סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
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הכנסיה הקתולית ותוכניתו של אלוהים בשבילך

יוח' י 10

 .1המטרה של חיינו :להכיר את אלוהים ,לאהוב אותו ,לשרת אותו בעולם הזה ולהיות
מאושרים איתו לנצח בעולם הבא .ישוע מת על הצלב כדי להושיע אותנו מן החטא
ומהגהינום ,וכדי להעניק לנו חיי עולם .כשהוא מושיע אותנו ,הוא עושה אותנו חלק
מגופו ,הכנסיה.

יוח' יד  ,8יוח' טו  ,26מתי י
 ,40יח  ,18כח  ,20 – 18יוח' כ
21

 .2ישוע הבטיח שהוא לא יעזוב אותנו יתומים ,אלא שהוא ישלח את רוח הקודש
שידריך אותנו ויגן עלינו .הוא נתן לשליחיו את סמכותו ושלח אותם להמשיך את
ּדֹוחה
ּדֹוחה .וְ ַה ֶ
אֹותי הּוא ֶ
ּדֹוחה ֶא ְת ֶכםִ ,
ׁשֹומעַ ַ .ה ֶ
ֵ
פעולתו" :הַ ּׁשֹומֵ עַ אֲ לֵיכֶםֵ ,אלַ י הּוא
אֹותי ּדֹוחֶ ה ֶאת אֲ ׁשֶ ר ְׁש ָל ַחנִי( ".לוק' י )16
ִ

מתי ה  ,14טז 18

 .3הכנסיה היא ארגון נראה לעין אשר לא ייהרס לעולם ,ואשר לא יסטה מהמשיח עד
שובו .היא הכנסיה הנוצרית האוניברסלית היחידה שקיימת מהזמן של ישוע
והכנסיה הגדולה ביותר בעולם (מיליארד איש).

שמ' כד  ,3ויק' יא  ,44שמ' לד
 ,10שמ' כט 9
מל"א ח  ,2מל"א ח ,10
מל"א ח  ,43 – 41מל"א ח 25

 .4ארבעה סימנים של הכנסיה :הכנסיה היא אחת ,קדושה ,קתולית ושליחית .כבר
בתקופת משה ודוד ניתן לראות צל של הסימנים האלה בעם ישראל.

קכ"ק  ,816 – 813יהודה ,3
פיל' ב 2

 .5אחת :ישוע הקים כנסיה אחת – לא קבוצות עצמאיות רבות – אשר מלמדת תורה
אחת ושמאוחדת על ידי מקורה (השילוש) ,מייסדה (המשיח)" ,נשמתה" (רוח
הקודש) ,וקשריה הנראים (אמונה ,פולחן ,והגמונים באחדות עם האפיפיור).

קכ"ק  ,829 – 823יוח' ו ,70
מתי ז .23 – 21

 .6קדושה :בחסדו ישוע מקדש את כנסייתו כפי שהוא עצמו קדוש .זאת לא אומרת שכל
נוצרי תמיד קדוש :ישוע אמר שיהיו חברים טובים ורעים בכנסיה .הכנסיה היא מקור
הקדושה ,במיוחד על ידי התקדישים (הסקרמנטים).

קכ"ק  ,838 – 830מתי כח ,19
התג' ה 9

 .7קתולית :כנסייתו של ישוע היא קתולית ("אוניברסלית") כוון שהיא מתנתו לכל
העולם מיועדת להתפזר לכל העולם ובכל העתים.

קכ"ק  ,865 – 857טימ"ב ב ,2
אפ' ב 20 – 19

 .8שליחית :ישוע מינה את השליחים להיות המנהיגים הראשונים של הכנסיה.
יורשיהם של השליחים הם ההגמונים (הבישופים) .מאז המאה הראשונה קיימת
שושלת רצופה של הגמונים קתולים שמוסרים בנאמנות את תורתו של ישוע ושל
השליחים.

יוח' טז  ,13טימ"א ג 15

 .9אלוהים הדריך את בני ישראל ממצרים לארץ המובטחת על ידי עמוד אש .היום הוא
מדריך אותנו על ידי הכנסיה הקתולית.

קכ"ק 100 - 74

 .10אלוהים תמיד דיבר עם עמו דרך המשרה המשולשת של כהן ,נביא ומלך .היום הוא
מדריך אותנו דרך:
א .כתבי הקודש (נבואי) והקנון הבלתי טועה;
ב .המסורת הקדושה (כוהני) ותקדישיו היעילים;
ג .המגיסטריום (מלכותי) ולימודו שאינו טועה.

קכ"ק ,11 DV ,41 - 101
טימ"ב ג  ,16פט"ב א 20

 .11כתבי הקודש :התנ"ך והברית החדשה נכתבו על ידי השראת רוח הקודש ומלמדים
בצורה איתנה ,נאמנה וללא טעויות את האמת אשר אלוהים רצה למסור לנו .לעומת
זאת ,התיאוריה שכתבי הקודש הם הסמכות היחידה של המאמין היא תיאוריה לא
מקראית ו"מסורת של בני אדם" אשר גרמה לפיצול של הנצרות לאפי קבוצות
נפרדות.
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תס"ב ב  ,15קור"א יא 2

 .12המסורת הקדושה (תורה שבעל פה) :לא מסורות של בני אדם (מנהגים) אלא תורתו
של ישוע ותלמידיו אשר נמסרה לנו דרך הכנסיה .כתבי הקודש והמסורת הקדושה
הם לא שתי התגלויות שונות אלא שתי דרכים שדרכם הכנסיה מעבירה אל הבשורה.
ניתן לראות את המסורת הקדושה במיוחד בליטורגיה של הכנסיה.

יוח' טז 13

 .13המגיסטריום :האפיפיור וההגמונים ביחד מהווים את הסמכות המלמדת של
הכנסיה .מודרך ומוגן מטעויות על ידי רוח הקודש כפי שישוע הבטיח ,המגיסטריום
נותן לנו ביטחון בענייני אמונה ומוסר ,ובפרשנות של כתבי הקודש.

מתי טז  ,19 – 18לוק' כב – 31
 ,32יוח' כא ,17 – 15
מה"ש ב  ,41 – 1טו 12 – 7

 .14האפיפיור :ישוע בחר בשמעון כיפא כצור אשר עליו הוא יבנה את קהילתו .כיפא
הדריך את הקהילה בהכרזת הבשורה ובהחלטות חשובות .ההגמון של רומא,
האפיפיור ,הוא היורש של כיפא והרועה הראשי של הכנסיה.

יוח' ב  ,11 – 1יוח' ו ,13 – 5
יוח' ט  ,7 – 1מתי כו 28 – 26

 .15ישוע נתן לנו שבעה תקדישים שמרפאים ,מאכילים ומחזקים אותנו .התקדישים הם
לא סמלים בלבד אלא סימנים חומריים אשר מעבירים את חסדו ואהבתו של
אלוהים ,כפי שישוע ריפא ,האכיל וחיזק אנשים על ידי בוץ ,מים ,לחם ,שמן ,ויין.

קכ"ק 1284 – 1213
יוח' ג  ,5טיט' ג  ,5פט"א ג ,21
מה"ש ב 38

א .התבטילה :עקב החטא הקדמון ,הקשר עם אלוהים שבור .דרך הטבילה אנו
נולדים מחדש לידה רוחנית ונטבלים לתוך מותו של המשיח כדי לקחת חלק
בתחייתו .הטבילה מטהרת אותנו מחטאים ומביאה את רוח הקודש לתוך
נפשינו .היא הפתח והשער לכנסיה.

קכ"ק 1321 – 1285
מה"ש ח 17 – 15

ב .חתימת קודש :אלוהים מחזק את נפשנו על ידי חתימת הקודש כדי שנוכל
להתמודד עם האתגרים הרוחניים בחיינו ,כפי שרוח הקודש ירדה על התלמידים
בחג השבועות וחיזק אותם בחסדו של אלוהים כדי שהם יוכלו ליישם את
משימתו של המשיח.

קכ"ק 1419 – 1322
יוח' א  ,29ו  ,53מרק' יד – 22
 ,24קור"א יא 29 – 27

ג .סעודת האדון :המשיח מאכיל אותנו בגופו ובדמו בסעודת האדון .הוא שה
האלוהים הנושא חטאת העולם ואשר אנו צריכים לאכול .במיסה הלחם והיין
באמת הופכים להיות גופו ודמו של ישוע.

קכ"ק 1498 – 1422
יוח' כ ,23 – 22
קור"ב ה 20 – 18

ד .הווידוי :כשאנו נכשלים ונופלים לחטא ,אלוהים מחזיר אותנו אליו .ישוע העניק
לשליחיו את הסמכות לסלוח חטאים ולפייס אותנו עם האב .דרך הווידוי לכהן
דת ,נסלחו לנו חטאינו ואנו מקבלים את חסד אלוהים העוזר לנו לעמוד בפני
פיתויים עתידיים.

קכ"ק 1532 – 1499
יקוב ה 15 – 14

ה .משיחת החולים :כהני דת דואגים לנו כשאנחנו חולים .משיחת החולים עוזרת
לנו להתמודד עם מחלות ,מטהרת את נפשנו ועוזרת לנו להתכונן להפגש עם
אלוהים.

קכ"ק 1666 – 1601
מרק' י  ,9 – 7אפ' ה 25

ו .נישואין :בנישואין אלוהים מעניק חסד מיוחד לבני זוג כדי להתמודד עם
הקשיים של החיים ,במיוחד בגידול ילדים כתלמידים נאמנים של המשיח.
נישואין הם ברית תמידית :רק המוות יכולה לשבור אותה .הנישוין הם סמל חי
של הקשר הבלתי שביר בין המשיח וכנסייתו.

קכ"ק 1600 – 1537
שמ' יט  ,6יט  ,22פט"א ב ,9
רומ' טו 16 - 15

ז .הסמכת קודש :ישוע קורא לגברים מסויימים לשרות כוהני מיוחד .כהנים
מוסמכים כדי לשרת את הכנסיה כרואים ,מורים ואבות רוחניים אשר מרפאים,
מאכילים ומחזקים את עם אלוהים – במיוחד על ידי הטפה והענקת
התקדישים.

קכ"ק 962 – 946
טימ"א ב  ,4 – 1התג' ה 8

 .16התחברות הקדושים :על ידי התפילה אנו גודלים בקשר שלנו עם ישוע ועם ילדיהם
של אלוהים עלי אדמות ,בשמים ,או בשאול (פורגטוריו) .למוות אין כוח להפריד
אותנו מהמשיח .הקדושים שבשמים אוהבים אותנו יותר ומתפללים בעדינו ביתר
שאת ,משזה היה אפשרי כאן עלי אדמות .ולכן אנו יכולים לבקש מהם שהם יתפללו
בעדינו.

קכ"ק 975 – 963 ,511 – 487
לוק' א 48 ,28
התג' יא  – 19יב 2
שיעור  :30עמוד האש ,עמוד האמת  -עמוד  2מתוך 4
©  2016קתולים למען ישראל )(www.catholicsforisrael.com

יעקוב ב  ,24גל' ו 10 – 6
לוק' ו  ,46רומ' ב 7 – 6

 .17אלוהים נתן תפקיד מיוחד למרים .הוא הושיע אותה מכל חטא ,ועשה אותה "ברוכה
מכל הנשים" ומופת לכל המאמינים .היא אם הכנסיה – אמנו .בסוף חייה הוא לקח
אותה שמימה – שזה צלם של תחייתנו בסוף העולם.

רומ' יא  ,22קור"א ו ,12 – 9
פיל' ב 12

 .18כיצד ניוושע? חיי עולם היא מתנה חינם מאלוהים .אנחנו נושענו מחסד בלבד ,אך לא
מאמונה בלבד .אי אפשר "להרוויח" את גן העדן ,אבל עלינו לחיות את אמונתנו
בציות למצוותיו של אלוהים ובעשיית מעשי צדקה וחסד.
 .19לנוצרים אין ביטחון מוחלט להגיע לגן עדן .כשאנחנו חוטאים חטא חמור ,אנחנו
זורקים את מתנת הישועה של אלוהים .אנחנו יכולים להשתחרר מהחטא דרך חיים
של תפילה סדירה ,דרך התקדישים ,ודרך מעשי צדקה.
" .20נצרות חלקית" היא לא מספיקה .אלוהים רוצה שכולם יקבלו את מלוא הישועה
אשר הוא העניק בכנסיה.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

מה יחיד במינו בכנסיה הקתולית שאי-אפשר למצוא בקבוצות נוצריות או משיחיות אחרות?
תסביר את ארבע הסימנים של הכנסיה .מדוע הם כה חשובים? כיצד רואים את ה"צל" של הסימנים האלה בישראל
בתקופות משה ודוד?
מה היא הירושה השליחית? מדוע היא כה חשובה?
מה הוא התפקיד של כתבי הקודש ,של המסורת ושל המגיסטריום ,ומה היחסים ביניהם? מה הצל שלהם בתקופות
שונות בתנ"ך?
האם התפקיד של האפיפיור באמת חשוב? איזו מתנה מיוחדת נתן ישוע לשמעון כיפא?
מה הוא התפקיד של שבעת התקדישים? מדוע הם כה חשובים?
מה היא החשיבות של הכהונה הקתולית? האם אפשר להסתדר בלעדיה מכיוון שכל המאמינים בישוע הם "ממלכת
כהנים"?
הכנסיה טוענת שהיא "הכרחית לישועה" .מה פרושה של האמירה הזאת?
מה מיוחד בהתחברות הקדושים ובתפקידה של מרים בתוכנית הישועה של אלוהים? למה יש למאמינים לא-קתולים
בעיה עם הלימוד הזה?
אם יש לכנסיה הקתולית את מלוא אמצעי הישועה ,למה לא כולם רוצים להצטרף לה?
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אב

• יוצר את התוכנית
לשתף אותנו בחייו
כשהוא שולח את ה...

בן

• מיישם את התוכנית
ונותן לנו גישה אליה
כשהוא שולח את...

רוח הקודש

מבצע את התוכנית
דרך...

הכנסיה

• מחלק את הרזים ,פיקדון
האמונה ופיקדון החסד.

 7תקדישים

מסורת הקדושה
יעילות (תקדישים)

כתבי הקודש
משרה

מחייה

אי-טעייה (קאנון)

רוח הקודש

מבטיח

מאגיסטריון
אי-טעייה (אמונה ומוסר)
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