


:אורתודוכסים וקתולים

(היררכיה כנסייתית )אפיסקופלים 

(טקסים משנים מציאות)סקרמנטלים 

ריבוי הלכות ומנהגים







משבר ימי הביניים

1315-1317הרעב הגדול *
הדבר השחור מכלה את אוכלוסיית   *

-13471351אירופה 
-13781417גלות אבינון *
1453נפילת קונסטנטינופול*
האפיפיור לאו העשירי מגייס כספים *

י מכירת אינדולגנציות"לשיפוץ סן פייטרו ע



ניצני המחאה 
,  למסורת התרבותית הקלאסית, חזרה למקורות-רנסאנס* 

פילוסופיה אומנות, הומניזם ואינדיוודואליזם

מחאה  : אוקספורד14מאה ( 13201384-) ון וויקליף 'ג* 
חיי פשטות עוני  . נגד סמכות האפיפיור ותיווך הכנסייה

האמין שכתבי  . וצדקה כביטוי ליחסי אינטימי עם המשיח
הקודש הם הדרך המהימנה ביותר להגיע לאמת אודות  

נטל חלק בתרגום המקרא מלטינית לאנגלית. האל

מושפע מוויקליף ומטיף נגד : פראג( 14-15מאות )יאן הוס *
,  נגד שחיתותה, סמכות הכנסייה האפיפיור והקרדינלים

,  לכנסייה אין רשות להרים את החרב. ונגד האינדולגנציות
והמחילה לא נקנת אלא ניתנת באמצעות חרטה



: המורה

ויקליף ון 'ג
John Wycliffe 









1538

:צו מלכותי

בכל כנסייה 

יהיה עותק אחד 

של כתבי הקודש

...  באנגלית



1483-1547מרטין לותר 



1483-1547מרטין לותר 



כתבי הקודש 

:בלבד

המדריך 

האבסולוטי  

.לחיים הדתיים

1483-1547מרטין לותר 



לותר מול האפיפיור  

:1520שלוש המסות הלותרניות של 

An den christelichen)אל האצולה הנוצרית של העם הגרמני Adel deutscher Nation);

De Captivitate)על השבייה הבבלית של הכנסייה  Babylonica Ecclesiae);

Von der Freiheit)על חירותו של האדם הנוצרי eines Christenmenschen) .











כי איזה לב נוצרי יכול או צריך לראות בהנאה

כיצד האפיפיור מקבל את לחם הקודש

כורע על  , בעוד הקרדינל, יושב על כסאו כאציל נכבד

,  מגיש לו את הסקרמנט במוט זהב, ברכיו ומשתחווה

,  כאילו אין לחם הקודש ראוי שהאפיפיור

,שאינו אלא חוטא עלוב ומצחין

,  בעוד כל יתר הנוצרים, יקום ויכבד את אלוהיו

,  האפיפיור, הקדושים הרבה יותר מהאב הקדוש

?מקבלים את לחם הקודש ביראת כבוד

הייפלא אם יביא אלוהים על כולנו מכות על שאנחנו  

?  סובלים ואף משבחים פחיתות כבוד כזו לאלוהים

אותו דבר קורה גם כשהוא נושא את לחם  

:הקודש בתהלוכה

אותו חייבים לשאת על כפיים אך לחם הקודש  

.ניצב לפניו כקנקן יין קטן על השולחן

,  ישו נחשב ברומא לאין ולאפס: בקיצור

.האפיפיור נחשב לעולם ומלואו



התזות95







ד   ,פירוש על האגרת אל הגלטים ב–מרטין לותר 

בהיותי נזיר הגעתי לכך שחשבתי את עצמי עזוב לגמרי 

,  כל אימת שחשתי בתאוות בשרים, (מאת אלוהים)

בחמדת  , כשחשתי בתנועה רעה כל שהיא, רצוני לאמר

.                    בשנאה או בקנאה כלפי אחר, בזעם, בשרים

,  התוודתי מדי יום ביומו וכדומה, ניסיתי דרכים רבות

אך דבר לא הועיל לי שכן תאוותי הגופנית שבה תמיד 

עד כי לא יכולתי לשקוט, וחזרה

:ותמיד הרגזוני מחשבות אלה

בקוצר רוח  , נגוע אתה בקנאה!בזה או בזה חטאת

על כן לשווא נכנסת למסדר  . ובחטאים וכיוצא באלו

ואין תועלת בכל מעשיך הטובים, הקדוש הזה



ד   ,פירוש על האגרת אל הגלטים ב–מרטין לותר 

אילו אז הבנתי כהלכה את דבריו של פאולוס  

,כי הבשר מתאווה ההיפך מן הרוח"

,  והרוח ההיפך מן הבשר

ושניהם מתקוממים זה לזה 

"  עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפצו

,   לא הייתי צריך לענות את עצמי באופן כה אומלל-

כפי שאני רגיל לעשות  , אלא הייתי חושב ואומר לעצמי

שכן , אתה לא תהיה נקי לגמרי מחטא, מרטין: עתה

עדיין יש לך בשר ועל כן תחוש במאבק איתו בהתאם  

" ...הבשר מתנגד אל הרוח"לאמירתו של פאולוס 



1483-1547מרטין לותר 

!?כיצד האדם יכול להיגאל ?כיצד האדם יכול להיגאל

לא באמצעות מעשים טובים, באמצעות אמונה בלבד

?היכן טמונה הסמכות הדתית

בכתבי הקודש

?מהי מהות החיים הנוצריים

לשרת את האל

?מהי הכנסייה

קהילת המאמינים הנוצרים



Lucas Cranach Wittenberg altarpiece, Wittenberg church



Lucas Cranach Wittenberg altarpiece, 







•Sola Scriptura









.המעשים הטובים לא הופכים את האדם לטוב"

"אדם טוב עושה מעשים טובים



,באמונהדי לו לאדם הנוצרי "

;  חסידואין הוא זקוק לשום מעשה על־מנת שיהיה 

, ואם אין הוא זקוק עוד לשום מעשה

[  …]ודאי משוחרר הוא מהמצוות והחוקים 

"האמונה הצרופה, זוהי החירות הנוצרית
(.רן הכהן: תרגום, "על חירות האדם הנוצרי)"

—שחרור של המוסר מהדת •

,עלינו לעשות טוב לא לשם ישועתנו

.אלא מפני שהוא טוב





וויליאם הולמן האנט  

1854 ,1899

ת ְודֹוֵפק לֶּ .  ִהְנִני עֹוֵמד ְלַיד ַהדֶּ

ת  ת קֹוִלי ְוִיְפַתח אֶּ ִאיׁש ִכי ִיְׁשַמע אֶּ

ת לֶּ ְסַעד ִאתֹו , ַהדֶּ יו ְואֶּ ֵנס ֵאלָּ כָּ אֶּ

(20: 3, ספר ההתגלות). ְוהּוא ִאִתי





1521, לותר בפני הדיאט בוורמס



1521מתוך נאום הרייכסטאג בוורמס –מרטין לותר 

על כן אין אני יכול לעזור לכתבי בדרך שונה מזו שהראה . אדם אני ולא אלוהים

אמר , והמשרת סטר אל לחיו, על תורתו( הכהן)כאשר שאלו חנן . אדוני המשיח

בידיעתו שאינו , האדון עצמו". אם רע דברתי הוכח לי כי רעה היא: "(23יוחנן יח )

על אחת כמה  . ואפילו מעבד שפל, לא סירב לשמוע הוכחה נגד תורתו, יכול לטעות

להיות מוכן לבקש כל עדות שאפשר , לטעותהעלול , עלובאדם , וכמה חייב אני

את , האלוהיםרחמי למען , מבקש מכםהנני  על כן . להביא לסתור את תורתי

להביא לי  -ויהא מעמדו נעלה או שפל , אחרמכם או מכל אדם , חסדכם הנשגב

.  האוונגליוןי עדותם של כתבי הנביאים או "הוכחות שתגלנה את טעותי ויכריעוני ע

אהיה הראשון , אדרבא. אהיה מוכן בהחלט לחזור מכל טעות אשר תוכח כטעות

.לזרוק את כתבי לתוך האש

,  י הוכחות הגיוניות גלויות"או ע, י עדויות מכתבי הקודש"אם לא אוכרע ע( אבל)

כי  . והכרתי תשאר שבויה בדברי אלוהים, י הפסוקים שהבאתי"אשאר מוכרע ע

כי גלוי וידוע הוא שהם טעו לפעמים ואף , לא באפיפיור ולא במועצתו, אינני מאמין

כי אין זו דרך בטוחה או , לחזור מדברי איני יכול ואיני רוצה. סתרו את דברי עצמם

!אמן!  והאלוהים בעזרי. רצויה לאדם לעשות דבר מה בניגוד למצפונו



Martin Luther: “Hier stehe ich,
ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen!”







תעמולה לותרנית  

נגד ריבוי הפלגים  

:  הפרוטסטנטיים

השמרו לכם  "

מנביאי השקר  

הבאים אליכם  

בלבוש כבשים  

ובקרבם זאבים  

":  טורפים המה





אוטרכט

16מאה 



ציריך



כנסיות פרוטסטנטיות מבפנים



cuius regio eius religio: חוזה אאוגסבורג 1555

1555-החלוקה הדתית של אירופה ב 



Cuius regio, eius religio



קונציל טרנטו  
Concilium 

Tridentinum, 
1545 – 1563



–1555שלום אוגסבורג 

הסכם קיום בין קתולים  

ולותרנים

–1648שלום וסטפליה  
הסכמי שלום וסיום מלחמות           

אשרור שלום אוגסבורג  
לותרנים  , הסכם קיום  קתולים

וקלויניסטים



Institutes of the Christian 

Religion1536

Hans Holbein the Younger

אן קלווין'ז

1509-

1564



1580–

טקסט היסוד הלותרני עד ימינו  

Lutheran 

Confessions

=

The Book of 

Concord



TULIP

• T - Total depravity

U - Unconditional election

L - Limited atonement

I - Irresistible grace

P - Perseverance of the saint



George 

Whitefield



:בילי גרהם

ישוע ההיסטורי וישוע הגואל, הכל נכון

אבל יש משמעות רק כאשר אדם מקבל 

את רוחו של ישוע



Methodist Revival



Industry Brethren Church, Texas

Church, Huston, Lakewood Texas
Mega Churches



George Whitefield



https://www.youtube.com/watch?v=DwnZZLwf0go

110th anniversary of the Azusa Street Revival

https://www.youtube.com/watch?v=DwnZZLwf0go



