סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שעור  :4התגלות

באהבה ,אלוהים גילה עצמו ונתן עצמו לכל בני האדם על מנת שנוכל להכיר
אותו ולהבין את המשמעות והמטרה של חיינו( .קכ"ק )68
קכ"ק 52 ,47 ,37 ,36

 .1האדם יכול להכיר את אלוהים דרך ההגיון הטבעי וההתגלות.
 .2דתות שמסכימות עם ההגיון הטבעי צריכות:
א .לגלות אל אחד;
ב .לגלות אל שהוא אישי ,יודע כל ,אוהב כל ,וכל יכול;
ג .לטעון שהם התגלות אלוהית;
ד .להיות עתיקה;
ה .להיות אוניברסלית.
 .3כל הדתות לא יכולות להיות "אמיתיות" באופן שווה מכיוון שהן סותרות אחת את
השניה ברוב הלימוד הבסיסי על אלוהים ,אדם ,עולם ,חטא ,גאולה והחיים שאחרי
המוות.

שמ' יט  ,6דב' יד 2

 .4אלוהים בחר בעם ישראל להיות עם סגולה שהוא יושיע מעבדות ויקים עמם ברית.
הברית הזאת יסדה חוקים שבאמצעותם יוכלו בני העם לטעון שאלוהים הוא האל החי
והאמיתי היחיד.

בר' יב  ,3 - 2יז 8 - 5
יר' לא  ,37 - 35קכ"ק 64

 .5אלוהים הבטיח להשאר עם בני ישראל אותם אימץ לנצח .הוא לא גילה עצמו אליהם
רק פעם אחת אלא המשיך לעשות זאת שוב ושוב במיוחד באמצעות הנביאים.

קכ"ק 68 ,53

 .6אלוהים מתקשר איתנו בהדרגה ובשלבים דרך מילים ומעשים.

עבר' א  ,1קכ"ק 65

 .7ישוע הוא השלמות של התגלות אלוהים .בישוע אלוהים חשף הכל.

יח' לו 28 - 23

 .8סימן אחד לנאמנותו ואמיתותו של אלוהים שנגלה לאדם הוא העובדה שעם ישראל
שרד לאורך ההיסטוריה.

קכ"ק 123 - 121
דב' כז  ,3מל"א ח 26
יש' מ  ,8יח' א 3

 .9ספרי התנ"ך הם בהשראה אלוהית וחובקים בתוכם ערך נצחי שלא ניתן לבטל.
 .10בכתבי התנ"ך הסוד של הגאולה שלנו נוכח בדרך נסתרת.
 .11התנ"ך והברית החדשה ביחד הם דבר האלוהים.
 .12התגלות האלוהית מגלה לאדם את "משמעות החיים ".מפת הדרכים לחיים הזו אומרת
לנו :במה עלינו להאמין ,מי אנחנו ,מיהו אלוהים ,למה אנחנו חיים ,איך עלינו לחיות.
 .13האדם לא יכול לחיות בצורה נבונה ללא התגלות אלוהית וזה תפקידו לרדוף אותה
ולחיות לפיה.

קכ"ק 144 - 142 ,52

 .14התשובה של האדם להתגלות נקראת אמונה.

קכ"ק 155 - 150

 .15אמונה היא הכניעה של בינתינו ורצונינו לאלוהים.
 .16האמונה היא גם פעולה אנושית לבטחון באלוהים והפעולה הזו יכולה להתבצע על ידי
האדם רק על ידי חסד .חסד זו מתנה מאלוהים.

קכ"ק 158 - 156

 .17האמונה בנויה על הגיון שירפא אותה ,ישכלל אותה ,וירומם אותה.
 .18כמה טעויות בקשר לאמונה:
א .רציונליזם (שכלתנות) :מתייחס להגיון טבעי ,ידע שרק האמונה יכולה להעניק.
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ב .פידאיזם :מפקפק בקיבולת הטבעית של ההגיון.
 .19אף אחד לא יכול להכריח מישהו להאמין באלוהים .לאדם יש אופציה חופשית לבחור
באלוהים.
קכ"ק 165 - 160

 .20האמונה הכרחית בשביל הישועה ,היא ההתחלה של חיי הנצח.
 .21כדי לחיות ,לגדול ולדבוק באמונה ,האדם צריך להתפלל ,להזין את האמונה שלו בדבר
אלוהים ולעשות מעשה צדקה.

התגלות על רגל אחת
 .1אלוהים מגלה עצמו לאדם דרך הגיון טבעי.
 .2אלוהים גילה עצמו לעם ישראל כאל החי האמיתי והיחיד.
 .3אלוהים מתקשר עם האדם בשלבים דרך מילים ומעשים.
 .4תשובת האדם להתגלות היא האמונה.
 .5האמונה היא מתנה מאלוהים שנתנה על די החסד למען גאולתו של האדם.
שאלות לדיון:

לְרגְ לִ י ְדבָ ֶרָך וְ אֹור
נֵרַ -

לִנְתיבָ ִתי) .תה' קיט ) 105
ִ

קכ"ק = קטכיזם של
הכנסיה הקתולית

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

איך אלוהים מגלה עצמו לאדם?
כמה זמן אלוהים הבטיח להשאר עם בני ישראל?
האם כל הדתות יכולות להיות נכונות במידה "שווה"?
באמצעות מי גילה אלוהים את הכל לאדם?
מה ההתגלות של אלוהים אומרת לנו על משמעות החיים?
מה אנחנו צריכים להקריב לאלוהים על מנת שתהיה לנו אמונה?
מה זה רציונליזם? מה זה פדאיזם?
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