהר גדל בחסד אלוהים ,בתפילה תדירה
ובקבלת התקדישים .עבירות נגד הטוהר :תאווה ,אוננות ,יחסי מין שאינם במסגרת
נישואין ,פורנוגרפיה ,זנות ,אונס ויחסים הומוסקסואליים.
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