לחיות במלכות אלוהים

מבוא לאמונה הקתולית
תוכנית אלוהים בנוגע לנישואין ולמשפחה (חלק ג)
שיעור  :23תפקידה של המשפחה המשיחית

17 FC

 .1משימתה של המשפחה היא להראות אהבה ,להגן עליה ולהעביר אותה לאחרים; יש
בכך השתקפות חיה של אהבת אלוהים לאנושות ושל אהבת המשיח לכנסייה ,כלתו,
והשתתפות אמיתית באהבה הזו.
 .2תפקידה של המשפחה המשיחית:
א .יצירת קהילה/שיתוף של אנשים
ב .שירות החיים
ג .לקיחת חלק בהתפתחות החברה
ד .השתתפות בחיי הכנסייה ושליחותה
א .יצירת קהילה/שיתוף של אנשים

24 GS
20 ,18 FC

" .3האדם אינו יכול למצוא עצמו בצורה שלמה אלא באמצעות הענקה אמיתית של
עצמו" .המשפחה היא שיתוף אוהב המורכב מאנשים :הבעל והאישה ,ההורים
וילדיהם ,הקרובים האחרים .השיתוף הראשון הוא בין הבעל לאשתו ,אשר יוצרים
יחד אחדות הדוקה (בלתי ניתנת לפירוק) שמקורה באהבת אלוהים לבני האדם
ובאהבת המשיח לכנסייתו.

21 FC

 .4המשפחה המשיחית היא "הכנסייה הביתית" שלכל חבריה ניתנו החסד והאחריות
לבנות התחברות בין אנשים – התחברות ההופכת את המשפחה ל"בית ספר לאנושיות
עמוקה יותר".

אפס' ה 25
25 FC

 .5גברים :משמשים כבעלים וכאבות .על הגבר להיות בעל כבוד רב למעמדה ולכבודה
השווה של אשתו ,ועליו לאהוב אותה כפי שהמשיח אהב את כנסייתו .הגברים
נקראים להוות דמות חינוכית לילדיהם ,ולהראות ולחיות את אבהותו של אלוהים
במשפחתם.

24–22 FC

27–26 FC

 .6נשים :לנשים מעמד ,כבוד ואחריות כמו אלה של הגברים .הן אינן משמשות רק
כרעיות וכאימהות ,אלא הן גם בעלות גישה למילוי תפקידים ציבוריים .עם זאת ,אין
להכריח אותן לעבוד מחוץ לבית – בבית הן עושות עבודה שאין לה תחליף .עבירות
נגד מעמדן/כבודן של הנשים נובעות מתפיסתן כחפצים שניתן לסחור בהם ואשר
מטרתם היא שירותו של תענוג אנוכי ,למשל :עבדות ,פורנוגרפיה ,זנות ,אפליה.
 .7ילדים :על משפחות משיחיות להראות קבלה ,אהבה ,הערכה; דאגה חומרית ,רגשית
ורוחנית לכל ילד; תמיכה בתפקידם של הקשישים בקהילה ובמשפחה.
ב .שירות החיים

30–28 FC
ברא' א 28
קכ"ק 2366
11 HV

 .8יצירת חיים :אלוהים קורא לגבר ולאשתו להשתתף באהבתו ובכוחו כבורא וכאב.
המשימה הראשית של המשפחה היא בשירות החיים ,בהעברת צלם אלוהים מאדם
לאדם ,באמצעות ההתרבות .הפוריות היא הפרי והסמל של האהבה בין בני זוג,
העדות החיה של הנתינה העצמית המוחלטת של כל אחד מהם ,ולכן בכל קיום יחסי
מין יש להיות פתוחים לאפשרות של יצירת חיים חדשים.

12 LF
12 HV
32 FC

 .9האיחוד וההתרבות הם שני מימדיה של המיניות ,ולא ניתן להפריד ביניהם בצורה
מלאכותית בלי שחיי הנישואין ייפגעו .כל פעולה הנעשית על מנת להפריד בין שני
המימדים הללו ועל מנת לא לאפשר התרבות – כל פעולה כזו היא בלתי מוסרית
מיסודה .מניעת היריון היא תמיד מעשה שגוי ,שכן בשימוש באמצעי מניעה האהבה
שבין בני זוג נשואים אינה יכולה להיות עוד הענקה עצמית שלמה ופורייה.
 .10תכנון המשפחה בצורה טבעית ) (natural family planning, NFPנעשה
בסיוע מחזור האי-פוריות של האישה על מנת לווסת את הלידות .הוא מעודד דו-שיח,
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כבוד הדדי ,אחריות משותפת ושליטה עצמית ,ומונע משימוש במיניות כ"אוביקט"
ששובר את אחדות הגוף והנשמה.
קכ"ק 2378–2375

 .11זוגות עקרים סובלים מאוד .המחקר שמטרתו צמצום העקרּות האנושית הוא מבורך,
כל עוד הוא פועל בהתאם לתוכנית אלוהים ורצונו .הליכי הפריה מלאכותית הם
תמיד מעשה בלתי מוסרי מיסודם ,בעיקר כשמעורב בהם אדם נוסף פרט לבני הזוג
(תרומת זרע או ביצית ,או אם פונדקאית) .הליכים אלה מונעים מהילד את זכותו
להיוולד לאב ואם נשואים .הליכי הפריה מלאכותית שבהם מעורבים רק הזוג הנשוי
גם הם אינם מוסריים ,שכן הם מנתקים את קיום יחסי המין ממעשה ההתרבות.
הילד אינו רכוש שאנו "זכאים" לו ,אלא מתנה מאת אלוהים.

33 FC

 .12על הכנסייה ,בהיותה מורה ,להכריז בכל עת על הדרכים שבהן יש ליצור חיים בצורה
אחראית .הכנסייה ,בהיותה ֵאם ,קרובה לזוגות הרבים שסובלים מקשיים בנושא זה.

37–36 FC

38 FC

48–42 FC

45–44 FC

 .13זוגות נשואים נקראים לקחת חלק בפעולות הבריאה של אלוהים בחינוך ילדיהם.
ההורים הם המחנכים הראשיים של ילדיהם ,והמשפחה היא בית הספר הראשון
לחיי חברה ,שבו הילדים לומדים את ערכי היסוד של החיים האנושיים .ההורים
מחויבים להעניק לילדיהם חינוך מיני ברור ורגיש במסגרת החינוך לטוהרה.
 .14ההורים הם שותפים בסמכותם ובאהבתם של אלוהים האב והמשיח הרועה ,כמו גם
באהבתה האימהית של הכנסייה .ההורים הם השליחים הראשונים המבשרים
לילדיהם את הבשורה .המשפחה היא בית הספר הראשון שבו לומדים הילדים ללכת
בעקבות המשיח ,ובו נפתחים בפניהם לראשונה סוד הישועה וחיי הכנסייה.
ג .לקיחת חלק בהתפתחות החברה
 .15המשפחה היא התא החברתי הראשוני והחיוני ביותר ,והמקום היעיל ביותר להאנשת
החברה .כ"כנסייה קטנה" נקראת המשפחה להיות דוגמה לאחדות עבור העולם ,ובכך
היא ממלאת את תפקידה הנבואי במתן עדות על מלכות המשיח ושלומו.
 .16על המשפחות להקדיש עצמן לשירות הקהילה ,כגון עזרה לעניים וקבלת אורחים.
עליהן לשמש גם בתפקיד פוליטי בהקפדה על כך שחוקי המדינה יתמכו בזכויותיה
ובחובותיה של המשפחה ו ָיגֵנו עליהם.
ד .השתתפות בחיי הכנסייה ובשליחותה

50–49 FC

 .17המשפחה נמצאת בשירות בניית מלכות אלוהים בהיסטוריה בכך שהיא (המשפחה)
לוקחת חלק בחיי הכנסייה ובשליחותה .ככנסייה ביתית המשפחה שתולה בסוד
הכנסייה ,וכך היא הופכת לקהילה מושיעה הנקראת להעביר את אהבת המשיח
לאחרים.

54–51 FC

 .18בהיותה קהילה מאמינה ומבשרת ,המשפחה המשיחית ממלאת את תפקידה הנבואי,
בכך שהיא מקבלת בברכה את דבר אלוהים ומבשרת אותו .על כל בני המשפחה לבשר
ולהתבשר כל העת .המשפחה נקראת להפיץ את הבשורה לכל הבריאה ,בשיתוף עם
הקהילה המקומית והבישופות.

58–55 FC

 .19כקהילה המצויה בדיאלוג עם אלוהים יש למשפחה המשיחית חלק בתפקידה הכוהני
של הכנסייה ,באמצעות התקדישים ,נתינת החיים האישית והתפילה .תפקיד זה
מבוסס בטבילה ובנישואין ,ונמחל באמצעות תקדיש הפיוס ,ומובע בצורה הבולטת
ביותר בסעודת האדון.

62–59 FC

64–63 FC

 .20בני המשפחה הופכים לקורבנות רוחניים באמצעות חיי תפילה .על ההורים מוטלת
האחריות לחנך את ילדיהם לתפילה – בהיותם דוגמה מוחשית ועדות חיה לכך.
התפילה במסגרת המשפחתית מהווה הכנה טבעית עבור הילדים לתפילה הליטורגית
של הכנסייה .על המשפחה המשיחית לשאוף לחגוג בביתה את המועדים והחגים של
השנה הליטורגית.
 .21כקהילה בשירות האדם נקראת המשפחה המשיחית להשתתף בתפקידו של המשיח
כמלך ,בכך שהיא חולקת את רוחו ואת תפקידו בשירות האדם; זאת באמצעות
הכחשה עצמית וחיי קדושה ובקבלת כל אדם בברכה ,בכבוד וברצון לשרתו ,שכן הוא
ילדו של אלוהים.
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שאלות לדיון
חלק א
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

במה שונים הנישואין בתוכניתו של אלוהים מהנישואין כפי שהם נתפסים בתרבותנו?
מדוע נישואין כה רבים נכשלים בימינו?
דון ב"שיר השירים" .מה הקשר בין האהבה שבין בעל ואשתו לבין האהבה של אלוהים לעַ מו?
כיצד שינה המשיח את משמעות הנישואין?
איזו משמעות יומיומית עבור זוגות מאמינים נשואים יש ל"מסתורין הגדול" שעליו מדבר פולוס באיגרת אל
האפסיים? מדוע יש בנישואין תקווה להשתתפותנו בחיי השילוש הקדוש?
כיצד משקפים הנישואין והפרישות את מסתרי האהבה של אלוהים לעַ מו?
מהי מטרתה של הטוהרה? האם יש לה חשיבות גדולה יותר עבור רווקים ,נשואים או מקודשים? כיצד אנו גדלים
בטוהרה?
מה הבעיה בהומוסקסואליות? מה רע באהבה שבין שני גברים או שתי נשים?
מה הבעיה באוננות או צפייה בפורנוגרפיה ,שתי פעולות הנעשות בחדרי חדרים ולא מפריעות לאיש?

שאלות לדיון
חלק ב
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ציין כמה מרכיבים חיוניים בנישואין .מה גורם לנישואין להיות לא תקפים?
מה ההבדל בין גירושין לבין ביטול נישואין קתולי?
מהם הקשיים שניתן לצפות בנישואין מעורבים? מה רע בנישואין לאדם (גבר או אישה) פרוטסטנטי ,יהודי
משיחי ,יהודי אורתודוקסי או חילוני ,מוסלמי ,חסיד של ה"עידן החדש" ,או אתאיסט?
מהו "חסד הנישואין"? מה הוא עושה לזוג הנשוי?
מהם שלושת הדברים הטובים והדרישות באהבה בין בני זוג נשואים? מהם החטאים שיש בהם עבירה נגד
הטובות הללו ,ואשר עלולים להרוס אותן?
מה הבעיה ב"חיים יחד" ,כששני בני הזוג באמת אוהבים זה את זה ,אך לא מוכנים עדיין להינשא?
מה אנו יכולים ללמוד מהמשפחה הקדושה?

שאלות לדיון
חלק ג
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מהם ארבעת התפקידים של המשפחה הנוצרית?
כיצד ממלא כל בן משפחה את תפקידו ביצירת קהילה/שיתוף של אנשים? מהם האתגרים שמציבה החברה
שלנו בפני האב ,האם ,הילדים והקשישים?
מהם שני מימדי המיניות שלעולם אין להפריד ביניהם?
מה לא בסדר במניעת היריון? מהו ההבדל בין שימוש באמצעי מניעה לבין תכנון המשפחה בצורה טבעית?
מה הבעייתיות בהליכי הפריה מלאכותית?
מיהם המחנכים העיקריים של הילדים – בית הספר ,הכנסייה ,ההורים? כיצד על ההורים למלא את
תפקידם כמחנכי ילדיהם?
כיצד על המשפחה להשתתף בהתפתחותה של החברה?
כיצד על המשפחה לקחת חלק בחיי הכנסייה ושליחותה ,בתפקידיה הנבואי ,הכוהני והמלכותי?
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