לחיות במלכות אלוהים
מבוא לאמונה הקתולית
שיעור  :1הכנסייה
דרכנו חזרה לגן עדן

"העולם נברא למען הכנסייה( ".קכ"ק )760
 .1כיצד אלוהים מדבר אלינו? כיצד אלוהים מושיע אותנו? מהי הרלבנטיות של הכנסייה
עבורנו היום?
 .2מה היא הכנסייה? איחוד בלתי נראה של כל המאמינים במשיח ,או ארגון נראה,
הירארכי המבורך בכוחות על טבעיים?
קכ"ק 751

 .3כנסייה (" = )kuriakonבית ה'"; " = ecclesiaנקרא מחוץ ל"; אסיפה או קהל.

קכ"ק 356

 .4בראשית :אלוהים ברא את אדם וחווה על מנת שיוכלו לקחת חלק בחיים שלו כילדיו
האהובים .הם ידעו את האמת ואת המטרה של חייהם :לאהוב את אלוהים ואחד את
השני .הם ידעו מהם החוקים שעליהם לציית להם ,ואת הדרך שבה היה עליהם
לחיות.

קכ"ק 384

 .5הבריאה הייתה בית מקדש ,מקום מפגש עבור אלוהים והאדם ,וגן עדן היה מקום
קדוש .אדם היה מלך וכוהן ,שקריאתו היא להתנהג בריבונות על הבריאה ולקדש
אותה.

קכ"ק 400 - 399

 .6בכך שהפרו את חוקי אלוהים ,פורקה חברותם של אדם וחווה עם אלוהים .הם איבדו
את החיים העל טבעיים של אלוהים ,את האמת שבה היו אמורים לחיות ,ואת הדרך
והכיוון שלהם ,בכך שהתחילו לנטות לחטוא.
 .7הסבל והמוות נכנסים להיסטוריה האנושית .אדם וחווה מגורשים מגן עדן ומנוכחותו
של אלוהים .שערי גן עדן נסגרים .כיצד תוכל האנושות למצוא חזרה את דרכה לגן
עדן?

קכ"ק 762 - 761

 .8בהתחילו באברהם ,אלוהים מתחיל לאסוף את עמו .הוא מדבר אל האבות ,אך כעת
נחוץ תיווך החסד באמצעים נראים לעין :קורבנות ,מעשר וברית מילה.

שמ' יט 6

 .9אלוהים בוחר במשה להוציא את עם ישראל מעבדות במצרים ,ולהיות נביא שיתווך
בין אלוהים ובין עמו .אלוהים מאמץ את עמו כ"בנו בכורו" ,הופך אותם לממלכת
כוהנים וגוי קדוש ,ונותן להם את התורה.
 .10אלוהים שוכן באוהל מועד ,בתוך עמו שלו .אך להם אין גישה ישירה לנוכחותו בקודש
הקודשים .הקשר שלהם עם אלוהים מתּווך עתה באמצעות חוקים ,פולחן וקורבנות.
א .משה הוא נביא אשר מדבר אל ישראל בשם אלוהים ,ונותן להם את עשרת
הדיברות (צו מוסרי – אמת)
ב .הכוהנים ממשפחת אהרון מתווכים בין אלוהים והעם באמצעות פולחן הקרבת
הקורבנות (צו טקסי – חיים)
ג .משה והזקנים שולטים בשנים-עשר השבטים (צו שיפוטי – דרך)

שמ' כד 3
ויק' יא 44
שמ' לד 10
שמ' כט 9

 .11מאפיינים של עם אלוהים:
א .הם אחד ,מאוחדים על ידי אמונתם ,פולחנם ועל ידי התורה.
ב .הם נקראים להיות קדושים.
ג .הם נקראים להיות עדות לאומות העולם.
ד .האחדות של אמונתם נשמרת באמצעות שלשלת יוחסין גיניאלוגית של צאצאי
אהרון.

שמ"א טז 13
שמ"ב ו
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מל"א א 32-38

מל"א ח 2

 .12ברית דוד :דוד נמשח למלך על ידי שמואל הנביא .כאשר הוא מביא את ארון הברית
לירושלים ,הוא לוקח על עצמו תפקיד כהונתי ,בלבשו אפודי כהונה ובהקריבו
קורבנות.
 .13שלמה נמשח למלך על ידי צדוק הכוהן ונתן הנביא .עליו למשול תוך ציות לדברי
הנביאים והפולחן הכוהני.

מל"א ח  ,25יחז' מד 15

 .14מלכות בית דוד מבשרת את ארבעת הסימנים של הכנסייה:
א .אחת :כל אנשי ישראל נאספים לחנוכת בית המקדש.
ב .קדושה :ענן כבוד ה' מילא את ההיכל.
ג" .קתולית" (אוניברסלית) :נוכרים (לא ישראלים) באו מכל קצוות תבל להתפלל
במקדש.
ד" .שליחית" :שושלת מלכותית של בני דוד; שושלת כוהנית של בני צדוק.

ירמ' לא  ,31מתי ד 17

 .15היהדות לאחר הגלות :מונחית על ידי הכתבים הנבואיים (כתבי הקודש) ,מתווכת על
ידי הכוהנים (פולחן בית המקדש) ונשלטת על ידי הפרושים והסנהדרין.

מתי ה  ,17-18מתי ח 4
מתי כג 2-3

 .16ישוע המשיח הוא עמנואל (אלוהים איתנו) אשר הביא אלינו את מלכות האלוהים.

מל"א ח 10
מל"א ח 41-43

 .17ישוע ויהדות :ישוע מאשר את כתבי הקודש ,את הסמכות הפולחנית של הכהונה ואת
הסמכות השלטונית של הפרושים.

קכ"ק 858
מתי ד  ,19מתי י 5
מתי יח  ,18לוקס י 16

 .18ישוע :כוהן ,נביא ומלך; הדרך ,האמת והחיים:
א .כנביא וכדבר נצחי הוא בא לומר לנו את האמת.
ב .ככוהן גדול נצחי הוא בא להיות המתווך את חיי אלוהים.
ג .כמלך ישראל הוא בא כדי להראות לנו את הדרך.

לוקס כב 30 - 29
קכ"ק 765

 .19ישוע בחר שנים-עשר תלמידים שיהיו איתו .הוא נתן להם את סמכותו ושלח אותם
להמשיך את המשימה שלו :לימוד הבשורה ,ריפוי חולים וגירוש שדים.

קכ"ק 766

 .20בסעודה האחרונה ישוע כרת ברית חדשה עם ישראל .שנים-עשר השליחים מייצגים
את שנים-עשר שבטי ישראל ,והם אבן הפינה של ירושלים החדשה.

יוחנן כ 21
מתי כח 20 - 18

 .21המקור והצמיחה של הכנסייה מיוצגים על ידי סמלי הדם והמים שזרמו מצידו הפצוע
של ישוע הצלוב.

מה"ש ב 38

 .22ההסמכה הגדולה :תפקידם המשולש של השליחים הוא...
א .לעשות תלמידים (נבואי – אמת)
ב .להטביל אותם (כהוני – חיים)
ג .ללמדם לשמור את מצוות ישוע (מלכותי – דרך)

קכ"ק 804 ,776 - 771

 .23קהילת הברית החדשה נולדת בחג השבועות.

מה"ש ב 42

 .24הכנסייה היא ארגון נראה לעין שדרכו ישוע מוסר את האמת והחסד לכל בני האדם,
את המסתורין של איחוד האדם עם אלוהים ,את הסקרמנט האוניברסלי של הישועה,
ואת התוכנית הנראית לעין של אהבת אלוהים לכל האנושות.

טימ"א ג 15
יוחנן טז 13
אפס' ג 10 - 9
קכ"ק 890-891
קכ"ק 2034-2035
יוחנן ו 54-56
רומ' יב 4-5
קכ"ק 790-795

 .25מבנה הכנסייה הקדומה:
א .כתבי הקודש מוסרים את ההבטחה הנבואית – האמת.
ב .הכהנים מתווכים את חיי אלוהים באמצעות הפולחן הקדוש.
ג .השליחים בתפקידם המלכותי הנהיגו את הכנסייה ולימדו את המאמינים את
הדרך שבה יש לחיות.
 .26הכנסייה היא העמוד והיסוד של האמת ,והמספקת את רז האלוהים .האפיפיור
והבישופים הם מורים שהוענקה להם סמכותו של ישוע להטיף את האמונה של עם
האלוהים .מתת האלוהים של אי טעייה מבטיחה את אמיתות הלימוד של הכנסייה
בנושאי אמונה ומוסר.
 .27קבלת חיי אלוהים בגופו המיסטי של המשיח :הכנסייה היא גוף המשיח ,מאוחדת
איתו בצורה אינטימית ,ובה בעת שומרת על מגוון חבריה .המשיח הוא ראש הגוף
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מתי טז 19 - 18
לוקס כב 32 - 31
יוחנן כא 17 - 15

קכ"ק 816 - 813

קכ"ק 829 - 823
קכ"ק 838 - 830
קכ"ק 865 - 857
אפס' ב 20
טיט' א  ,5טימ"א ב 2
טימ"א ג  ,8 ,1ה 17
DV 10

פטר"א ב 9
קכ"ק 913 - 901

שמאחד אותנו בפסחא שלו ,ואשר מאכיל אותנו דרך הפולחן והתקדישים .המשיח
הוא הראש; הכנסייה היא הגוף; אנחנו האיברים בגוף.
 .28הרועה שלנו מראה לנו את הדרך :ישוע בחר בשמעון כיפא להנהיג את הכנסייה
ולהאכיל את צאנו .הבישוף של רומא ,האפיפיור ,הוא ממשיך דרכו של פטרוס
והרועה הראשי של הכנסייה.
 .29ארבעת הסימנים של הכנסייה:
א .אחת :ישוע כונן כנסייה אחת (לא כתות רבות) המלמדת אוגדן אחד של
דוקטרינות ,והמאוחדת על ידי המוצא שלה (השילוש) ,המייסד שלה (המשיח),
ה"נשמה" שלה (רוח הקודש) וקשרי האיחוד שלה ,הנראים לעין (אמונה אחת,
פולחן משותף ,בישופים מאוחדים עם האפיפיור).
ב .קדושה :בחסדו ,ישוע גורם לכנסייה להיות קדושה ,כפי שהוא קדוש .הכנסייה
היא מקור הקדושה ,בייחוד באמצעות התקדישים.
ג .קתולית (אוניברסלית) :על הכנסייה להיות מפוזרת בכל העולם ובכל הזמנים.
ד .שליחית :המשיח בנה את הכנסייה על היסודות שהם כיפא והשליחים.
האפיפיור והבישופים הם ממשיכי דרכם .ירושה שליחית מבטיחה בצורה שאין
בה מקום לטעות את היושרה של פיקדון האמונה ופיקדון החסד.
 .30ההיררכיה של הכנסייה :שלוש דרגות של כהונה שליחית – בישופים ,כוהנים ושמשים
(דיאקונים).
 .31כוהן ,נביא ומלך בכנסייה כיום .רוח הקודש היא:
ׁשרה של כתבי הקודש (נבואי – אמת) ,הנותן לנו את האי טעייה של הקנון.
א .המַ ָ
המחַ יָה של המסורת הקדושה (כוהני – חיים) ,הנותן לנו את היעילות של
ְ
ב.
התקדישים.
ג .המבטיחה את המגיסטריום (מלכותי – דרך) ,הנותן את האי טעייה של
המגיסטריום בפרשנות של המקרא.
 .32הכנסייה היא הכלה של המשיח ובית המקדש של רוח הקודש ,ה"נשמה" של הגוף
המיסטי.

קכ"ק 816

פטר"א ג 20-21
קכ"ק 845-847

קכ"ק 769 ,763
קכ"ק 954

קכ"ק  ,972יוח' יט 27

 .33לכל הנוצרים והמאמינים המשיחיים המוטבלים יש חלק...
א .בתפקיד הכוהני של המשיח ,בהפיכתם לקורבנות רוחניים ,בהקריבם פולחן
בקדושת חייהם.
ב .בתפקיד הנבואי של המשיח ,בהיותם עדיו בעולם ,בהובילם אחרים אל האמונה.
ג .בתפקיד המלכותי של המשיח ,בשליטתם בגופם ובתאוותיהם ,ובהפרותם את
העולם בערכי המוסר של המשיח.
 .34הכנסייה שייסד המשיח ואשר עליה הופקד שמעון כיפא כרועה מתקיימת בכנסייה
הקתולית ,מודרכת על ידי יורשו של שמעון ,האפיפיור ,ועל ידי הבישופים המשרתים
איתו .רק בכנסייה הקתולית יכולה להיות מושגת שלמות אמצעי הישועה.
 .35הכנסייה היא התיבה של ישועת האלוהים ,ולכן הכרחית לישועה .אלה שיודעים
שהכנסייה הקתולית יוסדה על ידי המשיח ומסרבים להצטרף אליה או להישאר בה
אינם יכולים להיוושע – פרט לאלה אשר ,לא באשמתם ,אינם מכירים את המשיח
וכנסייתו אך באמת ובתמים מחפשים אחר רצון האלוהים.
 .36הכנסייה הצליינית :הכנסייה היא מלכות אלוהים על פני האדמה – שלטון המשיח
כבר קיים בסתר .עם זאת ,הכנסייה תושלם רק כבדוד גן עדן.
 .37שלושת מצבים של קהילת המשיח:
א .הקהילה לוחמנית על פני האדמה
ב .הקהילה מנצחת בגן עדן
ג .הקהילה הסובלת בשאול
 .38אימו של ישוע ,בגבורה שהיא נחלתה בגוף ובנשמה בגן עדן ,היא דמותה ותחילתה של
הכנסייה ,כפי שהיא תושלם בעולם הבא.
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כיצד אנו חיים זאת?







מאמינים באמונה של הכנסייה.
חוגגים את האמונה בפולחן.
חיים את החיים המוסריים שהכנסייה מלמדת אותנו.
מתפללים עם ובעבור הכנסייה.
גדלים בחיי הקהילה.
משתתפים בשליחות של הכנסייה.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

מה המשמעות של המילה "כנסייה" או "קהילה"?
מה היה ברשותם של אדם וחווה בגן עדן ,שאותו איבדו כאשר חטאו?
כיצד שכן אלוהים עם עמו ישראל במשך שנות שהייתם במדבר? אילו שלוש סמכויות הסדירו את חייהם הדתיים
והחברתיים?
כיצד מבשרים חיי עם ישראל את ארבעת המאפיינים של הכנסייה?
במה היו דומים החיים הדתיים והחברתיים של ישראל בתקופת דוד לחיים בתקופת הברית של משה? (מקדש3 ,
מקורות לסמכות" 4 ,מאפיינים")
כיצד התפתחו שלושת המקורות לסמכות לאחר הגלות?
מה היה יחסו של ישוע לסמכויות הללו? כיצד הוא עצמו גילם אותם? מה הדבר שאותו השיב למין האנושי ,שאבד
בגן עדן?
איזו סמכות נתן ישוע לשליחים? מה הוא הורה להם לעשות ב"הסמכה הגדולה"?
כיצד המשיכה הכנסייה הקדומה את המבנה הסמכותי שהיה נחלתו של ישראל קודם לכן?
כיצד ממשיכה הכנסייה את עבודתו של המשיח בחלוקת הדרך ,האמת והחיים?
דון בארבעת המאפיינים של הכנסייה בהקשר של בישורם בברית הישנה (התנ"ך) .מדוע חשוב במיוחד המאפיין
הרביעי ,של שליחות?
כיצד קשורה רוח הקודש לתפקידה של הכנסייה ככוהן ,נביא ומלך? כיצד משתתף עמו של אלוהים גם הוא
בשלושת התפקידים הללו?
מהי הבנתך את האימרה" :הכנסייה הכרחית לישועה"?
היכן תשיג הכנסייה את שלמותה? כיצד מאוחדים כל הצדיקים בכנסייה?
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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...
מבצע את התוכנית
דרך...

רוח הקודש

• מחלקת את הרזים,
פיקדון האמונה
ופיקדון החסד.

הכנסיה

 7תקדישים

המסורת הקדושה
יעילות (תקדישים)

כתבי הקודש
משרה

מחייה

אי-טעייה (קאנון)

רוח הקודש

מבטיח

המאגיסטריום
אי-טעייה (אמונה ומוסר)
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