לחיות במלכות אלוהים
מבוא לאמונה הקתולית
שיעור  :12בנוכחותו

אלוהים פוגש את עמו באוהל מועד ובפולחן הכנסייה

ואפשר לנו להגיע לגן עדן .אך כיצד נגיע לשם? סיפורו
 .1ישוע המשיח פדה אותנו מחטא ִ
של עם ישראל עוזר לנו להבין את סיפורו של האדם .הבנת מסעו של עם ישראל
ממצרים לארץ המובטחת מראה לנו את הדרך שבה עלינו להגיע לגן עדן.
קכ"ק 1075

שמות א  ,13ג  ,10–4יב
שמות יג  ,21יד 30–29
שמות יט 6–5
שמות כט 43
דבר' ח 3–2
דבר' לב 49
יוח' ו 14
מתי ב  ,15–14א  ,9יב-יג
מתי ה-ז ,יד 21–14
קור"א ה 7
מה"ש ב 4–3

הנראה אל
ֶ
 .2אנחנו יכולים להבין את המסתורין של המשיח בכך שאנו מתקדמים מן
נראה ,מן הסימן אל הדבר המסומן ,מן ה"תקדישים" אל המסתורין .ארבעה
הבלתי ֶ
"צעדים" מפרידים בין הברית הישנה למציאות השמיימית:
א .יציאת מצרים והפולחן באוהל מועד
ב .התגשמות במשיח
ג .התגשמות הנמשכת בחיי הכנסייה
ד .התגשמות מוחלטת בגן עדן
(א) יציאת מצרים והפולחן באוהל מועד
בני ישראל משועבדים במצרים למשך  400שנה .אלוהים שולח את משה להוציאם משם.
יציאתם מתחילה בפסח ,שבו הם מוגנים מפני מוות באמצעות דם השה .אלוהים מוציא
אותם ממצרים באמצעות עמוד האש ועמוד הענן .הם עוברים דרך ֵמי ים סוף ,ואלוהים
נותן להם את התורה בהר סיני .אלוהים פוגש את עמו באוהל מועד ,שם הם מקריבים
קורבנות בתיווך הכוהנים .בגלל חוסר אמונתם עליהם לנדוד במדבר במשך  40שנה.
אלוהים מספק עבורם לחם ִמן השמים – ָמן – ולבסוף מביא אותם ליעדם ,לכנען ,הארץ
המובטחת.
(ב) ישוע מגשים את סיפור יציאת מצרים
ישוע הוא נביא ,משה החדש ,שיצא ממצרים בינקותו ועבר דרך ֵמי הירדן כשנטבל .הוא
פותה במשך  40יום במדבר ונתן תורה חדשה לעם ישראל .הוא האכיל את עמו בלחם
פלאי ,ובאמצעות רז הפסחא שלו הוא שה האלוהים הנושא חטאת העולם .בתקומתו
ניצח את החטא ואת המוות ופתח את הדרך לגן עדן – "הארץ המובטחת" החדשה עבור
האנושות .אחרי שקם לתחייה הוא יצר עם חדש – הכנסייה.
(ג) יציאת מצרים וחיי המשיח מתגשמים בכנסייה

תהל' כג; יוח' י 11

 .1חיי הנוצרים היא יציאת מצרים חדשה ,שבה ישוע מוביל אותנו מעבדות לחטא אל
הארץ המובטחת השמיימית שלנו .אך כיצד נגיע לגן עדן?

התג' כא 27
פטר"ב א 4

 .2קשר אישי עם אלוהים הוא הכרחי ,אך הוא אינו מספיק :עלינו להיעשות מתאימים
לחיים בגן עדן על ידי הפיכתנו לקדושים .נדרש שינוי אמיתי ,לא רק אמונה .אנחנו
נקראים לקחת חלק בחיי אלוהים :עלינו להיוולד מחדש לחיים העל טבעיים ,ולאפשר
לחיים הללו לגדול בנו.
 .3כיצד אנחנו מקבלים חיים על טבעיים? אלוהים האב מכין עבורנו השתתפות בחיי
השילוש הקדוש שלו .ישוע המשיח הופך את תוכניתו (של האב) לממשית באמצעות
רז הפסחא שלו .רוח הקודש מממש את תוכניתו ,והכנסייה מיישמת אותה בחיינו
באמצעות הפולחן והתקדישים .חיי הפולחן של הכנסייה הם יציאת מצרים החדשה.
 .4יציאת מצרים החדשה פותחת במותו כקורבן של שה הפסח ,ישוע המשיח .עלינו
לעבור את ים סוף ו"לעזוב את מצרים" – העבדות לחטא – מאחורינו .ישוע מוביל
אותנו לעבר הארץ המובטחת השמיימית שלנו באמצעות "עמוד האש" של רוח
הקודש השוכן בקרבנו ומדריך אותנו.
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 .5ביציאת מצרים החדשה עלינו להיות מעוצבים כעם ,מאוחדים בכללים משותפים
לחיינו ,כפי שהיה עם ישראל בסיני .אנחנו זקוקים ל"משכן (אוהל מועד)" חדש ,שבו
נוכל להקריב קורבנות ,לקבל סליחת חטאים ,להיפגש עם אלוהים ולעבוד אותו.
אנחנו זקוקים למזון על טבעי שיחזק אותנו במסענו אל גן עדן.
יוח' ג  ,5טיט' ג 5
רומ' ו 4–3
קכ"ק 1213

קכ"ק 1316 ,1303

קכ"ק 1604 ,1601
קכ"ק 1656–1655
קכ"ק 1664

 .6כשאנחנו עוזבים את עבדות החטא מאחורינו ,אנחנו עוברים דרך מי הטבילה,
ונולדים מחדש במים וברוח .בטבילה המאמין מת לחטא וקם לתחייה עם המשיח
לחיים חדשים .הטבילה מעניקה למאמין את החסד המקדש – חיי אלוהים – וחותמת
אותו בחותם שלא ניתן להסירו .אין דרך חזרה :עלינו להמשיך במסע לישועה או
למות במדבר.
 .7עם ישראל קיבל את התורה בהר סיני ,וישוע קיבל את רוח הקודש אחרי שנטבל.
חתימת הקודש (האישוש) משלימה את חסד הטבילה ,נותנת לנו את רוח הקודש
שמאחד אותנו בצורה איתנה עם המשיח ,מקשר אותנו בצורה קרובה יותר לכנסייה
ולשליחותה ועוזר לנו להיות עדים אמיתיים ואמיצים לאמונתנו – במילים ובמעשים.
 .8בריתו של אלוהים עִ ם עַ ם ישראל נתפסה כאהבת נישואין בלעדית ונאמנה .ברית
הנישואים הנוצרית היא סמל לאיחוד בין המשיח לכנסייה ,שבו גבר ואישה מבססים
ביניהם שותפות לכל החיים – לטובתם ולהולדתם ולחינוכם של ילדיהם .כמו באהבה
המושלמת של אלוהים – איחוד ,תמידיות ,נאמנות ופתיחות לפוריות – הכרחיים
לנישואים .הכנסייה היא משפחתו של אלוהים ,והמשפחה היא ה"כנסייה הביתית".
 .9פולחנו של עם ישראל היה באוהל מועד .ישוע הכריז על ביאתו של "אוהל מועד
"ברּוח ּובֶ אֱ ֶמת" (יוח' .)23 ,21 4
חדש" ,שבו עַ ם אלוהים יעבוד אותו בכל מקום ְּ

קכ"ק 1539
שמות מ 15–13

 .10אלוהים הפך את עַ ם ישראל לממלכת כוהנים וגוי קדוש ,אך הוא גם ייחד את שבט
לוי ובני אהרון לעבודת הקודש .בסעודה האחרונה ישוע הפך את שליחיו לכוהנים של
הברית החדשה .יורשיהם ,הבישופים ,מנציחים את הכהונה החדשה בתקדיש של
הסמכות קודש.

קכ"ק 1548
קכ"ק 1593 ,1591

 .11כוהנים של הברית החדשה משרתים בשם ישוע ,שהוא ראש הקהילה – המשכן
החדש .המשיח הוא מקור כל הכהונה :הכוהן בברית הישנה היה בדמותו של המשיח,
והכוהן בברית החדשה פועל כמייצגו של המשיח .ישנן שלוש דרגות של הסמכות
קודש :בישופים ,כוהנים ושמשים (דיאקונים).

במד' כא 9–4
מתי ט 35
יעק' ה 14
קכ"ק 1499

" .12אֲ נִי ה' רֹפְּ ֶאָך" (שמות טו  .)26בני ישראל שמתו במדבר ,שהוכשו על ידי נחשים,
נרפאו כשהביטו בנחש הנחושת .ישוע הלך בכל הכפרים והערים וריפא כל מחלה וכל
מדווה בעם .בימינו ,באמצעות משיחת החולים הכנסייה מפקידה את החולים בידי
האדון כדי שירפא ויושיע אותם.

ויק' ד 20–13
מרק' ב 5
עבר' ט 14–12
יוח' כ 23–22
קכ"ק 1486 ,1442–1441

 .13הדבר הראשון שנראה בחצר אוהל מועד היה מזבח הנחושת ,שעליו הוקרבו
הקורבנות לכפרת חטאי עם ישראל .ישוע נתן סליחת חטאים ,ואז נכנס לקודש
הקודשים עם דמו שלו ,על מנת לרכוש ישועה נצחית עבור המין האנושי .המשיח
הפקיד את יכולת המחילה בידי השליחים ויורשיהם ,ובימינו סליחת החטאים
המבוצעת אחרי הטבילה ניתנת באמצעותם בתקדיש הווידוי (התשובה או הפיוס).

עבר' ד 16

 .14כשישוע מת נקרעה פרוכת ההיכל וקודש הקודשים נפתח בפני כל .בימינו ,במיסה –
בסעודת האדון – אנחנו חווים מחדש את מה שחווה עם ישראל באוהל מועד ויכולים
להיכנס אל קודש הקודשים.

שמות ל 21–17

 .15המיסה היא קורבן מכפר באמת .הכוהן הגדול הוא ישוע ,המיוצג על ידי הכוהן,
והקורבן הוא ישוע באיחוד איתנו .אנחנו מתחילים במזבח ,מבקשים סליחה על
חטאינו .בטקס החרטה אנחנו מטהרים את ליבנו קודם שנימצא בנוכחות אלוהים;
הכוהן רוחץ את ידיו לפני תפילת ההודיה (הכיור שבאוהל מועד).
' .16הקודש' הוא המקום הקדוש שבו היו המנורה (העשויה זהב) ,מזבח הקטורת (העשוי
זהב) ושולחן לחם הפנים .במיסה הנרות מסמלים את ישוע ,אור העולם; הקטורת
היא סמל לתפילות הקדושים; הלחם הוא ישוע עצמו ,לחם החיים.

עבר' ט 5–3
התג' יא –19יב 2

המן ומטה
' .17קודש הקודשים' הוא המקום שבו היה ארון הברית ובו לוחות הבריתָ ,
אהרון ,המסמל את הכהונה .ארון הברית החדש ,הבתולה מרים ,נשאה ברחמּה את
ישוע – דברו הנצחי של אלוהים ,לחם החיים והכוהן הגדול.
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קכ"ק 1382
יוח' ו  ;51לוקס כב 19
קכ"ק ,1367 ,1364 ,1104
1090

 .18סעודת האדון היא מזון רוחני המכלכל אותנו במסענו לגן עדן .כשאנחנו מקבלים את
לחם הקודש אנחנו מקבלים את ישוע עצמו.
(ד) התגשמות מוחלטת בגן עדן
 .1אוהל מועד שימש כזיכרון לאירועים שקרו בהר סיני; הוא הפך אותם לממשיים
לדורות הבאים של עם ישראל .אך הוא היה גם רמז וציפייה למקדש שייבנה מאוחר
יותר בירושלים.
 .2המיסה משמשת כזיכרון לרז הפסחא והשתתפות בו ,מקום שבו קורבנו של המשיח
נעשה נוכח .אך המיסה היא גם השתתפות בפולחן הנצחי בירושלים השמיימית.
בפולחן על פני כדור הארץ אנחנו לוקחים חלק בטעימה מהפולחן השמיימי ,ואנחנו
מאוחדים עם כל המלאכים והקדושים.
 .3ספר ההתגלות מתאר את הפולחן השמיימי ,שבו קיימים מאפיינים רבים מאוהל
מועד – הקיימים גם במיסה:
פולחן ביום ראשון  /שבת (א  ;)10כוהן גדול (א  ,)13כוהנים (ד  ;)4פרישות מקודשת
(יד  ;)4מזבח (ח  ,)4–3מנורות (א  ;)12חרטה ( ;)2-3קטורת (ה  ,)8ספר קדוש (ה  ;)1מָ ן
(ב  ,)17גביעים (טז); סימן הצלב (ז  ;)3שירי מזמור והלל (טו  ;)4–3הללויה (יט ,)1
קדוש קדוש קדוש (ד  ;)8שה האלוהים (ה  ;)6מרים הבתולה (יב  ;)6–1תפילת
מלאכים וקדושים (ה  ,8ו  ;)9חתונת השה (יט .)9
 .4הקורבן הנצחי :שה הפסח הונצח בכל שנה בחג הפסח היהודי ,וזה הושלם על ידי רז
הפסחא של ישוע ,שמוזכר ונוכח בכל חגיגה של סעודת האדון – שהיא בעצמה טעימה
מהפולחן הנצחי בגן עדן.
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