סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שיעור  – 2סיפור הישועה

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

קכ"ק 200

 .1אלוהים :הוא נצחי ואין סופי ,אחד ,רוח ,טרנצנדנטי ואימננטי ,אישי ,יודע ואוהב .הוא
איחוד של ישויות שאנו מכנים השילוש הקדוש.

קכ"ק 326 - 325 ,293

 .2אלוהים ברא את העולם הבלתי נראה והנראה.

קכ"ק 330 - 328

 .3העולם הבלתי הנראה :אלוהים יצר מלאכים שיהיו לו למשרתים ושליחים.

בר' א  ,31קכ"ק 342 - 337

 .4העולם הנראה לעין משקף את היופי של יוצרו.

בר' א 27 – 26
קכ"ק 356 ,27 ,343

 .5האדם ,הכתר של הבריאה ,נקרא לחלוק חיים ואהבה עם אלוהים.
 .6בשחר הבריאה אלוהים כרת ברית עם אדם וחוה ואימץ אותם כבנו ובתו שיקימו את
משפחתו האנושית.

קכ"ק 391

 .7שליש מהמלאכים שהונהגו על ידי השטן דחו את אלוהים וממלכתו.

בר' ג ,קכ"ק 400 – 397

 .8אדם וחוה שפותו על ידי השטן (הנחש) חטאו כנגד אלוהים ועל ידי כך איבדו את חיי
הנצח עם אלוהים .עם החטא המוות נכנס לעולם .הגזע האנושי גורש מגן עדן.
 .9לחטוא משמעו לסרב לחיות לפי אהבת אלוהים בגלל ההקרבה שהיא דורשת.
 .10אלוהים לא נטש את האדם אלא השתמש בנפילה שלנו בשביל הגאולה והקדושה שלנו.
 .11אלוהים גילה עצמו לבני אדם בהדרגה דרך סדרה של בריתות שכרת עמם.

בר' א  – 26ב 3
בר' ג 15

 .12אלוהים קרא את אדם לברית הנישואין עם חוה והבטיח לשחרר אותם מהחטא דרך
הזרע שימחץ את ראש הנחש.

בר' ט 17 - 8

 .13אלוהים שמר על נח ומשפחתו בטוחים מפני המבול וחידש את בריתו עם האנושות על
ידי סימן הקשת בענן.

בר' יב  ,3 – 1כב 18 - 16

 .14אלוהים הבטיח לאברהם את הארץ המובטחת ,להפוך את זרעו לאומה גדולה ולברך
באמצעותו את כל משפחות האדמה.

שמ' יט 6 - 5

 .15אלוהים השתמש במשה על מנת להוציא את בני ישראל מעבדות במצרים ולעשות מהם
עם קדוש.

שמ"ב ז 19 - 8

 .16אלוהים הבטיח לדוד לבנות ממלכה חובקת עולם שתשלוט בצדק על כל האומות.
 .17בגלל החטא של עם ישראל הבבלים הרסו את המקדש ואת העיר ירושלים ב –  586לפני
הספירה ולקחו את העם לגלות.
 .18אחרי  70שנה חזרו בני ישראל לירושלים ובנו שוב את המקדש .אבל הממלכה לא שבה
על כינה .באותו הזמן היתה בישראל ציפיה גדולה מאוד לביאת המשיח.

לוקס א 38 - 28
מתי א 21
מתי ד  ,19לוקס י 16

 .19הגאולה שלנו החלה כשמרים נענתה לאלוהים ונתנה למשיח ליווצר בתוכה על ידי רוח
הקודש.
 .20בבית לחם ,היישות השניה של השילוש הקדוש הפכה אדם.
 .21ישוע המשיח בא כדי להראות לנו את אהבת האב ולהכריז על מלכות האלוהים.
 .22ישוע בחר ב 12 -שליחים על מנת שימשיכו את משימתו.

מתי כו  ,28קכ"ק 1337

 .23בסעודה האחרונה ישוע יסד ברית חדשה עם ישראל.

מתי כו 35

 .24ישוע נותן את חייו כקורבן בעד חטאי האדם.
 .25ישוע השיג את הגאולה שלנו דרך מסטורין הפסחא :יסוריו ,מותו ,תקומתו ועליתו
השמיימה.
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מה"ש ב 38
קכ"ק 797 – 790 ,776 – 771
,831 ,823 ,815 – 813 ,804
861

 .26בשבועות קיבלו השליחים את רוח הקודש וכך נולדה הכנסיה .המסטוריות של קשר
האדם עם אלוהים.
 .27הכנסיה היא אחת ,קדושה ,קטולית ואפוסטולית ,ומונעת על ידי יורשו של פטרוס
הקדוש (שמעון כיפא) ההגמון של רומא.

קכ"ק 827

 .28אלוהים נתן לכנסיה את שלושת התפקידים :נביא (כתבים קדושים) ,כהן (מסורת
קדושה) ,ומלך (האפופיור והמגיסטריום).

קכ"ק 1037 – 1023

 .29הכנסיה היא קדושה אך מורכבת מחוטאים .הכנסיה מספקת את כל האמצעים בכדי
להפוך אותנו לקדושים .אנחנו חלק מסיפורו של אלוהים.

קכ"ק 1024 ,989 ,678 ,671

 .30הדברים האחרונים :בזמן המוות ,יעבור כל אדם משפט מסויים שבסיומו או שילך לגן
עדן (ישירות או לאחר טיהור דרך שאול) או שילך לגהינום לנצח.
 .31בקץ כל הזמנים ,ישוע יבוא שוב לשפוט את העולם .המתים יקומו לתחיה ומלכות
אלוהים תבוא בכל תפארתה.

מתווך:

אדם

נח

אברהם

משה

דוד

ישוע
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כנסיה קטולית

סימן:

שבת

קשת בענן

ברית מילה

פסח

כתר

לחם החיים
(יוקריסטה)

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

האם אתה ער לכך לעיתים קרובות שאתה חלק מסיפורו של אלוהים?
מדוע זה חשוב להבין את מקומינו בסיפורו של אלוהים? מה אתה יכול לעשות כדי להפוך ליותר מודע למציאות זו?
מהי ברית? האם יש לך דוגמאות לבריתות מחייך האישיים או בחברה שאתה חי בה?
האם אתה אי פעם חושב על העולם הרוחני שמסביבך? (מלאכים ,שדים)
איך יש וע הוא מרכז הסיפור? איך הוא מקשר בין עבר ,הווה ועתיד? בין שמיים לארץ? בין זמן לנצח? בינינו לבין
אלוהים?
האם כל הסיפור מתוכנן מראש או שאנו יכולים להשפיע על ההתפתחיות והתוצאות?
איזה הבדל אתה עושה בסיפור?
נוספתScott Hahn, A Father Who Keeps His Promises :

לקריאה
* קכ"ק = קטכיזם של הכנסיה הקתולית
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