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(בראשית א; קכ"ק )354 - 279
אלוהים בורא את העולם בחוכמה ואהבה
העולם נברא למען
תהילתו של אלוהים
( קכ"ק ) 293
קכ"ק 285

 .1כמה תיאוריות לגבי היווצרות העולם:
א .פנתיאיזם :הכל הוא אלוהים
ב .גנוסטיסיזם :העולם בא מאלוהים וחוזר אליו ,והוא רע מטבעו
ג .דואליזם/מניכאיזם :קונפליקט תמידי בין טוב לרע
ד .דאיזם :אלוהים ברא את העולם ואז נטש אותו
ה .מטריאליזם :העולם הוא שילוב של חומר שתמיד היה קיים

קכ"ק 116

 .2התנ"ך לא מלמד מדע .הכנסיה מתירה הן פירוש הפשט והן פרוש אגדי לסיפר הבריאה.

קכ"ק 318 ,296 ,290

 .3אלוהים ברא את היקום מלא כלום.

קכ"ק 301 - 295

 .4אלוהים ברא בחוכמה ובאהבה עולם טוב ומסודר לבני אדם .הוא מעבר לבריאה אבל
מקיים אותה בכל רגע ורגע.

קכ"ק 337 - 325

 .5אלוהים ברא עולם שאינו נראה (רוחני) ועולם שנראה (גשמי) ,והם שניהם מאוחדים.

קכ"ק 331 - 329

 .6מלאכים הם חלק מהעולם הבלתי נראה .הם שליחיו של אלוהים :יצורים רוחניים
אינטליגנטים ,אישיים ובני אלמוות.

קכ"ק 342 - 339

 .7העולם הנראה הוא טוב; הוא משקף את היופי של יוצרו.

בר' א 27 - 26

 .8האדם הוא כתר הבריאה ולכן חיי אדם הם קדושים .באופן טבעי אנו יצוריו ומשרתיו
של אלוהים .אנחנו קיבלנו את קדושת החיים ,כבוד העבודה וקדושת האהבה
המשפחתית ,כך שאנו יכולים לחיות ,לעבוד ולאהוב כמו אלוהים.

קכ"ק 347

 .9השבת היא סימן של הברית בין הבורא והבריאה ,של האיחוד בין שמיים וארץ ,אלוהים
ובני האדם וגבר ואישה .השבת מצביעה על מטרתנו שהיא להכנס למנוחתו ואהבתו של
אלוהים לנצח.

בר' א  -ב ,שמ' לט  -מ

 .10העולם הוא "בית מקדש גדול" – מקום קדוש לנוכחות של אלוהים והקרבה ועבודה של
האדם .ששת ימי הבריאה הראשונים דומים לבנייתו של אוהל המועד.
 .11גן העדן היה מקום קדוש ,כמו המקום הקדוש שהיה יותר מאוחר באוהל מועד ,עם
כרובים ומנורה שמזכירה את עץ החיים.
 .12אדם הוא הכוהן הגדול של האנושות כמו שאהרון היה הכוהן הגדול של ישראל.

קכ"ק 308 - 303

 .13הבריאה אינה מושלמת עדיין אלא בדרך לשלמות .אלוהים מדריך את הבריאה שלו
לקראת שלמות ודואג לכולם דרך השגחתו.

קכ"ק 312 - 311
רומ' ח 28

 .14אלוהים מתיר רוע מכיוון שהוא מכבד את הרצון החופשי שלנו .הוא תמיד יכול להוציא
טוב מרע.
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מה זה פנתיאיזם? גנוסטיסיזס? דואליזם? דאיזם? מטריאליזם? מה הבעיות עם השקפות עולם אלו? איך שונה
השקפת העולם התנכ"ית?
איזה דרכים אפשריות לפירוש בראשית א-ב? איך אנו יכולים להביא סיפר זה לידי השלמה עם מה שהמדע
מספר לנו?
מהם שלושת התכונות שיש לנו בגלל שנוצרנו בצלמו של אלוהים?
למה יום השבת כתוב בבריאה? מה הוא מסמל?
איך העולם הוא מקדש וגן העדן מקום קדוש? מה היה תפקידו של אדם בגן העדן? איך זה מתקשר לתפקידו
של אהרון באוהל מועד?
מה הקשר בין השגחתו של אלוהים לקיום הרוע והסבל?
איפה כל אחד מאיתנו מתאים לסיפור הבריאה? איך סיפור הבריאה משפיע על איך שאנו מתייחסים אחד
לשני?
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