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. ניתן לדמות את העולם לם הנסתרד נוגע לעולם הגלוי והשני לעוישנם שני היבטים בעולמנו. האח

הנראה לקצה הקרחון. ניתן לראות רק את הקצה או חלק זעיר מאוד של הקרחון בעוד החלק 

צלול היחידה שמאפשרת לנו להיא  הדתיניים, שקוע בתוך המים. מהע מוסתר העיקרי שלו נותר

לראות את החלק העיקרי של כל ס, כך שנונויהאוקי מעמקי, עמוק יותר אל אל מתחת לפני הים

 .קרחון זה

מרגיש שהוא חסר אונים.  שבהם האדם במהלך החיים שלנו במקרים כאלושוב ושוב אנו נתקלים 

חידה שמופיעה א היהדת הי זו,ת זמן דיו. בנקודיוחמקו מבין הוא מרגיש שעצם חייו נעלמו 

. וביטחוןהופכת למקור של אומץ  ו הדת. בנקודת זמן זספינתו השוקעתיא מצילה את הכמושיעה. 

 האדם הדתי מטבעו הוא בן אדם צפוי. אפשר לחזות באופן אמין את התנהגותו מראש.

. הדת לפועלי אווןחיובית. הדת נותנת לאדם את הכוח לסלוח האתיקה הור לכל דת היא המק

תייחס לה הדת עוזרת לאדם. , ומסלקת את תחושת הקנאהלחמדנותמעל  ת האדםמעלה א

ק בדרך הצדק. ודבלתמיד ועוול,  צעבלעצמו מ למנוע ,כבד אנשים ללא אפליהל, לאנשים בסובלנות

ותן פן חיובי, הופך לנם לחברה באומתייחס אפילו לאויביו בצדק ובהגינות. הוא תור אדם הרוחניה

 .ללוקחולא רק 

. הוא מפתח שליטה אישיות אדם בעל , הוא הופך לותעקרונ לאיש שלהדת הופכת את האדם 

עצמית ומשמעת עצמית. האדם הדתי מטבעו הוא בן אדם צפוי. אפשר לחזות באופן אמין את 

. מנגנון לתיקון תמיד מוכן לביקורת עצמיתהוא . וישרמראש. אדם דתי הוא אדם רציני  התנהגותו

 אישיותו.ל עניק חיות ונעוריםתוכו, ואיכות זו ממשיכה להעצמי צומח ב

איך הדת מייצרת אצל האדם את התכונות העליונות והמעודנות האלה? הסיבה לכך היא שגבולות 

 הדת קשורים לאלוהים, שהוא המקור לכל הטוב. בכך אלוהים הופך למקור השראה לכולם.

 המכוונים אל אצלו דפוסי חשיבה יוצרת והיא ,מאפשרת לאדם להיות מודרך על ידי האלוהיםדת 

. אדם דתי שבירהבלתי ניתן לשהופך אדם דתי ל המכוונים לאל. זה הדבר םאלוהים. חייו הם חייה

 צמתי.וואדם כזה הופך להיות חזק וע ,לוהיםהאעם  תקשורתמפתח 
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