סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שעור  : 6התפילה

התשובה שלנו להתגלות אלוהים
התפילה היא המפגש בין השתוקקותו של אלוהים לזו שלנו .אלוהים צמא
עבורינו ורוצה שגם אנו נהיה צמאים עבורו( .קכ"ק )2560
קכ"ק 2565 - 2558

 .1התפילה היא:
א .התשובה שלנו להתגלות אלוהים
ב .להעלות לב ונפש לאלוהים
ג .לבקש דברים טובים מאלוהים
ד .לחיות בהתייחדות עם אלוהים אבינו הטוב
ה .בהקשר של בריתו של אלוהים עם האנושות

קכ"ק 2562 ,2559

 .2התפילה צריכה לבוא מהלב ,מבוססת על כנות וכניעות" .האדם הוא קבצן לפני
אלוהים"

קכ"ק 2567 - 2566

 .3לכל אדם התשוקה ליוצרו ,כי האדם נוצר למען האלוהים ונמצא בחיפוש אחריו .גם
אם האדם שוכר את אלוהים או מתחבא ממנו ,אלוהים קורא לכל אחד לתפילה.
 .4התפילה היא תמיד היוזמה של אלוהים .אפילו הרצון של האדם להתפלל הוא
תשובה של קריאתו הראשונה ואהבתו של אלוהים לאדם.

בר' ג 8

 .5לפני נפילתו האדם נהנה מהתייחדות שלמה עם אלוהים.

בר' ד  ,26ה  ,24ו ,9
ח  - 20ט 17

 .6לאחר הנפילה ,התפילה מופיעה בצורות שונות :הקרבת קורבנות ,קריאה בשם ה'
ו"התהלכות" עם אלוהים ,כפי שרואים בחייהם של הבל ,אנוש ,חנוך ונח.

בר' יח

 .7אברהם נכנע לאלוהים וציית לו :הוא הקים מזבחות ,דיבר אל אלוהים והעתיר בעד
סדום .אמונתו נבחנה על ידי כך שנתבקש להקריב את בנו כקורבן.

בר' כח  ,22 - 10לב 30 - 24
קכ"ק 2573

 .8יעקב התנסה בתפילה כמאבק ומבחן של התמדה.

קכ"ק 2577 - 2575
שמ' ג ,יב  ,3שמ' לג ,11
במ' יב  ,3שמ' לא  - 1לד 9

 .9משה פגש בסנה הבוער את אלוהים שחשף לפניו את שמו .משה ,איש עניו ,דיבר עם
אלוהים פנים אל פנים והפגיע בעד עמו.

קכ"ק 2578
שמ"א ג  ,10 - 9יב 23
שמ"א ז 24 - 18
מל"א' י  ,61דה"ב ז 14
קכ"ק 2580 - 2579

 .10התפילה בבית אלוהים:
א .התפילה של עם ישראל פרחה באוהל מועד/בבית מקדש.
ב .דויד המלך הוא מלך "כלבבו של אלוהים" מכיוון שהוא מתפלל בנמיכות רוח,
נאמנות ,שמחה ,אמונה ואהבה.
ג .שלמה בונה את המקדש בירושלים כבית תפילות לכל האומות.

קכ"ק 2584 ,2581

 .11הנביאים ,שמשימתם היתה לחנך את העם באמונה ולהסב את ליבם אל אלוהים,
ניזונו ממפגשיהם עם אלוהים באמצעות התפילה.

קכ"ק 2587
קכ"ק 2602 - 2599

 .12התהילים הינם יצירת מופת של תפילה .הם מזכירים את מעשיו הנפלאים של
אלוהים הבאים לידי ביטוי בליבו של מחברם .התהילים הוא ספר שבו דבר אלוהים
הופך לתפילת האדם.
 .13ישוע לימד אותנו והראה לנו איך להתפלל בחייו ובתורתו .חיי התפילה שלו היו
דוגמא מושלמת לאינטימיות והתייחדות עם אלוהים האב.
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מתי ו 7 - 5
מתי ה  ,26 - 23ו 15 - 14
לוק' יח 14 - 9
לוק' יא 13 - 5
לוק' יח 8 - 1

קכ"ק 1430
תה' לא
קכ"ק 2643 - 2628

קכ"ק 2650

 .14תנאים לתפילה יעילה:
א .חזרה בתשובה ,סליחה לאחרים
ב .נמיכות רוח :דוגמאת משל הפרוש והמוכס
ג .אמונה ,אומץ ובטחון של בן/בת.
ד .סבלנות והתמדה :משלים האלמנה והשופט
 .15שש צורות לתפילה:
א .חרטה עמוקה  -חזרה בתשובה.
ב .עתירה היא לבקש מאלוהים שיענה לצרכינו.
ג .הפגעה היא בקשה למען מישהו אחר.
ד .הודיה היא להודות לאלוהים על כל מעשיו.
ה .ההלל משבח את אלוהים למענו כי הוא אשר הוא
ו .השתחוויה היא מרוממת את גדולתו של אלוהם בשקט.
 .16תפילה לא יכולה להיות ספונטנית בלבד .צריך ללמוד איך להתפלל .מקורות של
תפילה כוללים את הכתובים ,מזמורים ,ליטורגיה ,תפילה קהילתית ותפילות
הקדושים.
 .17צריך להתפלל באמונה ותקוה; האהבה היא המקור והמטרה של תפילה.

קכ"ק 2719 - 2700
קכ"ק 2725
קכ"ק ,2737 ,2734 ,2728
2742

 .18תפילה יכולה לבוא לידי ביטוי בתפילה בקול ,מדיטציה והירהורים או מחשבה.
 .19תפילה היא מאבק שדורש מאמץ :קשיים ופיתויים בתפילה כוללים :הסחת דעת,
יובש ,שטחיות ,חוסר אמונה ,חוסר משמעת ורשלנות.
 .20התפילה חיונית לכל אחד וצריכה לבוא בנמיכות רוח ,אמון ,אהבה והתמדה.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מי יוזם את המפגש התפילתי בין האדם לאלוהים?
מה יותר חשוב ,להתפלל תפילות כתובות או להתפלל באופן ספונטני מהלב?
מה ישוע לימד על התפילה על ידי מילים ומעשים?
מה הם התנאים על מנת שתפילותינו תשמענה?
מה הם הצורות של התפילה?
מה הם מקורות התפילה?
האם תפילה זה דבר קל? האם הכרחי ? מדוע?
נקוב בשמותיהם של מספר מכשולים לתפילה .איך אנחנו מתגברים עליהם?
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