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ks. prof. Waldemar Chrostowski

Choroba, cierpienie i śmierć sta-
nowią najpoważniejsze wyzwa-

nia, z którymi zmaga się człowiek. 
Wpisane w ludzki los, stają się dra-
matem wtedy, kiedy towarzyszy im 
poczucie bezsensu oraz opuszczenia 
i osamotnienia. Sakrament chorych 
jest dowodem, że w tym najtrud-
niejszym położeniu nie jesteśmy 
sami, ani zdani wyłącznie na siebie. 
Zawsze, a zwłaszcza właśnie wtedy, 
jest z nami Bóg, przeprowadzając 
cierpiących, chorych i konających 
przez mroczną dolinę niepokoju, 
zwątpienia, obaw i lęku.

„Uzdrawiajcie chorych”  
(Mk 10,8)

W Starym Testamencie zacho-
wało się wiele świadectw wołania 
do Boga w obliczu choroby i niebez-
pieczeństwa śmierci. Na przykład 
psalm 38 stanowi błaganie człowieka 
naznaczonego ciężką chorobą wy-
niszczającej jego ciało oraz poczu-
ciem opuszczenia przez przyjaciół, 
bliskich i sąsiadów. Jednak psalmista 
wyznaje: „Bo Tobie ufam, o Panie, 
Ty odpowiesz, Panie, Boże mój!” (Ps 
38[37],16). W dramatycznym woła-
niu chorego znajduje wyraz ufność, 
że skuteczna pomoc w trudnym po-
łożeniu może przyjść tylko od Boga. 
W innych psalmach i modlitwach 
przewija się usilna prośba, aby Bóg 
nie odkładał swojej pomocy. Często 
sytuacja choroby i związana z nią 
bezsilność skłaniały do nawrócenia 
i powrotu do Boga. 

Ważną częścią działalności Je-
zusa było uzdrawianie chorych. Je-
zus przedstawiał je jako znak i za- 
powiedź królestwa Bożego. Moc 

Biblijne podstawy 
sakramentu chorych

 Neogotycki fresk przedstawiający Apostoła przychodzącego do chorego z wiatykiem.
Leopold Bruckner, koniec XIX w., kościół św. Mikołaja w Trnavie na Słowacji
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uzdrawiania chorych dobitnie też 
świadczyła, kim Jezus naprawdę 
jest. Bardzo często uzdrawianie, 
którego dokonywał, było połączone 
z odpuszczaniem grzechów. Przy-
wracając zdrowie fizyczne, jednał 
ludzi z Bogiem. Nie było to jednak 
bezwarunkowe, gdyż słowom i ge-
stom Jezusa towarzyszyły wezwa-
nia do wiary. Kiedy okazywały się 
skuteczne, wtedy „moc wychodziła 
od Niego i uzdrawiała wszystkich” 
(Łk 6,19). Jezus nie przywrócił zdro-
wia wszystkim chorym, których spo-

tykał, jednak wszystkim okazywał 
miłosierdzie oraz całkowicie utożsa-
mił się z nimi: „Byłem chory, a od-
wiedziliście Mnie” (Mt 25,36). Przez 
swoje cierpienie i śmierć na krzy-
żu potwierdził prawdę obecną już 
w Starym Testamencie, że Bóg jest 
zawsze po stronie cierpiących. Acz-
kolwiek męka i śmierć Jezusa nie 
położyły kresu cierpieniom i choro-
bom, które trapią ludzi, to przecież 
nadały im nowy i pełny sens. Jego 
zmartwychwstanie zapoczątkowało 
nową sytuacją zbawczą, potwierdza-
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jąc, że ostatnim słowem Boga jest 
nie śmierć, lecz życie.

W ślady Jezusa poszli Jego ucz-
niowie, którzy „wyrzucali wiele 
złych duchów oraz wielu chorych 
namaszczali olejem i uzdrawiali” 
(Mk 6,13). Oliwa, obok wielu in-
nych zastosowań, była wykorzysty-
wana przy leczeniu ran oraz – jako 
święty olej – do namaszczania ludzi 
i przedmiotów poświęconych Bogu. 
Zlecając misję głoszenia Ewangelii, 
zmartwychwstały Pan wyposażył 
swoich uczniów w szczególną moc: 
„Na chorych ręce kłaść będą, a ci 
odzyskają zdrowie” (Mk 16,18). 
Nałożenie rąk to symboliczny gest, 
który oznacza błogosławieństwo. 
Odzyskiwanie zdrowia nie sprowa-
dza się do sfery fizycznej, chociaż 
i ten wymiar jest często obecny, lecz 
polega przede wszystkim na darze 

Ducha, który niesie przebaczenie 
i darowanie grzechów.

„Modlitwa i pełna wiara 
będzie dla chorego ratunkiem” 
(Jk 5,15)

Choroba i bliskość śmierci skła-
niają do obrachunku ze sobą i swo-
im życiem, a tym samym również do 
nawrócenia. Powrót do zdrowia staje 
się tym pełniejszy, im bardziej idzie 
z nim w parze odzyskiwanie spoko-
ju sumienia. Daleko bardziej odnosi 
się to do sytuacji choroby, która pro-
wadzi do śmierci. To sposobność do 
szczególnego otwarcia się na Boże 
miłosierdzie i uregulowania wszyst-
kich trudnych i nabrzmiałych spraw 
w relacjach z bliskimi oraz innymi 
ludźmi. Gdy niemożliwe jest uzdro-
wienie fizyczne i ciało zmierza ku 
śmierci, niezbędne i pilne staje się 
uzdrowienie duchowe. 

Nauczanie św. Pawła uwypukla 
dwie perspektywy. Z jednej strony 
świadomość, że w najtrudniejszym 
położeniu wspiera nas Jezus Chry-
stus. Cierpiący, chory i umierający 
człowiek, gdy otwiera się na Jego 
moc i miłość, w głębi swej duszy 
słyszy zapewnienie: „Wystarczy ci 
mojej łaski! Moc bowiem w słabo-
ści się doskonali” (2 Kor 12,9). To, 
co trudne, ma głęboki sens, który 
odsłania się dzięki bezwarunkowe-
mu zawierzeniu Bogu, który objawił 
siebie w Jezusie Chrystusie. Cier-
piąc, Apostoł Narodów napisał: „Ze 
swej strony dopełniam niedostatki 
udręk Chrystusa w moim ciele dla 
dobra Jego Ciała, którym jest Koś-
ciół” (Kol 1,24). Cierpienie i śmierć 
chrześcijanina, zwłaszcza wtedy, gdy 
świadomie tego pragnie, wpisują się 
w drogę Kościoła, w której wier-
ni „dopełniają” to, co przez mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie wysłu-
żył nam Jezus Chrystus. 

Biblijny tekst, który jest funda-
mentem sakramentu chorych, znaj-
duje się w Liście św. Jakuba. Wśród 
różnych zachęt i przestróg, których 

Apostoł udziela wyznawcom Jezusa 
Chrystusa, są takie: „Choruje ktoś 
wśród was? Niech sprowadzi kapła-
nów Kościoła, by się modlili nad nim 
i namaścili go olejem w imię Pana. 
A modlitwa i pełna wiara będzie 
dla chorego ratunkiem i Pan go po-
dźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, 
będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15). 
Apostoł kładzie najpierw nacisk na 
wrażliwość, dzięki której żaden cho-
ry nie powinien być osamotniony. 
Ta wrażliwość jest owocem miłości 
bliźniego. Dalej podkreśla potrzebę 
posługi kapłańskiej, przeznaczonej 
– wśród innych funkcji i zadań – do 
umacniania osób dotkniętych cho-
robą i bliskich śmierci. Ta zachęta 
nie zostawia żadnych wątpliwości, 
że już w czasach apostolskich ist-
niał specjalny obrzęd przeznaczony 
dla chorych. Składała się na niego 
modlitwa kapłana nad chorym i na-
maszczenie go olejem „w imię Pana”. 
To dwa najważniejsze elementy ob-
rzędu, który jest jednym z siedmiu 
sakramentów Kościoła. Istotnym 
dobrodziejstwem tego sakramentu 
jest odpuszczenie grzechów, co upo-
dabnia go do sakramentu pokuty 
i pojednania. 

W ciągu wieków przyjęła się 
w Kościele praktyka udzielania tego 
sakramentu przede wszystkim, 
a w wielu środowiskach niemal wy-
łącznie, wiernym, którzy znaleźli się 
w obliczu rychłej śmierci. Dlatego 
sakrament chorych otrzymał nazwę 
„ostatnie namaszczenie”. Pozosta-
jąc w obiegu do dzisiaj, kojarzy się 
on z sakramentalną posługą wobec 
umierających, co nasuwa określone 
skojarzenia i sprawia swoiste „mecha-
nizmy obronne”. Przywrócenie sakra-
mentowi chorych jego rzeczywistego 
znaczenia powinno mieć na uwadze 
słowa, które wypowiada kapłan wte-
dy, gdy go udziela: „Przez to święte 
namaszczenie niech Pan w swoim 
nieskończonym miłosierdziu wspo-
może ciebie łaską Ducha Świętego. 
Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech 
cię wybawi i łaskawie podźwignie”.  ■


