לחיות במלכות אלוהים

מבוא לאמונה הקתולית
שיעור  :15חתימת הקודש (האישוש)
שפיכת רוח הקודש

קכ"ק 1285

 .1תקדיש חתימת הקודש (ה"אישוש") משלים את חסד הטבילה .בחתימת הקודש –
מחוזקים הנאמנים ברוח הקודש ,ונקשרים יותר לכנסייה ,כך שהם חשים מחויבות
גדולה יותר להפיץ את האמונה ולהגן עליה באמצעות מילים ומעשים.
חתימת הקודש בתוכנית הישועה

שמות יג 21

 .2בזמן יציאת מצרים הוביל אלוהים את עמו אל הארץ המובטחת בעמוד ענן ובעמוד
אש.

שמות יט 6–5

 .3בסיני אימץ אלוהים את ישראל כעם סגולה ,כרת איתם ברית ונתן להם את התורה.

קכ"ק  ,1286ישע' סא 1

 .4הנביאים הכריזו שרוח האדון תנוח על המשיח המקּווה בשליחות הישועה.

מרק' א 9

 .5ישוע הורה מרוח הקודש .ירידת רוח הקודש עליו בזמן שנטבל הייתה הסימן לכך
שהוא המשיח ובן האלוהים .כל חייו ושליחותו נעשו בהתחברות מוחלטת עם רוח
הקודש.

קכ"ק 1287
יוח' טז 13 ,7

 .6שלמות הרוח הייתה אמורה להינתן לכל המשיחיים .המשיח הבטיח כמה פעמים
רּוח ַהק ֶֹּדׁש ְּת ַק ְּבלּו כ ַֹּח וְּ ִת ְּהיּו עֵ ַדי ֵהן ִבירּוׁשָ לַ יִ ם
שישלח את הרוח" :אֲ בָ ל בְּ בֹוא ֲעלֵיכֶם ַ
ׁשֹומרֹון ,עַ ד ְּקצֵ ה ָה ָא ֶרץ" (מה"ש א .)8
וְּ הֵ ן בְּ כָ ל יְּ הּודָ ה וְּ ְּ

מה"ש ב 4–3

קכ"ק 1288
מה"ש י  ;17–14יט 6–5
קכ"ק 1289

קכ"ק 1296–1293
קור"ב א 22–21
התג' ז 3–2

 .7ישוע קיים את ההבטחה הזאת בחג השבועות .השליחים ,בהיותם מלאים רוח
הקודש ,החלו להעיד על "גבורות האלוהים" ,ופטרוס הכריז ששפיכת רוח הקודש
היא האות של תחילת העידן המשיחי .אלה שהאמינו בבשורת השליחים ונטבלו גם
קיבלו את מתנת רוח הקודש.
 .8מאותו זמן החלו השליחים להעניק לנטבלים החדשים את מתנת רוח הקודש בכך
שסמכו את ידיהם על ראשיהם ,ובכך הושלם חסד הטבילה .סמיכת הידיים היא
מקורו של תקדיש חתימת הקודש ,אשר מנציח את חסד חג השבועות בכנסייה.
 .9בתקופה מוקדמת מאוד נוספה לסמיכת הידיים משיחה בשמן מבושם (שמן הקודש),
וזאת כדי לציין בצורה ברורה יותר את מתנת רוח הקודש .משיחה זו מדגישה את
השם "משיחי" ,ונובעת מהשם 'משיח' אשר "נמשח ברוח הקודש" על ידי אלוהים.
טקס מתימת הקודש וסימניו
 .10המשיחה בשמן מסמלת שפע ושמחה ,טיהור ,ריפוי ושיכוך ,יופי ,בריאות וכוח.
באמצעות חתימת הקודש לוקחים הנוצרים חלק נכבד יותר בשליחות המשיח
ובהתמלאות ברוח הקודש .הם מקבלים את חותם רוח הקודש ,ובכך מסומנת
השתייכותנו המוחלטת למשיח ,חלקנו בשירותו לנצח והבטחה להגנה אלוהית בשעת
הניסיון שתבוא על העולם (הניסיון האסכטולוגי).

קכ"ק 1298–1297

 .11הבישוף מקדש את שמן הקודש להגמונות שלו (דיוקסיה – המחוז שבאחריותו;
במיסת שמן הקודש של יום חמישי הקדוש) .אם מקּוים טקס חתימת הקודש בנפרד
מהטבילה – הוא פותח בחידוש הבטחות הטבילה ובהכרזת האמונה.

קכ"ק 1299

 .12בטקס הרומי פורס הבישוף את ידיו על קבוצת המקבלים את חתימת הקודש ומעתיר
בעדם על שפיכת רוח הקודש:

סֹומכִ ים ֶאת י ֵָדינּו; בַ ְּט ִבילָ ה ִחלַ צְּ ָת
יהם ָאנּו ְּ
" ֵאל ַרחּום וְּ ַחּנּון ,אֲ בִ י אֲ דֹונֵנּו יֵשּועַ הַ מָ ִׁשיחַ  ,הַ בֵ ט בְּ עַ יִן ָי ָפה ֶאל בָ ֶניָך אֲ ֶׁשר עָ לֵ ֶ
רּוח ֶׁשנ ָָחה עַ ל
יהם כָעֵ ת ְּב ֶׁשפַע ֶאת ָה ַ
אֹותם לֵדָ ה חֲ דָ ׁשָ ה בַ ַמיִם ּובְּ רּוחַ הַ קֹּדֶ ׁשָ .אּנָא ַה ְּׁש ֵרה עָ ֵל ֶ
אֹותם ִמכַבְּ לֵ י הַ חֵ ְּטא וְּ הֹול ְַּד ָת ָ
ָ
ֹלהים ַחיִים וְּ ִי ְּׁש ַתחֲ וּו לֹו לְּ בַ דֹו".
בּורה ,רּוחַ דַ עַ ת וְּ י ְִּר ַאת ה' ,כְּ ֵדי ֶׁש ֵהם ַיע ְֲּבדּו אֱ ִ
ידָך  -רּוחַ חָ כְּ מָ ה ּובִ ינָה ,רּוחַ עֵ צָ ה ּוגְּ ָ
בִ נְָּך יְּ ִח ְּ
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קכ"ק 1300

חֹותם
 .13התקדיש ניתן באמצעות משיחת שמן הקודש על המצח ובמיליםַ " :קבֵ ל ֶאת ָ
רּוחַ הַ קֹּדֶ ׁש".
קכ"ק 1303

קכ"ק 1305–1304

קכ"ק 1311–1306

קכ"ק 1314–1312

השפעות חתימת הקודש
 .14חתימת הקודש מאפשרת את השפיכה המיוחדת של רוח הקודש כפי שניתנה
לשליחים בחג השבועות ומשלימה את חסד הטבילה.
א .היא מחזקת את שורשנו כילדי אלוהים;
ב .היא מאחדת אותנו בחוזקה עם המשיח;
ג .היא מגדילה את מתנות רוח הקודש בנו;
ד .היא משלימה את הקשר שלנו עם הכנסייה;
ה .היא מעניקה לנו כוח מיוחד ברוח הקודש להפיץ את האמונה ולהגן עליה
באמצעות מילים ומעשים כעדים נאמנים של המשיח ,להודות בשמו באומץ
ולעולם לא להתבייש בצלב.
 .15חתימת הקודש ניתנת פעם אחת בלבד משום שהיא מעניקה לנשמה חותם רוחני שלא
ניתן למוחקו ,בהשלימה את הכהונה ה"רגילה" של מאמינים ,כהונה שניתנת
בטבילה.
 .16מי יכול לקבל חתימת קודש? כל אדם שנטבל ועדיין לא קיבל חתימת קודש – יכול
לקבל אותה ורצוי שיקבל אותה – בדרך כלל בגיל הבגרות בכנסייה הלטינית .זהו
איננו "טקס מעבר" או "בר מצווה נוצרית" אלא חסד של בחירה חופשית שאיננו
ראויים לה .על מנת לקבל חתימת קודש על האדם להיות במצב של חסד .מועמדים
לחתימת קודש מבקשים עזרה רוחנית של סנדק.
 .17כוהן הדת שמעניק חתימת קודש באופן רגיל הוא הבישוף ,המבטא את האיחוד
השליחי של הכנסייה .הבישוף יכול להעניק לכוהנים את היכולת לבצע חתימת קודש.
אם נמצא נוצרי בסכנת מוות יכול כל כוהן להעניק לו חתימת קודש.

שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מה הקשר בין מתן התורה בהר סיני ,חג השבועות וחתימת הקודש?
במה דומים הטבילה וחתימת הקודש ,ובמה הם שונים?
מה ההבדל בין חתימת קודש לבר מצווה?
מהם תחומי האחריות החדשים שתקבל כנוצרי לאחר שתקבל(י) חתימת קודש?
מהו האתגר בעדות בפני אנשים אחרים? כיצד ביכולתה של רוח הקודש לעזור לך בכך?
אילו אנשים בחייך יכולים להיעזר בעדות על המשיח?
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