
 הנצרות
 

 מבוא
יש לציין שחשיבותה של  . יותר בעולםבוהגדולה הנצרות על זרמיה השונים היא כיום הדת הנפוצה 

 פולחן.ההנצרות חורגת מגדר של אמונה שתחומיה רק בשטח התיאולוגיה, המוסר ו
השפעת הנצרות הורגשה במשך תקופות היסטוריות ממושכות במדיניות , בחוקה ובמנהל, במחשבה 

הפילוסופית בספרות, ומעל הכל באומנות על כל ענפיה: בנגינה, בפיסול, בארכיטקטורה ובציור, להם 
 תרמה הנצרות תרומה מפוארת.

 
 ת הנצרות והתפתחותה :יראש

 ושליחיו היוישוע ראשית הדת הנוצרית הייתה בארץ ישראל בסוף תקופת הבית השני. מייסד הנצרות 
. קיים איפוא קשר יהודים ועל פי האמונה הנוצרית הברית החדשה באה להשלים את הברית הישנה 

עיון היסטורי ורעיוני בין הנצרות הקדומה והיהדות. במיוחד יש לציין שהנצרות לקחה מהיהדות את הר
. הוכחה לאמור משמשת   ת החדשהברית משלה במשמעוהמשיחי. פרט לכך שדמותו של המשיח זכתה ל

 . Cristosכריסטוס  העובדה כי בלועזית מכונה הדת הנוצרית על פי תרגומו היווני של המילה משיח:
 

 : תולדות חייו
 –לאישה בתולה  נולדהוא בן של האלוהים ש לפי האמונה הנוצרית ישועומשפחתו של ישוע הייתה מנצרת 

תורתו מתוארות בכתבי הקודש של הנוצרים, הנקראים בשם  הברית ובעלה יוסף . מריה הקדושה 
 (New Testamentהחדשה. )

הברית החדשה מורכבת מעשרים ושבעה ספרים שהחשובים ביניהם הם ארבעה ספרי האווינגליון ) 
 לוקס , יוחנן.הבשורה הטובה (: מתי , מרקוס , 

, נס הלחם והדגים באזור במהלך שנות חייו ישוע בצע ניסים : הפך את המים ליין משובח בכפר כנא בגליל 
שהלחם והדגים הספיקו לחמשת אלפים איש דגים ישוע הצליח לחולל נס  2 -ככרות לחם ו 5 -טבחה מ

ריפא ו, החייה את המתים אליעזר, בן האלמנה בכפר נין סלים מלאים , הלך על פני המים  12ועוד נשארו 
  . חולים

מלבד תולדות חייו של ישוע , מכילה הברית החדשה את תורתו של מיסד הנצרות. היא באה לביטוי 
 (בדרשותיו לקהל חסידיו.  אפוסטולים  -בדבריו של ישוע לשנים עשרה תלמידיו )השליחים

בהוראת הנציב הרומי על יהודה פונטיוס  33בגיל ספירה לערך ל 33בשנת ישוע הוצא להורג בצליבה  
שסעד עם שליחיו בחדר לאחר הוא נעצר על ידי הרומאים  פילטוס בגלל שראה בו סיכון ליציבות השלטון 

ביום שישי מספר ימים לאחר מכן ונקבר מחוץ  ונצלב על גבעת הגולגלתא הסעודה האחרונה בערב פסח 
 .לחומות העיר לפני כניסת השבת 

                     
 :השילוש הקדוש

 
. משמעות המילה " שילוש " היא איחוד  ורוח הקודשישוע הקדוש  – הבןאלוהים ,  -האב :השילוש הקדוש

 .  האב , הבן ורוח הקודש –של 
האמונה הנוצרית כלומר המשך קיום הנשמה לאחר המוות , השוע הנוצרי על קשר זה עם האב הוא  בסיס 

אף שהיה אלוהים במלואו מת באופן אנושי למען החוטאים על מנת לרכוש את " גאולתם " סלחנות 
 וחברות זו עם אלוהים נעשית נגישה על ידי המתנה שנתנה לכנסייה כרוח הקודש .

 
 
 

 ציוני דרך בהתפתחות הכנסייה : 
 

 פרסם הקיסר הרומאי קונסטנטינוסבהתאם לצו שהנצרות הפכה לדת מועדפת באימפריה  313בשנת 
 כנסיות מפוארות והתחילו בהקמת   שהתיר את האמונה והפולחן הנוצריים באימפריה הרומית                  

 .וכנסיית המולד בבית לחם  ביניהן כנסיית הקבר בירושלים                  



 ועידה בה נקבעו עיקרי  ) העיר איזניק בטורקיה להיום (  אהילספירה התכנסה בעיר ניק 325בשנת 
 ., החגים וארגון הכנסייה כמוסדתהאמונה הנוצרי                  

 
 קיום פולחנים אליליים באימפריה הרומית והתיר רק אתעל לספירה אסר הקיסר תיאודוסיוס  392בשנת 

 הנצרות. הנצרות שנרדפה בימיה הראשונים הפכה לדת רודפת, עמי האימפריה הרומית אולצו                  
 להתנצר.                   

 
 בעיר קלצידוניה  ומאז התחילה  יובנליוס לדרגת פטריארך הועלה הבישוף של ירושלים     451שנת 

   אורתודוכסים .–שרשרת הפטריארכים היוונים                   
 

 ואנשי כנסייה . הוועידה  בישופים 367-ל 330התכנסה ועדת ניקיאה השנייה והשתתפו בה בין  787בשנת 
 ועידת ניקיאה השנייה היא הוועידה האקומנית האחרונה  איקוניןהחזירה את מנהג כיבוד ה                  
 .נצרות הקתוליתוגם על  נצרות האורתודוקסיתשמקובלת גם על ה                  

 
  היה הפילוג הגדול בין הכנסייה המערבית )הקתולית( לבין הכנסייה המזרחית אורתודוקסית( 1054בשנת 

 
  אוגוסטיני, נזיר מרטין לותרשהנהיג  רפורמציהחל פילוג משמעותי נוסף בנצרות. תנועת ה 16-מאה הב

 , הביאה לכך שקהילות נוצריות בצפון אירופה ניתקו את קשריהן עם רומא, וגיבשו גרמני                     
 " )מהפועל הלטיני פרוטסטנטיותממסדים דתיים משלהם. הכנסיות האלה מכונות עד היום "                     
 שפירושו "למחות, להתנגד"(.                     
 הנצרות הפרוטסטנטית קמה בעיקר בתגובה לשחיתות בממסד הכנסייתי ולחוסר גמישות                      
 י הקתולי.מספיק בממסד ההגות                     

 
 

 : נצרות קתולית
 

 קתולית אשר מרכזה בקריית הוותיקן   –הזרם הגדול בנצרות , שבראשו עומדת הכנסייה הרומית 
שהוא ראש הכנסייה ויושב על כסאו האפיפיור בראש המערכת ההירארכית של הכנסייה הקתולית עומד 

 של "פטרוס הקדוש" , האפיפיור הראשון.
שליחיו של ישוע ונתפס כנציג אלוהים עלי אדמות . סמכותו מוחלטת לא רק האפיפיור נחשב לבכיר 

מקרה חריג באמונה ובמוסר אלא גם בענייני משמעת וניהול הכנסייה. אפיפיור מוחלף רק עם מותו, )
 (.   לאחר שראשי הכנסייה מתכנסים ומחליטים על אפיפיור חדש .2013ת שנבהאפיפיור בינידקטוס פרש 

נמצאים הקרדינלים "הסנאט" הנוצרי המורכב מבעלי כוח והשפעה. ההירארכיה  תחת האפיפיור
 הכנסייתית מתחת לאפיפיור מורכבת מארכיבישופים

וכמרים. כל אלה, אמורים להעביר את החסד האלוהי למאמינים . חלק מאנשי הכנסייה הקתולית הם 
 .فقر, طاعة وعزوبية () ות במנזרים ווקרולם ומתחייבים לחיי ציות , עוני , נזירים ונזירות הפורשים מהע

בישופיות . בראש כל אחת מהן עומד ארכיבישוף האחראי על רווחתם הדתית של  2275 -העולם מחולק ל
 המאמינים בבישופות שלו.

מרכז החיים של הקתולים הוא טקס המיסה שנערך כל יום הראשון ובמספר ימים קדושים נוספים כגון : 
רוס הקדוש. כל הקתולים מחויבים להשתתף בטקס המיסה. חלק נוסף וחשוב אחר חג המולד , ויום פט

 של חיי הקתולים הם "שעות הקנוניות" שהינן תפילות שמתרחשות כל יום בזמנים קבועים.
מהאזרחים הם קתולים . באירופה  30%לכנסייה הקתולית יש מאמינים ברוב מדינות העולם . באמריקה 

 בלבד. 3% ובאסיה 20%באפריקה  40%
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 כנסיית סנט פטרוס בוותיקן
 
 
 

 
 
 
 

 : נצרות אורתודוכסית
 

ושמו  דגש רב יותר מן הנצרות   הנצרות האורתודוכסית מבוססת על מסורות נוצריות שהתפתחו בביזנטין
 . הקתולית על הפן המיסטי והטקסי של הפולחן הנוצרי. השם "אורתודוקסי" פירושו "הדרך הנכונה"

השפעתה גדולה במזרח אירופה ובארצות המזרח התיכון אך ישנן גם קהילות במערב אירופה . מרכזה 
 .ההיסטורי הוא העיר קונסטנטינופול היא איסטנבול של היום 

הכנסייה האורתודוכסית מפוצלת למספר כנסיות שונות : הנצרות הרוסית אורתודוכסית 
 אורתודוכסית ונצרות ארמנית. -)הפרובוסלאבית( , הכנסייה הרומנית אורתודוכסית , נצרות יוונית

הפטריארכיה הירושלמית נחשבת לפטריאריכיה החמישית לפי חשיבותה וזמן קיומה . קדמו לה רומא , 
 א , אנטיוכיא ואלכסנדריה . קושט

  
 

 נצרות פרוטסטנטית
 

על ידי מרטין לותר הגרמני, בתגובה  16 -נצרות פרוטסטנטית , זרם עיקרי בנצרות , נוסד בתחילת המאה ה
 לשחיתות בממסד הכנסייתי הקתולי ולחוסר גמישות מספיק בממסד ההגותי הקתולי.

בעוד שהנצרות הקתולית  נוגעים ליחס בין האדם לאלעיקרי ההבדל בין הנצרות הקתולית לפרוטסטנטית 
גורסת שהאדם יכול לקחת חלק פעיל בגאולתו וכי יש משמעות למעשיו , הזרם הפרוטסטנטי גורס שרק 
האל יכול להכריע מי יגאל ואף מי יאמין . להבדל יסודי זה , השלכות מרחיקות לכת הן על אופי הפולחן 

לאחת משלושת הזרמים הגדולים של  ים . הפרוטסטנטים נחשב והן על חיי היומיום של המאמינים
 הנצרות , לצד הנצרות הרומאית קתולית והמזרחית אורתודוקסית.

במערב אירופה , שנפרדו  המושג פרוטסטנטית היא השם הקולקטיבי למספר גדול של כתות , שמוצאם 
לותר  ןנסיות הלותרניות ( .מרטימהכנסייה הקתולית כתוצאה מהשפעתו של מרטין לותר ) מייסדן של הכ

להעלאת דיון מחודש של נושא  1517, נזיר אוגוסטיני ופרופסור באוניברסיטת וויטנבנרג , קרא בשנת 
הטענות שלו לדלת של כנסיית ארמון וויטנברג , כלוח מודעות של  95הכפרה . טוענת כי הוא מיסמר את 

 האוניברסיטה.  



 
 
 
 

 : היררכיה ותפקידים בנצרות
 

 נזיר 
 אב מנזר ) ארכימנדריט (

 דיאקון
 כומר בישוף 
 ארכיבישוף

 קרדינל 
 פטריארך
 אפיפיור 

 
 
 
 
 

 העדות הנוצריות בישראל
 

 פרוטסטנטיות                                             קתוליות                                     אורתודוכסיות  
 

 אנגליקנים                                  פטריארכיה לטינית                            יוונים                       

 לותרנים                                 פרנציסקנים                                 ארמנים                             

 בפטיסטים                              מרונים                                                           קופטים              

 איוינגליסטים                                  יוונים קתולים                           סיריאנים                         

 סיריאנים קתולים                       אתיופים                        

 ארמנים  קתולים                                                                  

 
 כמו כן , פועלות בארץ עוד מספר כנסיות פרוטסטנטיות מקומיות קטנות בעלות השפעה בעולם .

 
 
 
 
 
 
 

 מקומות קדושים לנוצרים בישראל
 הכנסייה 

 לקהילה  .  פהיהיא מבנה הפולחן המרכזי של הנצרות, ותפקידה לשמש מקום אס כנסייהה
שקדמה לה. המבנה הבסיסי של  הרומיתב ממסורת הבנייה ומבנה הכנסייה של הדת הנוצרית שא

 , והוא נבחר בשל יכולתו להכיל קהל גדולאדריכלות הרומית, מקורו בבזיליקההכנסייה הנוצרית, ה
 .  צלבסיות בצורה המזכירה במרבית המקרים בנויות הכנ

קודש הקודשים שבו כוהן הדת  עורך את  –נימי של הכנסייה מורכב משני חלקים עיקריים המבנה הפ
 והול  לישיבת  קהל המאמינים . המיסה ואסור לקהל המאמינים להתקרב לשם 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94
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 כנסיית הקבר

שוכנת ברובע הנוצרי שבעיר  היא כנסייה גדולה הממוקמת במקום צליבתו וקבורתו של ישוע . הכנסייה 
העתיקה בירושלים ונחשבת לכנסייה החשובה והקדושה בעולם . מזוהה כגבעת הגולגותא , הנזכרת 

 בברית החדשה . 
 הזרם הקתולי או האורתודוקסי .  מנות עלבכנסיית הקבר פועלת זה מאות שנים עדות נוצריות שונות , הנ

 בראשות כל עדה חדרים , קפלות תפילה , אולמות חפצי קודש וכדומה. 
כנסיית הקבר מושכת אליה אלפי תיירים , צליינים ומאמינים נוצריים , הפוקדים את הכנסייה לתפילות , 

 מיסות וחגיגת החגים .
 דות: היוונית, הפרנסיסקאנית, והארמינית.בכנסייה חלים הסדרי הסטטוס קוו בין שלושת הע

 

 
 

 חדר הסעודה האחרונה )הסנקולום(
(, המשמעות היא, המקום שבו אוכלים, )חדר אוכל( , כמו כן , Ceonaculumהמקום נקרא "סנקולום", )

 במשמעות יותר רחבה , הקומה העליונה של הבית.
סדר  -בה ערך ישוע את סעודתו האחרונה לפי המסורת הנוצרית חדר הסעודה האחרונה הוא העליה

יג(. האולם נקרא בפי הנוצרים סנקולום, שם לטיני שפירושו -הפסח, כמסופר בברית החדשה )לוק' כב, ז
חדר אוכל, בחדר  זה נהגו השליחים להתכנס לאחר הצליבה ועמם מאמינים נוספים ובהם אמו של ישוע, 

 ראשון של המאמינים הנוצרים.זוהי "אם כל הכנסיות", שבה התגבש הגרעין ה
לפי המסופר הופיע כאן ישוע לאחר קומו מהמתים לפני תלמידיו, כאן גם ירדה רוח הקודש על שליחים 

בצורת להבות אש בחג השבועות , מעתה יכלו לדבר בשפת קול העמים כדי להפיץ את הבשורה בכל קצווי 
 ארץ.  

ידי קירילוס, אבסביוס והבישוף -והוא נזכר עלמקום הסעודה האחרונה כבר הונצח מהמאה הרביעית 
, בעת 135(. זה האחרון כותב, בהסתמך על תעודות מהמאה השניה, כי בשנת  403-307אפיפניוס )

שאדריאנוס הגיע לירושלים "החזיקו הנוצרים בכנסיה קטנה במקום של הסנקולום, שם נאספו השליחים 
סיה זו עמדה באזור הר ציון שנותר לפליטה כשהרסה לאחר עלייתו של ישוע השמיימה מהר הזיתים, כנ

 (. 70העיר ירושלים" )בשנת
  

 
 יום כיפור( למעט )  כל  השנהפתוח לקהל המבקרים חדר הסעודה האחרונה :  שעות פתיחה

 משעה שמונה בבוקר עד שש בערב.                          
 משרד הפנים.המקום מנוהל ובאחריות                           

 



 

 
 

 כנסיית הבשורה:
כנסיית הבשורה בנצרת היא אחת מהכנסיות הגדולות והמפוארות ביותר במזרח התיכון. הכנסייה, 

 . 1969ידי "סולל בונה", נחנכה בשנת -שתוכננה בידי האדריכל האיטלקי ג'ובאני מוציו ונבנתה על
שרידיה הקדומים ובה בעת להקים המתכננים ביקשו לשלב באתר את המערה המקודשת, לשמר את 

 כנסיה גדולה במיוחד למאמינים רבים ככל האפשר.
 מפלסית.-הפתרון שנמצא לכך, הוא בהקמת כנסיה דו

 
 

 
 

המערה המקודשת והשרידים סביבה,  –חשוכה קמעה ונעדרת עיטורים. במרכזה הכנסיה התחתונה: 
סיפור הכתובים על פלא הבשורה ו"רז המהווים את גרעין הכנסיה. אווירת המיסתורין תואמת את 

 (Incarnationההתאנשות" )



במקום שרידים ארכיאולוגיים רבים, הקשורים למערה ולשרידי הבזיליקה הצלבנית )מצפון למערה(. 
המפלס התחתון דומה מעט לכנסיה הצלבנית, מלבד ממערב, שם הכנסייה קצרה יותר, וזאת כדי 

 מקום לרחבה בחזית. להרחיקה מעט מהרחוב הסואן ולהשאיר
במרכז המבנה, בחלק התחתון, נמצאת המערה המקודשת. המערה, ששמשה כקריפטה בכנסיות קודמות , 
הופרדה משא חלקי במבנה מכל צדדיה משמשת כמוקד הכנסייה. צורתה מזכירה אתרים חשובים אחרים 

 יקור.        כגון קפילת כנסיית הקבר, בה האתר המקודש הופרד מהסלע מהווה את מוקד הב
 

 כנסיית גבריאל
 ) כנסיית הבשורה היוונית (

הכנסייה בנויה במקום שלפי מסורת מימי הביניים הייתה בשורת המלאך גבריאל למרים, בעת שירדה 
לשאוב מים מן המעיין , מסורת זו, המקובלת על היוונים אורתודוכסים, מקורה בספרות החיצונית, 

 ע"ש יעקב" מהמאה השנייה לסה"נ. הידועה בשם ה"פרוטו אוונגליון
לח. מכאן שהיוונים אורתודוכסים מנציחים את בשורת -סיפור זה מקביל כמעט למסופר בלוקס א, ל

המלאך גבריאל למרים במעיין הזורם בקריפטה של הכנסייה, במקביל למסורת המקובלת, המנציחה את 
 אותו אירוע בכנסיית הבשורה.

, והשרידים הקדומים ביותר בה, 12-הכיבוש הצלבני, בראשית המאה ההכנסייה הוקמה זמן קצר לאחר 
 באזור הקריפטה, הם אמנם מהתקופה הצלבנית.

נהרסו הכנסיות הנוצריות בנצרת בידי ביברס, ועמן גם הכנסייה הנוכחית. המקורות הנוצריים  1263בשנת 
 כירים מסורות אחרות.המאוחרים אינם מתייחסים עוד למסורת הבשורה שהייתה במקום, אך הם מז

אלף נפש. ליד  12-הכנסייה היא המקום המקודש ביותר בנצרת לקהילה היוונית אורתודוכסית, המונה כ
 הכנסייה, ממערבה, הוקמו מרכז התרבות והמרכז הקהילתי של העדה.

 
 
 

 :הר הקפיצה
 

 פני הים .מטר מעל  397הר הקפיצה נמצא דרומית לנצרת והוא משקיף אל עמק יזרעאל וגובהו 
צידו המזרחי משקיף על הר תבור . בברית החדשה , נאמר שישוע הרגיז את מתפללי בית הכנסת בנצרת 

הוא עבר  –כשרמז על משיחיותו , הם הוציאו אותו מהעיר וביקשו לדחוף אותו מההר . עפ"י לוקאס ד' 
  עמק .בתוכם וילך לדרכו " מכאן המסורת הנוצרית בדבר קפיצתו של ישוע מההר אל ה

 
 :כנסיית המולד

 
יושבי תבל... וילכו כולם להתפקד איש לעירו: ויעל גם -כל-... ותצא דת מאת הקיסר אוגוסטוס לספר את

מרים -לחם כי היה מבית דוד ... להתפקד עם-יוסף מן הגליל מעיר נצרת אל יהודה לעיר דוד הנקראה בית
בנה הבכור ותחתלהו ותשכיבהו -דת: ותלד אתהמארשה לו והיא הרה: ויהי בהיותם שם וימלאו ימיה לל

 כה(-ז. השווה: מתי א, יח-היה להם מקום במלון. )לוק' ב, ב-באבוס כי לא
 לחם כפר קטן חסר כל חשיבות.-עד למאה השלישית לספירה הייתה בית

אמנם נמצאה כאן מערה, שהייתה מקודשת לנוצרים הראשונים כמקום לידתו של יהושוע , אך היא 
 קום פולחן.שימשה מ

מטרת הבונים הייתה כפולה להנציח את מערת הלידה וליצור מקום התכנסות לתפילה. בהתאם לכך , 
הכנסייה נבנתה משני חלקים נפרדים: החלק המתומן ממזרח , מעל מערת הלידה, השייך לסוג כנסיות 

נפרדים אלה  ההנצחה והחלק הבסיליקאלי ממערבו , שנועד להתכנסות המאמינים. חיבור שני חלקים
 לישות אחת , הינו אחד מקווי האופי הייחודיים לכנסיית המולד. 



 
 
 
 

 חגים נוצריים עיקריים
 

 בשפה הלטינית קוראים ליום זה של כל העדות הנוצריות הוא יום ראשון בשבוע .   : יום המנוחה השבועי
 האלוקים .דומיניקה, ז"א את יום                                       

 
 :חג המולד

 
החג החשוב ביותר בנצרות . נתפס הן כאירוע דתי , הן כמועד חילוני המסמל את אחדות המשפחה. נחוג 

 בדצמבר. 25-ברוב העולם הנוצרי ב
תאריך הולדתו של ישוע הנוצרי , אם כי אין לכך ביסוס היסטורי . למה בכל זאת חוגגים ביום זה ? כי 

ם בעת העתיקה את לידתו של השמש במועד ההיפוך החורפי. כעבור מאות שנים בתאריך זה חגגו הרומאי
, אנשי הקיסר קונסטנטינוס הכריז על הנצרות כדת הרשמית של האימפיריה הרומית במקום עבדות 

האלילים, הוא ביקש ליצור חג , אשר יאחד מסורות נוצריות ופגאניות לכן הכריז על " חג השמש" כחג 
עם זאת , קיימות תאוריות נוספות בדבר מקורו של החג. אגב , מאמיני הכנסיות  הולדתו של ישוע.

השנה היוליאני, חוגגים את –אורתודוקסים, ארמנים,קופטים( הכפופים ללוח -המזרחיות ) יוונים
 בינואר. 7 -הכריסמס ב

 
 חג הבשורה

בנצרת , ובישר להם כי מרים פי המסורת הנוצרית , המלאך גבריאל התייצב בביתם של מרים ויוסף -על
הרתה מרוח הקודש ובעוד תשעה חודשים כעת חיה תלד את בן האלוהים , במקום שבו עמד ביתה , 

במרץ , תשעה חודשים בדיוק  25 -הוקמה לימים כנסית הבשורה . הנוצרים חוגגים את "יום הבשורה" ב
 בדצמבר (. 25לפני חג המולד )

 חג הדקלים
"יום ראשון של הדקלים " ( , נחוג ביום ראשון של   (  palm sundayו האחר חג זה , הידוע גם בשמ

הפנים שערכו תושבי ירושלים לישוע , עם היכנסו בשערי  –השבוע שלפני חג הפסחא . מקורו בטקס קבלת 
פי המסורת הנוצרית , הם קידמו את פניו בניפנוף -העיר , שבוע לפני הפסח , שהוא רכוב על החמור . על

 ת דקלים שאחזו בידיהם , ובברכת " ברוך הבא בשם אלוהים ".כפו
 
 



 שבת האור בכנסיית הקבר
על פי האמונה הנוצרית בשבוע האחרון לחייו ביקר ישוע בירושלים . מידי שנה המאמינים הנוצרים 

 משחזרים את קורותיו באותו שבוע . השיא הוא כמובן בחג הנוצרי שנקרא הפסחא .
נקרא השבוע הגדול )והנורא( ביום שישי ישוע ניצלב מת ונקבר , ביום א' באו לפקוד השבוע שלפני הפסחא 

את קברו והנה הקבר ריק ! הברית החדשה מספרת שישוע קם לתחיה . בשבת האור משחזרים את ירידת 
 האש שמסמלת את נוכחות האל ומציינת את מעבר מחשבת המוות של ישוע לאור תחייתו הקרבה.

 33צים אלפי מאמינים מכל העולם לכנסיית הקבר כשכל אחד מחזיק ביד אגודה של לקראת הטקס נקב
 שנות חייו של ישוע (. 33נרות ) כנגד 

 14:00הפטריארך היווני אורתודוקסי נכנס לבד לתוך הקבר הקדוש עם לפיד ומכובה ומתפלל . בשעה 
ם לו נציגים של העדות לערך הלפיד שבידו נדלק . הוא מוציא את הלפיד לקפלת המלאך שם מחכי

האחרות )ארמנים , קופטים וסורים ( מדליקים את הלפידים שבידם מהראש שבידו ומוצאים אותם 
לכנסייה האש מועברת בין המאמינים בכנסייה מאחד לשני . כל אחד מדליק את האגודה שבידו ומעביר 

 את האש לסביבתו.
 בעוצמה ותוך רגעים ספורים כל הכנסייה "אש" .עם ירידת האש כל פעמוני כל הכנסייה מתחילים לצלצל 

האש מועברת גם למאמינים שצובאים על חצר הכנסייה על גגותיה והסמטאות שסביבה התרגשות 
 אכסטטית אוחזת בכל.

בחורים יוונים תלבושת יוונית מסורתית נשלחים במיוחד לארץ לטקס זה מיד בתום הטקס הם נוסעים 
כך שכבר בשעות ערב המוקדמות האש הקדושה החדשה מגיעה לכנסיות לשדה תעופה ומשם טסים ליוון 

 ביוון וברחבי העולם הנוצרי המזרחי.
 

 חג הפסחא )"החג הגדול"(
 

נוצרית. החג מציין את תחייתו -חג הפסחא הינו אחד החגים הדתיים החשובים ביותר בקהילה הערבית
,מקור ( قيامةשל ישוע שלושה ימים לאחר שנצלב ונקבר בירושלים , ומכאן שמו בערבית , קיאמה )תקומה , 

סעודת ליל הסדר  השם פסחא במילה העברית  "פסח" , כידוע , ישוע הוסגר לרומאים בערב פסח, במהלך  
שערך עם תלמידיו בחמישי בלילה , נשפט ונצלב ביום שישי וקם לתחייה ביום ראשון . לכן, הפסחא נחוג 

תמיד ביום ראשון בשבוע , ותמיד סמוך לתחילת האביב. לכן, אין תאריך קבוע לחג בלוח השנה 
 באפריל. 25 -הגרגוריאני , והוא עשוי לחול בין ה

וכין לפסחא בפסוק מסוים בברית החדשה, שבו יוחסה לישוע האמירה , כי הוא המאמינים מוצאים סימ
אפשרי ,  –המקדש ולבנותו מחדש בשלושה ימים. הואיל ובפועל דבר זה בלתי -מסוגל להרוס את בית

 הבירו תלמידיו כי ישוע התכוון בעצם להריסת גופו ולבנייתו מחדש בשלושה ימים.
 
 
 
 

 ( Ascensionחג העלייה לשמיימה )
לפי המסופר  –יום אחרי פסחא חוגגים אותו לזכר עלייתו של יהושוע השמיימה, שקרה  40חג זה חל 

 ארבעים יום לאחר תחייתו. –בברית החדשה 
 מסופר שבמשך ארבעים הימים הנ"ל התהלך יהושוע בארץ והופיע בהזדמנויות שונות לתלמידיו ולחסידיו.

 
  Pentecostחג השבועות 

 
 פירושה ביוונית החמישים( חל חמישים יום אחרי פסחא . ) המילה פנטיקוסטה 

החג מציין את המאורע שבו נחה רוח הקודש על שליחי יהושוע ומסופר שבאותה הזדמנות דיברו הנוכחים 
 בשפות שונות. טכס מיוחד נערך באותו יום באולם הסעודה האחרונה שעל הר ציון.

 
 
 
 



 חג הצלב
  . יסד הנצרותישל הנצרות ומזכיר את הצלב שעליו נתלה מ הצלב הוא סמל

 . הכנסייה הקתולית חוגגת את חג תפארת הצלב. הצלב, כלי המתה איומה מכל שנה  בספטמבר 14-ב
 .לחודש ספטמבר  27חוגגת חג זה ב  הכנסייה האורתודוכסית  

במסורת הנוצרית נמשל הצלב לעץ הדעת או לעץ החיים בגן עדן. בגלל האכילה מעץ גן עדן נכנס המוות 
לעולם בגלל העברה )כאשר האדם הראשון אכל מפרי העץ( ודרך עץ הצלב החיים ניצחו את המוות )כאשר 

 ישוע ציית עד מוות(. 
בגן כפי שכתוב: "ויתחבא  לוהים האדם הראשון התחבא בין עצי הגן כאשר שמע את התהלכותו של הא

(. הוא התחבא בגלל שהחטא החדיר לתוכו את 8האדם ואשתו מפני ה' אלוהים בתוך עץ הגן" )בראשית ג:
 הפחד מהאלוהים 

הוא נלקח מקור חג תפארת הצלב  –חטא, פחד ומוות אז השתלטו על האדם. אולם, ישוע לא התחבא  –
. על פי 335בספטמבר  14-הקבר"( בירושלים. ב ה גם "כנסיית הינו ביום חנוכת כנסיית התחייה )המכונ

 בנצרות כדת לגיטימית   המלכה הלנה, אימו של הקיסר קונסטנטין שהכיר המסורת הנוצרית, באתר 
 בקיסרות הביזנטית לאחר מאות השנים של רדיפות, מצאה את צלבו של ישוע.

השלושה בגלל כוחותיו   את צלבו של ישוע ביןפועליה שחפרו במקום איתרו שלושה צלבים והיא זיהתה  
תהלוכת לוויה והמלכה ציוותה על אנשיה להניח  הנפלאים. על פי אחד הסיפורים, עברה בשעת החפירה 

קם לתחייה. הכנסייה שהוקמה במקום צליבתו של ישוע ותחייתו מן  את גופת המת על הצלב והוא 
הצלב ולכל המפנה את פניו לכבודו של המשיח הקם  הינה סוכה בלב ירושלים לכל החוסה בצל המתים 

 מבין המתים.
 
 
 

 
 

 :חג ההתגלות 
 

בינואר . אצל הארמנים חוגגים  -19לינואר ואצל האורתודוכסים ב - 6חל אצל הקתולים והפרוטסטנטים ב
 לינואר את חג ההתגלות ואת חג המולד גם יחד. 19-ב

חג זה נקבע לזכר בקורם של שלושת המלכים שבאו מהמזרח בהדרכת כוכב לבית לחם, כדי לחלוק כבוד 
ולהגיש מתנות )זהב, לבונה ומור ( לילד ישוע שהתגלה לכל הגורם. החגיגות לזכר המאורע מתרכזות בארץ 

סט' ניקולאס  בבית לחם. בארצות מסוימות נוהגים בחג הנ"ל לחלק מתנות לילדים, דומה לנוהג של חג
 לדצמבר.  - 6בארצות אחרות, החל ביום 

 
 

 הטבילה
  

יש זרמים  -טקס או מנהג דתי שעל הנוצרי המאמין לקיים במהלך חייו, בהתאם למידת התחייבותו לדת 
 שונים בנצרות וכל זרם בוחר את מספר הסקרמנטים שהוא יעשה במהלך חייו(.

( הוא הטקס המכניס את המאמינים אל חיק הכנסייה הנוצרית. סקרמנט baptismus לטיניתהטבילה )
 זה שני בחשיבותו רק לאוכריסטיה ומתקשר לסיפור הטבלתו של ישוע. דרך הטבילה זוכה הנטבל ללידה

 החטא הקדמוןמחדש, שכן לאחר הלידה הביולוגית של אדם ועד טבילתו, נפשו עדיין מתה, כתוצאה מ
 המכתים את האנושות כולה. 

מין לקבל את החסד האלוהי. הטבלת הגוף מסמלת את הטבעתה של נפש בעלת הטבילה מכשירה את המא
חטא, או ליתר דיוק הגוף החוטא, ומסמלת את לידתה מחדש )משיכתה מן המים( של נפש טהורה ונקייה. 

(, כדי לנקותם ברית מילהזו גם הסיבה שקתולים ממהרים להטביל תינוקות )ביומם השמיני, בדומה ל
 (. זרמים גן העדןל גיהנום)מקום בין ה לימבובהקדם מן החטא פן ימותו לא מטוהרים ועל כן יגיעו ל

 , לעומת זאת, נטבלים בבגרותם, מתוך בחירה חופשית.פרוטסטנטים
נויה בדרך במכלולים כנסייתיים קתוליים גדולים קיימת קפלת טבילה מיוחדת הקרויה בפטיסטריום הב

 .ירושליםביום השמיני לכניסתו ל ישו, רמז לשמונה ימים מהלידה לטבילה ולתחיית מתומנתכלל בצורה 
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9F
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D


בכנסיות האורתודוקסיות, בכנסיות קתוליות־מזרחיות ובכנסיות פרוטסטנטיות פונדמנטליסטיות 
ה. בכנסיות הקתוליות מטבילים את כל הגוף. אצל האורתודוקסים נוהגים להוסיף מעט שמן למי הטביל

והפרוטסטנטיות מזליף הכומר המקיים את הטקס שלוש פעמים מים שקודשו בברכת כוהן דת על קדמת 
-אותו לכנסייה "בשם האב, הבן ורוח הקודש". מקור הטבילה הוא בדברי ישו ראשו של הנטבל ומכניס

 הקודש" ודברי יוחנן "ואתם לכו אל כל הגויים וטבלתם אותם לשם האב והבן ורוח  19מתי כח',
 "אני טובל אתכם במים, הוא יטבול אתכם ברוח הקודש". 16לוקס ג', -המטביל ב

  
 
 
 
 

 :  שבעת הסקרמנטים הקדושים של הנצרות הקתולית
 

 . מקור השםכומר, הניתן בדרך כלל למאמינים בידי דת הנוצרית)בעברית ַמְקדש( הוא טקס ב סקרמנט
 ברית, שבועה. - sacramentumבמילה הלטינית                 

 על ידי הכנסייה  13-מאה המקובל למנות שבעה סקרמנטים אשר נקבעו ב נצרות הקתוליתב             
 

אל הכנסייה. בכנסיות הקתוליות והפרוטסטנטיות  הוא הטקס המכניס את המאמינים:  טבילהה .1
מזליף הכומר המקיים את הטקס שלוש פעמים מים שקודשו בברכת כוהן דת על קדמת ראשו של 

 הנטבל ומכניס אותו לכנסייה "בשם האב, הבן ורוח הקודש".
. קתולים ממהרים החטא הקדמוןהנצרות הקתולית רואה בהטבלה מעשה, המנקה את הנטבל מן        

(, כדי לנקותם בהקדם מן החטא פן ימותו ברית מילהלהטביל תינוקות )ביומם השמיני, בדומה ל
 (. גן העדןל גיהנום)מקום בין ה לימבולא מטוהרים ועל כן יגיעו ל

         
בכנסייה הקתולית נערך טקס זה לילדים שהגיעו לגיל שבע. באמצעות סקרמנט האישוש – אישוש  .2

אישר הילד את הטבילה והתקבל לנצרות, הפעם מרצונו ומהבנתו. הטקס נועד בעיקר לחיזוק 
כומר האחראי על אזור גדול ולא רק על  -האמונה הנוצרית. סקרמנט זה ניתן רק בידי בישוף 

 .הקהילה שלו
 

אסורים בתכלית  גירושין. לפי האמונה הקתולית, טקס הנישואין אינו הפיך, הנישואיןטקס  .3
אלוהי, שמטרתו להעמיד -האיסור. מרבית הזרמים בנצרות מאמינים כי הנישואין הינם קשר רוחני

דת, ובנוסף -אישאו במקום אחר בנוכחות  כנסייהצאצאים. טקס הנישואין חייב להתקיים ב
 חייבים שני אנשים נוספים לשמש כעדים לטקס )דמיון רב נוסף לטקס הנישואין היהודי(.

 
נוצרית שבמהלכה  תפילה( היא הסקרמנט החשוב ביותר בנצרות. המיסה היא Mass) מיסהה .4

ע. כך מעביר ישוע ישומגיש הכומר למתפללים לחם ויין, שהופכים במהלך הטקס לדמו ולגופו של 
בשרו הופך לבשרם ודמו נמהל בדמם. הטקס מבוסס על דבר ישוע לתלמידיו את החסד למאמינים, 

: "אכלו את הלחם כי זה בשרי, שתו את היין כי זהו דמי, דם  (26בסעודה האחרונה )מתי כ"ו 
הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים". טקס זה התפתח מנוהגם של נוצרים בכנסייה 

הקהילה. בשל הרדיפות נגד נוצרים, הפכה הסעודה הגדולה הקדומה לקיים סעודות לכל חברי 
 לסעודה סמלית, שקיבלה משמעות מאגית.

 
כאשר נוצרי חוטא הוא מתוודה בפני הכומר, מקבל את העונשים שהוא מטיל עליו וכך  – וידויה .5

מתנקים חטאיו. יש לציין כי לפי התפיסה הנוצרית הקלאסית, משאירה המחילה הזאת כתם על 
 כנסייה הקתוליתעדן. המחילה ב-,רק כאשר כיפר שם על חטאיו, רשאי הנוצרי להגיע לגן‘הנשמה 

נעשית בנוסח זה: "האל הרחום, דרך מותו ותחייתו של בנו, גאל את העולם ושלח את רוח הקודש 
רך הכנסייה יעניק לך האל מחילה ושלום, ואני מוחל לך על בינינו למחילה על חטאינו; מי ייתן וד
 חטאיך בשם האב, הבן ורוח הקודש".
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הכומר מעניק "מתנת חסד" אחרונה לנוטה למות, כדי שיוכל לצאת אל  – המשיחה האחרונה .6

. הוא שומע את וידויו האחרון ומושח את גופו גן העדןהעולם הבא נקי מחטאים קטנים ולהגיע ל
 בשמן ובמים לפני המשפט השמימי בפני האלוהים. 

 
. ההקדשה לכהונה בישופיםול כמריםסקרמנט זה עוסק בהכשרת נוצרים פשוטים ל – ההסמכה .7

 חייב להיות בדרגת בישוף.נעשית על ידי אדם שקיבל הסכמה מטעם הכנסייה הקתולית בוותיקן, ה
 
 
 

 בישראל  יםביקורי האפיפיור
 

  2014ביקורים עד היום ומתוכנן ביקור נוסף במאי  3בישראל התקיימו 
 

 ביקור האפיפיור פאולוס השישי
 
 

, המנציח את מפגשו של פאולוס נצרתב בזיליקת הבשורההפסל בקצה המזרחי של רחבת האכסדרה שב
 אתינגורסהשישי עם 

בישראל. היה זה הביקור הראשון אי פעם של ראש  פאולוס השישיביקר האפיפיור  1964 בינואר 5ב־
, ובסיום ירדןבישראל. הביקור נמשך כאחת עשרה שעות. לישראל הגיע האפיפיור מ הכנסייה הקתולית

 לוי אשכול ראש הממשלה, זלמן שזר נשיא מדינת ישראלהביקור שב אליה. את פניו של האפיפיור קיבלו 
. הנשיא העניק לאפיפיור מדליון זהב שעליו מוטבעת מפת ישראל ומתחתיה תל מגידוובכירים נוספים ב

קר האפיפיור באתרים הקדושים לנצרות נכתב בעברית ובלטינית "עלה לארץ הקודש". לאחר מכן בי
-מרדכי אישעל ידי ראש העירייה  לחם ומלחהתקבל ב ירושלים. בהר האושרו כפר נחום, טבחה, נצרתב

 .וםשער מנדלבאועזב דרך  כנסיית הדורמיציון. את ביקורו חתם האפיפיור בשלום
 
 

 ביקור האפיפיור יוחנן פאולוס השני
, והיה לאפיפיור השני ישראלב יוחנן פאולוס השני, ביקר האפיפיור מילניום, לרגל שנת ה2000בשנת 

. האפיפיור החל את רשות הפלסטיניתוב ירדןהמבקר בארץ. מסעו של האפיפיור באזור כלל גם ביקור ב
 .2000 במרץ 26-ב רומא, ועזב ל2000 במרץ 21-ב ישראל, הגיע ל2000 במרץ 20-ב ירדןהביקור ב

 מיסה. הוא קיים כותל המערביוב יד ושם, וביקר בעזר ויצמן המדינהנשיא בין היתר נפגש האפיפיור עם 
 נצרתב בזיליקת הבשורה, בהר האושר, ומיסות פתוחות בירושליםב חדר הסעודה האחרונהפרטית ב

 בירושלים.  כנסיית הקברוב
 

 ביקור האפיפיור בנדיקטוס השישה עשר 
 

נשיא מדינת . האפיפיור נפגש עם 2009 במאי 15–11ביקר בישראל ב־ בנדיקטוס השישה עשרהאפיפיור 
. המערביכותל וב כיפת הסלע, ביד ושם. הוא ביקר בבנימין נתניהו ראש הממשלהועם  שמעון פרס ישראל

כנסיית ביקר ב לסטיניתרשות הפ. בעמק יהושפטוקיים מיסה ב חדר הסעודה האחרונההאפיפיור התפלל ב
 הר הקפיצה. כן ערך מיסה במחמוד עבאס נשיא הרשות הפלסטיניתובמחנה פליטים, ונפגש עם  המולד

 .כנסיית הקברוב כנסיית הבשורהוביקר ב
 

 ביקור האפיפיור פרנציסקוס 
 

של הביקור הראשון של האפיפיור פאולוס   מפגש ההיסטוריציון הל  2014מתוכנן להתקיים בחודש מאי 
 . השישי עם הפטריארך היווני
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