סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שיעור  – 1דברי הבשורה

אלוהים ,מושלם עד אין סוף ומבורך בתוכו ,בתוכנית לשתף את הטוב בחופשיות
יצר את האדם כדי לחלוק עמו את החיים המבורכים שלו( .קכ"ק )1

 .1העולם מסביבנו:
א .היופי והטוב של הבריאה
ב .היופי והטוב של בני האדם
ג .רשע וסבל בעולם
יר' לא  ,31כט 11
פט"ב א 4
דב' ל 20 - 19
ּומחֻ ְסרי כְ בֹוד
הַ כֹּל חָ ְטאּו ְ
ֹלהים המָ ה( .רומ' ג )23
אֱ ִ
תה' יד  ;3 - 2נא 5
בר' ב  ,17שמ' לב  ,33יש' נט
 ,2יח' יח  ,4דנ' יב  ,2רומ' ג
.23

 .2אהבת אלוהים ליצירה :תוכנית האלוהים היא שנשתתף בטבע האלוהי.
 .3אלוהים ברא אותנו בני חורין :יש לנו ברירה לקבל את חייו ואהבתו או לדחות אותם.
 .4מכיוון שיש לנו את הברירה לדחות את אלוהים ,החטא נכנס לעולם .החטא הוא
ששובר את הקשר שלנו עם אלוהים.
 .5שכר החטא הוא מוות.

משלי יד  ;12יר' יז  ;5תה'
לג  ;19 - 16תה' קכז 1

 .6אנחנו לא מסוגלים לתקן את השבר ביננו לבין אלוהים מהצד שלנו.

שמ' כ 3 - 2

 .7התורה :אלוהים לא התכוון ששמירת מצוות תהיה דרך לישועה.

ויק' יז 11

 .8בתנ"ך ,הדרך היחידה לקבל סליחה היא דרך כפרת הדם.

יוח' ג 16

 .9ישוע המשיח בא אלינו כדי להראות לנו את הדרך חזרה לאלוהים.

קכ"ק 460 - 457

 .10ישוע בא אלינו לארבע סיבות:
א .כדי להציל אותנו ע"י פיוס עם אלוהים.
ב .כדי להראות לנו את אהבת האב.
ג .כדי להוות דוגמא לאיך להיות קדוש.
ד .כדי להפוך אותנו לשותפים לחייו של אלוהים.

יש' נג 6 - 5

 .11ע"י מותו הוא כבש את החטא והמוות.

יוח' יד 6

 .12ע"י תקומתו מהמתים ,הוא סלל את הדרך לגן-עדן וחיי נצח .

לוק' י 16

 .13ישוע קרא לשניים עשר שליחים כדי להמשיך את משימתו .כשרוח הקודש ירדה אל
השליחים ,זו הייתה לידתה של הכנסיה .ההגמונים הינם היורשים של השליחים.

יוח' ג  ,5מרק' טז 16 - 15

 .14אנחנו חייבים להיוולד מחדש כדי שנוכל להיכנס לממלכת אלוהים .הלידה החדשה
היא אמונה במשיח והטבילה ,שדרכה אנו נהפכים לחלק מגוף המשיח ,הכנסיה.

טימ"א ג 15

 .15הכנסיה הינה אמצעי שעל-ידו אנו לוקחים חלק בדרך ,אמת והחיים שישוע בא לתת
לנו.
 .16אנו מקבלים את חייו של אלוהים במיוחד בליטורגיה ובתקדישים של הכנסיה.

טימ"א ב 4 - 3

 .17אנחנו חייבים לבחור לקבל את ישוע כדי לקבל את תוכניתו של אלוהים .הוא קורא לנו
להצטרף לגופו ,הכנסיה ,כך שאנו נוכל לגדול בדמותו של אלוהים עד שאנו נהיה
מוכנים להצטרף לחייו בגן-עדן לנצח.
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בשורת ישוע המשיח על רגל אחת
.1
.2
.3
.4

.5

אלוהים אוהב אותך ,ויש לו תוכנית נהדרת עבורך.
החטא מפריד אותנו האלוהים .אנחנו לא מסוגלים לתקן את
השבר הזה מהצד שלנו.
ישוע המשיח בא אלינו כדי להציל אותנו ע"י פיוס עם אלוהים.
ישוע נתן לנו את הכנסיה שדרכה הוא מעניק לנו את הדרך,
האמת והחיים.
אלוהים קורא לנו לקבל את ישוע ולהצתרף לגופו ,הכנסיה.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

איך אתה רואה השקפה של אהבת אלוהים מסביבך?
האם החירות שלנו היא דבר טוב? מדוע חרות היא דבר חשוב?
איזה מכשולים לאהבת אלוהים אנו רואים מסביבינו?
איך בני אדם מנסים לגשר את הפער בינם ובין אלוהים? האם המשימה הזאת
אפשרית? למה?
למה ישוע הוא שונה מכל המנהיגים הדתים האחרים?
מה אלוהים מבקש ממני?
למה הכנסיה היא כה חשובה?
למה הרבה אנשים דוחים את ישוע?

קכ"ק :קטכיזם של הכנסייה הקתולית .ניתן לגשת אליו באתרים:
http://www.scborromeo.org/ccc.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc/index.htm
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