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Temat: W sakramencie namaszczenia chorych Jezus 

umacnia ciało i uzdrawia duszę. 

Uzdrowienie paralityka 

 Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. 
Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. 
Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu 
tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i 
przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się 
twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On 
bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do 
nich: «Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje 
grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi 
władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». On wstał, wziął 
zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie 
widzieliśmy czegoś podobnego». (Mk 2, 1-12) 
 

1. Dlaczego sparaliżowanemu Jezus najpierw odpuścił grzechy? Które uzdrowienie jest ważniejsze: 
uzdrowienie ciała czy duszy? 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 
Jezus nie tylko przebacza grzechy, lecz także ma moc uzdrawiania. Przyszedł, by uleczyć całego człowieka: duszę i ciało. 
Jest lekarzem, którego chorzy potrzebują. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus 
utożsamia się z nimi: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Mt 25, 36).  
 

2. Co jest warunkiem każdego uzdrowienia? 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 
3. Kiedy dziś Jezus uzdrawia nasze dusze i ciała? 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 

Kościół już w czasach apostolskich znał specjalny obrzęd przeznaczony dla chorych. Mówi o tym św. Jakub: 

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A 

modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 

odpuszczone. (Jk 5, 14-15) 

Tradycja uznała w tym obrzędzie jeden z siedmiu sakramentów Kościoła. Najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą 

uzdrowienia wszystkich chorób. Znaczy to, że przyjmując sakrament namaszczenia chorych, człowiek nie zawsze musi 

być uzdrowiony ze swych dolegliwości. W każdym jednak przypadku Chrystus przynosi ulgę jego cierpieniom i jest z nim 

obecny. Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych: 

 zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła; 
 umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości; 
 przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty; 
 powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; 
 przygotowanie na przejście do życia wiecznego. 


