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באירופה ובעולם כולו

הדת. עם  זרוע  שלובי  הולכים  אינם  והמודרנה  שהקדמה  הסבורים  הם   רבים 

והקנאות הפונדמנטליסטים  ופאנטית.  כמיושנת  רבים  בעיני  נתפשת   הדת 

עולם בבורא  מהאמונה  רבים  מרחיקים  הם  אף  באלימות  לעיתים  מלווה   אשר 

יונתן זקס, הרב המשפיע ביותר באירופה בימינו, על יהודים ושאינם יהודים הרב לורד ד"ר 

 כאחד, חיבר עשרות ספרים רבי מכר עולמיים בשפות רבות, כדי להסביר את הרלוונטיות

 של האמונה בעולם המודרני, ואת יתרונותיה ומעלותיה המעשיים והמוסריים של  הדת  דוקא

 בעולם המודרני
                                                                                                      

 בספריו מסביר הרב זקס את ההשקפה המונותאיסטית בכלל והיהדות בפרט, בשפה ובדרך

 שמתאימה לעולם המערבי העכשווי. הרב פונה בעיקר לציבור אינטלקטואלי בעל השקפת

 עולם ליברלית ומשכילה, ומנהל דיאלוג חי וסוער עם העולם הפילוסופ-מוסרי-מדעי- אקדמאי.

 בספריו פורס הרב השקפת עולם רחבה על תפקיד הדת בעידן הגלובלי, על אתיקה - מוסר

   ואחריות חברתית, עתידה של היהדות ושאר נושאים העומדים על סדר יומו של העולם המודרני

דו ליצור  ושואף  בעולם,  ופוליטיקאים  דת  אנשי  עם  להפגש  מרבה  זקס   הרב 

הדתות לבני  רב  בכבוד  דוגל  הרב  העולם.  מנהיגי  בין  גם  כמו  הדתות  בין   שיח 

בחיי המעורב  כפילוסוף  תפקידו  את  רואה  הרב  הדת.  על  למונופול  טוען  ואינו   השונות 

תשובותיה ואת  היהודית  הגישה  את  העולם  מנהיגי  לידיעת  להביא  ומבקש   המעשה 

לשאלות הפילוסופיות החשובות כמו גם לסוגיות המוסריות העומדות על סדר היום העולמי
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הכללית, ומהתרבות  מהעולם  המתבדלת  הדתית  הגישה  את  מבקר   הרב 

הרב וכדו'.  מדעים  לימוד  כללית,  השכלה  עם  להשתלב  חייב  תורה  לימוד   לדעתו 

את לשנות  ניתן  באמצעותה  אשר  האנושי,  בשיח  תקוה  של  כקול  היהדות  את   רואה 

ולא בעברה. בו. לדעתו תפקידה של היהדות עדיין לפניה,  לחיות  יותר    העולם למקום שטוב 

קשרים הרב  קשר  לבריטניה  ראשי  כרב  כהן  בהם  עשורים  משני   בלמעלה 

רבות. בו  הנועצים  בבריטניה  השלטון  ראשי  עם  גם  כמו  הבריטי,  המלוכה  בית  עם     אמיצים 

יהודית, ופילוסופיה  תיאולוגיה  בנושאי  בעולם  החשובות  באוניברסיטאות  מרצה   הרב 

רדיו ערוצי  פרלמנטים,  קונגרסים,  בעולם,  החשובים  בפורומים  כנואם  מופיע   ואף 

בגאון, היהדות  דבר  את  הרב  מביא  בכולם  כולו.  בעולם  הנצפים   וטלויזיה 

בעולם. שמים  שם  הרב  מקדש  ובמעשיו  המכובדת  בהופעתו  והדר.  הוד  אומר   כשכולו 

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את הרב לורד ד"ר יונתן זקס ראוי לפרס כץ לשנת תשע"ד.
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