סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שיעור  :5אלוהים האב

ְשמַ ע י ְִש ָר ֵאל יְהוָה אֱ ֹלהֵ ינּו יְהוָה ֶאחָ ד׃ וְ ָאהַ בְ ָת ֵאת יְהוָה
אֱ ֹלהֶ יָך בְ כָל-לְבָ בְ ָך ּובְ כָל-נַפְ ְשָך ּובְ כָלְ -מאֹדֶ ָך׃ (דב' ו )5 - 4
 .1מהעולם שנברא ומההגיון הטבעי אנחנו יכולים לדעת שאלוהים קיים ושהוא:






מקיים עצמו ,אין סופי ונצחי
פשוט (לא עשוי מחלקים) ורוחני
אחד ,אימננטי וטרנצנדנטי
אינטליגנטי טוב ואוהב ,אישיות
יודע כל ,כל יכול

 .2לעומת זאת האדם הוא מאוד מוגבל בהכרת אלוהים דרך ההגיון הטבעי בלבד .על
מנת להכיר את אלוהים באמת אנחנו צריכים להקשיב למה שהוא אומר לנו דרך
ההתגלות.
שמ' ג 15 - 14
קכ"ק 207 - 206 ,203

 .3אלוהים מגלה את שמו (" ֶא ְהיֶה אֲ ֶשר ֶא ְהיֶה") ,שמביע את מהותו וזהותו והנאמנות
הנצחית שלו.

קכ"ק 2013 ,208
שמ' ג  ,5ויק' יא 45

 .4אלוהים הוא קדוש .הוא גם קורא לעמו להיות קדוש ,והוא יכול לסלוח לאילו
שמכירים בכך שהם חוטאים.

קכ"ק  ,214שמ' לד 7 - 6

 .5אלוהים הוא חנון ורחום .הוא מגלה את אדיבותו ,את טוב ליבו ,את חסדו ואת
אהבתו לישראל .הוא גם מהימן ,תמידי ,נאמן ואמיתי.

קכ"ק  ,221 - 218תה' קיט
 ,160יש' נד  ,10יר' לא 3
קכ"ק 270 ,239 - 238
שמ' ד  ,22דב' לב ,6
שמ"ב ז 14
קכ"ק 1082 ,302 ,279 ,1079
מתי ו 34 - 25
יוח' יד 10 - 9
לוק' טו 32 - 11
קכ"ק 2793 - 2786 ,2782
קכ"ק 2827 - 2822

 .6אלוהים הוא אמת ואהבה נצחית .אהבתו לישראל משתוות לאהבת אב לבנו .הוא
קורא לנו לקחת חלק בקשר הנצחי של אהבתו.
 .7אלוהים הוא בורא העולם וגם אב אוהב .הוא דואג לצרכינו ,מאמץ אותנו כילדיו,
ומראה את רחמיו הנצחיים בסליחת חטאים.
 .8עבודת האב היא ברכה .על ידי ההשגחה שלו ,האב דואג לנו ומדריך אותנו לקראת
השלמות .הברכה האלוהית מתגלה בשלמותה ומתקבלת בליטורגיה.
 .9מי שראה את ישוע ראה את האב .המשל על הבן האובד מגלה את אהבתו של האב.
 .10אמונה באלוהים באב כוונתה:
 ללמוד להכיר את גדולתו ומהותו של אלוהים
 לחיות בהודיה
 להכיר באחדות וכבוד של כל בני האדם
 לעשות שימוש נכון במה שנוצר
 לבטוח באלוהים בכל מצב
 אלוהים רוצה קשר אישי איתנו
 הבריתות שלו מגלות את רצונו להפוך אותנו לו לבנים
 רצון האב דורש ציות
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השגחת אלוהים ומסתוריות הרשע
עלילה מקראית
תה' לא 11 - 10
בר' ב  ,17 - 16ג
תה' פה 8 - 5
דב' יא  ,28 - 26ל 19

תה' יז 6 - 1
איוב א  ,9 - 6ב 7 - 3
אסתר ג 13 ,9 - 8
מכ"א א

תה' נט 6 - 2
יש' מא 11 - 10
תה' י  ,1דב' ח ,3 - 2
יש' מח  ,10משלי ג 12 - 11



ישראל מותשת מסבלה קוראת לאלוהים לעזרה.
 oהסבל הוא תוצאה של החטא הקדמון.



ישראל מתחננת לרחמיו של אלוהים שהוא ישיב אותה על כנה ולא ימשיך לכעוס
לנצח על חטאיה.
 oאלוהים רוצה שעם ישראל יחיה .הוא נתן להם את התורה כדי שעל ידי המנעות
מהחטא וציות לדיברותיו הם ישגשגו.



ישראל מוחה :היא חפה מפשע ובכל זאת ממשיכה לסבול .למה?
 oאלוהים יכול להרשות לשטן לגרום סבל לצדיקים.



העם הנבחר של אלוהים נרדף לעתים קרובות .ממלכות הרשע לעתים קרובות ניסו
להשמיד אותם:
 oהמן ופרס בזמן אסתר
 oאנטיוכוס אפיפנס והיוונים בזמן המכבים



שחרר אותי מאויבי ,אלוהי!
 oאלוהים אומר לישראל לא לפחוד .הוא מבטיח שוא יעזור לה בזמנים קשים
ושאויביה יושמדו.



אלוהים מבטיח אבל עדיין נראה שאיננו בנמצא בזמן צרה .למה הוא לא פועל?
 oאלוהים מתיר את סבלו של עמו האהוב על מנת ללמדו צניעות ,לבחון את
נאמנותו ,לטהרו כמו זהב בכבשן .הוא מחנך אותם כמו שאב אוהב מחנך את
ילדיו האהובים.



המילים האלו אינן מנחמות .ביאוש ,ישראל קוראת לאלוהים :מתי הוא יצילה? זה
נראה כאילו הוא נוטש אותה .כמה זמן היא צריכה עוד לשאת את סבלה?
 oעם ישראל הם עבדיו של אלוהים שנקראו להביא את גאולתו לעולם כולו.
אלוהים מבטיח להשתמש בסבלו של עם ישראל לטובת כל העמים .אך זה נראה
שהעבד הזה הוא מישהו נבדל מעם ישראל.



ּומ ֻענֶה ".הוא " ְמחֹלָ ל ִמפְ שָ עֵ נּו,
ֹלהים ְ
העבד הסובל הוא תמים ובכל זאת "נָגּועַ מֻ כֵה אֱ ִ
לֹומנּו עָ לָיוּ ,ובַ חֲ ב ָֻרתֹו ִנ ְרפָא-לָ נּו".
ְמ ֻדכָא מֵ עֲוֹנ ֵֹתינּו; מּוסַ ר ְש ֵ



העבד הסובל הוא " ַכ ֶשה לַטֶ בַ ח יּובָ ל".
 oהעבד הסובל והשה התמים הוא ישוע ,משיח ישראל .הוא השלים את
משימתו של עם ישראל על ידי כך שמת בעבור חטאי האנושות.
 oהוא לקח על עצמו את קללת החטא והפך אותה לברכה באמצעות סבלו ומותו.
 oהוא קורא לעמו ללכת בעקבותיו בדרך היסורים שתחשל אותם ותהפכם ל"בנים
ובנות של אלוהים".



אל לנו להיות מופתעים כשאנו חווים סבל :אנחנו נקראנו לסבול למענו .הסבל יטהר
אותנו מכל חטא ולאחר היסורים הזמניים הללו ,אלוהים יהפכינו לחלק מכבודו
הנצחי.



ישוע חי בתוכינו וממשיך לקיים את הגאולה בחיינו .הסבל שלנו יכול להביא גאולה
וישועה לאחרים .כחלק מגופו של המשיח אנו לוקחים חלק במשימת הגאולה שלו.
באחרית הימים ,יוצר הרשע ינוצח על ידי דם השה ועל ידי סבלם של בחירי
האלוהים ש"לא אהבו את חייהם עד מוות".
לאחר ניצחון סופי זה ,אלוהים ישאר עם האדם לנצח והמוות לא יהיה יותר.

תה' סט  ,4 - 2כב 2 - 1
יש' מט 6 - 3

יש' נב  - 7נג 12

שמ' יב 13 - 12 ,7 - 5 ,3
יוח' א 29

פט"א ג  ,18עבר' ב 10 - 9
פט"א ד  ,13 - 12פיל' א 29
פט"א ד  ,1ה 10
גל' ב  ,20קול' א 24
רומ' ח ,19 - 18
קור"ב ד ,17 - 16
התג' יב  ,11 - 10כא 4 - 2
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