Sviatosti uzdravenia
Sviatosť chorých
Prečo Ježiš prejavoval taký veľký záujem o chorých?
Ježiš prišiel, aby nám zjavil Božiu lásku. Prinášal ju predovšetkým tam, kde sa človek cíti
mimoriadne ohrozený: v chorobe. Boh chce, aby sme boli zdraví na tele aj na duchu, aby sme
mu verili a aby sme dokázali rozpoznať prichádzajúce Božie kráľovstvo. Niekedy nám až
vážna choroba ukáže, čo potrebujeme – či už zdraví alebo chorí – najviac zo všetkého: Boha.
Život máme iba v ňom. Preto majú chorí a hriešnici mimoriadny zmysel pre to, čo je v živote
podstatné. V Starom zákone človek často prijímal chorobu ako ťažkú skúšku, proti ktorej sa
buď mohol búriť, alebo v nej mohol spoznať Boží rukopis. V Novom zákone chorí
vyhľadávali Ježišovu blízkosť; snažili sa ho „dotknúť, lebo vychádzala z neho sila
a uzdravovala všetkých“ (Lk 6,19).
Komu je určená sviatosť chorých?
Sviatosť chorých môže prijať každý veriaci, ktorý sa nachádza v kritickom zdravotnom
stave alebo situácii. Sviatosť chorých môže prijať v živote viac ráz. Preto má zmysel požiadať
o túto sviatosť aj v mladom veku, ak má človek napr. podstúpiť ťažkú operáciu. Mnohí
kresťania v takejto situácii spájajú sviatosť chorých so sviatosťou zmierenie, spolu so sv.
prijímaním; v každom prípade chcú predstúpiť pred Boha s čistým svedomím.
Ako sa slávi sviatosť chorých?
Podstatou obradu pri slávení tejto sviatosti je modlitba kňaza spojená s pomazaním čela
a rúk chorého posväteným olejom. Vysluhovateľmi sviatosti chorých sú iba biskupi a kňazi.
Ježiš Kristu mocou ich vysvätenia koná skrze nich.
Aké účinky má sviatosť chorých?
Sviatosť chorých udeľuje útechu, pokoj a silu, a chorého v jeho utrpení spája hlbokým
putom s Kristom. U mnohých táto sviatosť vedie k telesnému uzdraveniu. A ak si Boh chce
niekoho povolať k sebe, dáva mu v tejto sviatosti silu ku všetkým telesným i duševným
zápasom na jeho poslednej ceste. Ak sa chorý nemohol vyspovedať, sviatosť chorých
spôsobuje aj odpustenie hriechov. Mnohí chorí sa obávajú tejto sviatosti a odsúvajú ju na
poslednú chvíľu, pretože sa domnievajú, že si jej prijatím podpisujú rozsudok smrti. Opak je
však pravdou: sviatosť chorých je istým druhom životnej poistky. Kto ako kresťan sprevádza
nejakého chorého, mal by mu pomôcť zbaviť sa zbytočného strachu. Väčšina ťažko chorých
alebo tých, ktorí sa ocitnú v ohrození života, intuitívne cíti, že v danom okamihu je pre nich
najdôležitejšie bezvýhradne sa primknúť k tomu, ktorý premohol smrť a je sám život –
k Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi.
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Čo je to viatikum?
Viatikum („pokrm na cestu“) je Eucharistia, ktorú prijíma ten, kto sa chystá opustiť
pozemský život a prejsť do života večného. Málokedy je sv. prijímanie také životne dôležité
ako v okamihu, keď človek dovršuje svoj pozemský život.
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