לחיות במלכות אלוהים

מבוא לאמונה הקתולית
שיעור  :5התחברות הקדושים
משפחתו של אלוהים בשמים ובארץ

 .1כוונתו של אלוהים ,מאז ומתמיד ,הייתה שנחיה איתו באהבה משפחתית .הכנסייה
והתחברות הקדושים הם משפחתו האנושית הקדושה.
קור"א יב 4-26

קכ"ק 953 - 950
מה"ש ב 42
מה"ש ד 35 - 32

 .2אנו נקראים לקדושה בקבוצות ,ואיננו יכולים להגיע למלכות השמים לבד; אהבה הדדית
היא הקשר .האחדות שלנו נותנת כוח; מגבירה את האמונה ,את התקווה ואת האהבה.
אם אחד סובל – כולם סובלים; אם אחד גודל בקדושה – כולם מרוויחים.
 .3ה"התחברות" כוללת:
א .התחברות באמונה
ב .התחברות בתקדישים
ג .התחברות במתנות האלוהים
ד .היות הכל במשותף ,שיתוף טובות רוחניות וחומריות
ה .התחברות בצדקה/רחמים
 .4מיהו "קדוש"? באופן כללי" ,קדוש" הוא מי שנמצא במצב של חסד ,מאוחד עם אלוהים
ומחפש כל העת להיות שלם באהבה .קדושים "קאנוניים" הם אלה שהגיעו לשלמות
הקדושה ,בכך שהגיבו לחסדו של אלוהים .כל אדם הוא בעל דרגה שונה של קדושה;
עלינו לשאוף כל העת להיעשות מושלמים על ידי החסד.

קכ"ק 959 - 954

 .5שלושת המצבים של הכנסייה:
א .הכנסייה נלחמת על פני האדמה
ב .הכנסייה מנצחת בגן עדן
ג .הכנסייה סובלת בכור המצרף
 .6האחדות של הקדושים אינה מופרעת על ידי המוות ,אלא מתחזקת בהחלפת טובות
רוחניות .באהבתנו האחד את השני ,כולנו מאוחדים במשפחה האחת של האלוהים.
 .7הכנסייה נלחמת על פני האדמה :ישוע קורא לנו להילחם נגד השטן ,למען נשמתנו שלנו
וגם של אחרים .אנו נאבקים לחיות ולמות בקדושה ,על מנת להגיע למטרתנו הסופית,
אלוהים עצמו .אנו שואפים לאהוב את אלוהים ,לאהוב את שכננו ,ולעשות טוב למען
אחרים ככל שביכולתנו.
 .8באמצעות התפילה אנו יכולים לעזור אחד לשני ולבקש עזרה מהקדושים שבגן עדן.
באמצעות התפילה וכתבי המחילה (אינדולגנציה) אנו יכולים לעזור לאלה שנמצאים
בכור המצרף.

עבר' יב 23 - 22
קכ"ק 956

 .9הכנסייה מנצחת בגן עדן :באחדות מוחלטת עם המשיח ובהיותם מול כס החסד,
הקדושים בגן עדן מפצירים בעדנו .בהיותם מודעים למה שקורה על פני האדמה ,הם
מגיבים לתפילותינו ומתפללים לאלוהים עבורנו .אנחנו לעולם לא לבד ,אלא תמיד
מאוחדים איתם.

התג' ה  ;8ח 3
התג' ו 11 - 9

 .10בספר ההתגלות (חזון יוחנן) 24 ,הזקנים והמלאכים מביאים את תפילות הקדושים לפני
אלוהים .קדושים מעונים מתפללים לאלוהים עבור הצדקה עלי אדמות.

קכ"ק 957
עבר' יב 1

 .11אנו מחקים את הקדושים משום הדוגמה שהם נותנים לנו בקדושה וברחמים.
בהתמסרות אליהם אנו פועלים מתוך אהבת אחים ומחזקים את האחדות של הכנסייה
כולה .ההתחברות שלנו עם הקדושים מחברת אותנו אל המשיח.

קור"א ג 15 - 13
לוק' טז

 .12הכנסייה סובלת בכור המצרף :אלה שמתו בחברות עם האדון ,אך אינם נקיים לחלוטין,
סובלים על מנת לקבל טיהור סופי בכור המצרף .הם יודעים שהם יִראו את אלוהים,
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קכ"ק 958
מק"ב יב 45 - 39
תפילת הקדיש

טימ"ב ב 5 - 1

קכ"ק 769
קכ"ק 972

ומשתוקקים להיות מטוהרים לפני כניסתם לגן עדן .הם מקריבים את סבלם בתפילה
עבור אלה שנמצאים על פני האדמה .האיש העשיר בשאול מתפלל עבור אחיו.
 .13תפילותינו עבור אלה שמתו ,ביכולתן לעזור להם.
 .14בקשת תפילה מאת הקדושים אינה כמו העלאת רוחם ,כפי שנאסר לעשות בספר דברים
פרק יח.
 .15בקשת תפילה מהאחר אינה פוגעת בתיווך האחד של המשיח .המוות אינו מפריד בין
הקדושים; האהבה ביניהם היא שלמה.
" .16אני רוצה לבלות את זמני בגן עדן בעשיית טוב על פני האדמה" (הקדושה ת'רסה דה-
ליזיו).
 .17הכנסייה כאן היא בגלות ,אך יום אחד היא תאוחד בפאר עם מלכנו ,האחד עם השני ועם
כל הקדושים לנצח נצחים.
 .18מרים הקדושה המושלמת ביותר .היא זורחת לכיוון הארץ כסימן לקדושה מושלמת,
תקווה מובטחת ונחמה לעַ ם הצליינים של אלוהים.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מדוע לדעתך נוצרים רבים חשים אי נוחות עם "התחברות הקודשים"?
האם "אחוות הקדושים" נלמדת בכתבי הקודש?
בספר דברים פרק יח נאסר להעלות רוחות מתים .האין נכללת בכך התפילה לקדושים?
מדוע עלינו לבקש מהקדושים את תפילתם? האם אין ביכולתנו להתפלל ישירות לישוע?
מדוע עלינו להתפלל עבור המתים? האין זאת :שהם נושעים ונמצאים עם האדון (ואז תפילותינו מיותרות) ,או שהם
מורשעים ומושלכים לגיהינום (ואז תפילותינו חסרות תועלת)?
האם אתה חושב על כך ,או מרגיש לפעמים שאתה נמצא בחברת מלאכים וקדושים שעוזרים לך בדרכך לגן עדן?
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