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Abstract

Life is the gift of God and the dynamism of it could be found in the time and

space where man manifests its search for healing either is a spiritual or physical

one. The Mystery of Holy Ointment is a work done in the name of the Holy Trinity

by priests where man receives the grace of healing, the illnesses of the soul and

body at the same time. Furthermore, during this service, the believer gets back the

hope in Christ and He’s healing power, but more than this, he receives the gift of

forgiveness of the sins and the re-embracing into the bosom of the Church. The

healing of the man is a part of the „therapeutical program” initiated by Christ. It

is worth considering that the Church was gifted with all the „drugs of grace” in

the need to annihilate the „bug of sin”, to erase all the stains which could destroy

the health of man and to intensify and rebuild the relationship with God. The key

of healing should be found in the permanent connection with the Lord and in the

yearning to change our life, as well as in the ability to understand that we have

to live in an unceasingly search of God. 
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1. Preliminarii

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca 2012

s\ fie declarat Anul omagial al Sfântului Maslu [i al `ngrijirii bol-

navilor `n Patriarhia Român\. Cu alte cuvinte, Biserica ne face invi-

ta]ia ca `n acest an, [i nu numai, s\ redescoperim [i s\ aprofund\m

taina vindec\rii integrale a omului prin dreapta credin]\, credin]\

care m\rturise[te pe Iisus Hristos ca fiind cu adev\rat Fiul lui Dum-

nezeu [i Doctorul umanit\]ii, credin]\ care nu se rezum\ la un cadru

confesional rigid, ci care ne une[te pe to]i `n integritatea adev\-

rului `nv\]\turii Mântuitorului, o m\rturisire a credin]ei ortodoxe [i a

ortodoxiei credin]ei. Dup\ cum afirma p\rintele Ion Bria, „Ortodoxia
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a ridicat `ntotdeauna probleme de credin]\ cre[tin\ care corespund

nevoilor religioase umane, atitudinilor morale [i aspira]iilor spiri-

tuale. Ortodoc[ii r\mân `ncrez\tori cu privire la problemele esen]iale

ale umanit\]ii [i ale mântuirii ei – schimbul ontologic dintre Dum-

nezeu [i umanitate `n Persoana lui Iisus Hristos, taina infinit\ a re-

vela]iei lui Dumnezeu, natura sacr\ a persoanei umane, bucuria

prilejuit\ de Hristos Cel `nviat –, dar recunosc faptul c\ Biserica se

afl\ sub judecata radical\ a lui Dumnezeu `n transmiterea acestei

comori dumnezeie[ti”1.

Ast\zi tr\im `ntr-o societate din ce `n ce mai secularizat\ [i difuz\,

care se deta[eaz\ cu destul\ u[urin]\ de autenticele valori cre[tine,

singurele care `nnobileaz\ [i vindec\ omul de superficialitate [i me-

diocritate, de individualism [i indiferen]\, `n care abord\rile antro-

pologice, ale valorii, demnit\]ii [i libert\]ii vie]ii umane, reliefeaz\

aspecte din ce `n ce mai acute. ~nc\ exist\ voci care neag\ originea

vie]ii [i a omului ca fiind de la Dumnezeu, `ncercând s\ dezvolte

o antropologie individualist\ [i rece, egoist\ [i `nchis\ `n sine, pu-

nându-se din ce `n ce mai mult accent pe latura materialist\ [i con-

sumist\ a vie]ii umane, `n timp ce aspectul spiritual este diminuat

sau chiar negat.

Via]a este spa]iul [i timpul `n care omul `[i caut\ un sens [i `[i

fixeaz\ un ]el, adresându-[i marile `ntreb\ri despre filosofia [i ra-

]iunea existen]ei sale, `ncercând s\ demonstreze `ntr-o manier\ strict

ra]ional\ ceea ce este meta-ra]ional, ceea ce se g\se[te dincolo de

capacitatea uman\ a `n]elegerii [i accept\rii. ~ns\ o astfel de ma-

nier\ sau abordare exclusiv intelectualist\ `l duce pe omul contem-

poran la confuzie `n ceea ce prive[te identitatea sa cre[tin\, la pier-

derea sensului vie]ii ca dar divin [i la `mboln\virea chipului lui Dum-

nezeu din el, iar din aceast\ perspectiv\ „majoritatea oamenilor

de ast\zi tr\iesc ca [i cum Dumnezeu nu ar exista”2. Proclamarea de

c\tre Nietzsche a „mor]ii lui Dumnezeu” a dus la negarea valorii

vie]ii cre[tine [i la subminarea chiar a normelor uzuale ale vie]ii so-

ciale [i morale, `ncât nimeni nu se mai `ndoie[te de faptul c\ sun-

tem confrunta]i [i agasa]i ast\zi cu o criz\ general\ a valorilor sau,

1 Ion Bria, Sensul Tradi]iei Ecumenice. M\rturia [i viziunea ecumenic\ a Bi-

sericii Ortodoxe, Editura Universit\]ii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009, p. 61.
2 Pr. Gheorghe Popa, Comuniune [i `nnoire spiritual\ `n contextul seculari-

z\rii lumii moderne, Editura Trinitas, Ia[i, 2000, p. 21.
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mai bine spus, cu o inversare a lor, iar din acest punct de vedere

expresia de mai sus `nseamn\ „r\sturnarea tuturor valorilor”3. 

Aceast\ rupere a leg\turii cu Dumnezeu `l las\ pe om singur cu

sine `nsu[i, provocând lipsa de armonie [i de comuniune cu semenii

s\i. Negând pe Dumnezeu, neg\m `ns\[i via]a, alimentând parc\

moartea, `n]eleas\ ca o virusare a rela]iei cu divinitatea sau ca o re-

nun]are la invita]ia sfin]irii omului. ~n acest sens, se poate spune

c\ „partea cea mai tulbur\toare a mor]ii este aceea c\ `ntreaga

via]\ dispare `n neant, ca [i cum nici m\car nu ar fi existat. Odat\ cu

dispari]ia subiectului, nu numai c\ dispare `ntreaga lume miste-

rioas\ `n care a tr\it, dar chiar via]a sa `nceteaz\ s\ mai existe, se ne-

antizeaz\ complet: nu mai r\mâne nimic, cu excep]ia, poate, a

vreunei foarte vagi [i adesea ne`nsemnate amintiri `n altul, pentru

scurt\ vreme. Prin moarte, via]a se neantizeaz\ pân\ [i `n faptul

de a fi existat”4.

F\r\ Dumnezeu, via]a devine o existen]\ a iadului, o stare de

singur\tate, o boal\ incurabil\, `n care omul nu poate g\si nici un

r\spuns la `ntreb\rile sale, dar, mai ales, la `ntrebarea: De ce? ~n

acest context, Dumnezeu nu mai este implicat `n modelarea omului

contemporan [i a vie]ii sale, nu El este Acela care s\ ofere un sens

existen]ei omului, lumii sau istoriei. Dac\ Dumnezeu a devenit o

absen]\ `n via]a uman\, idealul omului contemporan a devenit unul

marginalizat [i efemer. Propunându-[i un astfel de ideal `ngust, str\in

celui cre[tin, omul se simte mai vulnerabil la provoc\rile vie]ii, din

ce `n ce mai pu]in liber, din ce `n ce mai pu]in capabil s\ `[i trans-

forme cursul vie]ii prin vindecarea sa integral\, uitând de faptul c\

„adev\rata libertate este a alege via]a [i tot ceea ce sluje[te vie]ii

`n plenitudinea ei [i a demnit\]ii omului de chip [i asem\nare a

lui Dumnezeu”5.

Via]a f\r\ Dumnezeu `nseamn\ o evadare din existen]a adev\-

rat\, o pr\bu[ire, un `ntuneric lipsit de sens [i de actul creator. Via]a

trebuie s\ fie dinamic\, echilibrat\, optimist\, realist\, lucr\toare

3 Christos Yannaras, Heidegger [i Areopagitul, traducere de Nicolae {erban

Tana[oca, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1996, p. 36.
4 † Calinic Boto[\neanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, Tanatologie

[i nemurire, Editura Cantes, Ia[i, 1999, p. 23.
5 Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Valoarea vie]ii umane [i ap\rarea ei, `n „Studii

Teologice”, 1983, nr. 7-8, p. 480.
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[i creatoare de valori pentru genera]iile urm\toare. Aceasta este

adev\rata via]\, singura care `[i propune ca ideal comuniunea cu

Dumnezeu, adic\ sfin]enia. ~n acest context se `nscrie tematica de

fa]\, ea fiind de maxim\ actualitate pentru perioada istoric\ pe care

o travers\m, `n care cu to]ii `ncerc\m, uneori `n mod disperat, s\

ne rec\p\t\m s\n\tatea pierdut\ printr-o terapeutic\ deplin\ sau

vindecare total\.

2. Maslul — preciz\ri terminologice 

Etimologic, termenul „maslu”, pe care `l folosim `n spa]iul liturgic

exprimând o ac]iune de vindecare, provine din limba greac\, de

la cuvintele ευχή (rug\ciune, f\g\duin]\, leg\mânt, jur\mânt)6 [i

έλαιον (untdelemn, ulei, ulei pentru uns, parfum)7, `nsemnând „rug\-

ciunea untdelemnului”8, „sfin]irea untdelemnului” sau „binecuvânta-

rea untdelemnului”9. Maslul este slujba religioas\ s\vâr[it\ `n cadrul

eclezial, care are `n centrul s\u rug\ciunea adresat\ lui Dumne-

zeu [i ungerea bolnavilor cu untdelemnul sfin]it, fiind „una dintre

cele mai solicitate [i frecventate slujbe ale Bisericii Ortodoxe. Acest

lucru se datoreaz\ faptului c\ prin aceast\ sfânt\ slujb\ ne rug\m

pentru t\m\duirea de boal\ a tuturor celor care sunt `n suferin]\

trupeasc\ [i sufleteasc\”10. ~n acest sens [i datorit\ importan]ei sale `n

via]a credincio[ilor, Maslul este una din cele [apte Sfinte Taine ale

Bisericii prin care ne rec\p\t\m vindecarea [i `nfierea noastr\ `n

Hristos, ritual liturgic care se s\vâr[e[te `nc\ din perioada apostolic\

[i care a fost dezvoltat mult `n secolele urm\toare, dar p\strat cu fideli-

tate de Biseric\. Din acest punct de vedere, „Biserica func]ioneaz\ ca

6 Maurice Carrez & François Morel, Dic]ionar grec-român al Noului Testa-

ment, traducere de Gheorghe Badea, Societatea Biblic\ Interconfesional\ din

România, Bucure[ti, 1999, p. 125.
7 Ibidem, p. 97.
8 Pr. dr. Ioan Mircea, art. „Maslu”, `n Dic]ionar al Noului Testament, EIBMBOR,

Bucure[ti, 1995, p. 306.
9 Pr. prof. dr. Ion Bria, art. „Maslu”, `n Dic]ionar de teologie ortodox\. A-Z,

EIBMBOR, Bucure[ti, 1994, p. 248.
10 Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Tradi]ie [i `nnoire `n slujirea liturgic\, vol. II,

Editura Episcopiei Dun\rii de Jos, Gala]i, 2001, p. 405. 
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un canal prin care Dumnezeu transmite chipul S\u oamenilor; iar

acest chip nu este individual, ci colectiv [i eclezial”11.

3. Vindecarea — scopul ~ntrup\rii Mântuitorului

~n spa]iul cre[tin se poate vorbi efectiv de vindecare `ncepând cu

Na[terea sau ~ntruparea Mântuitorului Iisus Hristos `n istorie, acesta

fiind [i scopul S\u, [i anume s\ vindece sau s\ mântuiasc\ lumea

din boal\ [i p\cat, dup\ cum afl\m din urm\torul text biblic deo-

sebit de important pentru argumentarea teologic\ [i terapeutic\ a

acestei Sfinte Taine: „Este cineva bolnav `ntre voi? S\ cheme preo]ii

Bisericii [i s\ se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, `n nu-

mele Domnului. {i rug\ciunea credin]ei va mântui pe cel bolnav

[i Domnul `l va ridica, [i de va fi f\cut p\cate se vor ierta lui. M\r-

turisi]i-v\, deci, unul altuia p\catele [i v\ ruga]i unul pentru altul,

ca s\ v\ vindeca]i, c\ mult poate rug\ciunea st\ruitoare a dreptu-

lui” (Iacov 5, 14-16). De fapt, Taina Sfântului Maslu se fundamen-

teaz\ pe cuvintele Mântuitorului, Care i-a `ndemnat pe apostolii [i

ucenicii S\i s\ fie permanent `n leg\tur\ cu El, mandatându-i s\

vindece `ntreaga lume de boal\ [i p\cat: „T\m\dui]i pe cei neputin-

cio[i, `nvia]i pe cei mor]i, cur\]i]i pe cei lepro[i, demonii scoate]i-i, `n

dar a]i luat, `n dar s\ da]i” (Matei 10, 8). Prin acest mandat oficial

primit de la Doctorul Hristos, ucenicii au c\p\tat puterea necesar\

s\ vindece bolile [i s\ scoat\ demonii (Marcu 3, 15): „{i `n orice

cetate ve]i intra [i v\ vor primi, mânca]i cele ce v\ vor pune `na-

inte. {i vindeca]i pe bolnavii din ea [i zice]i-le: «S-a apropiat de

voi ~mp\r\]ia lui Dumnezeu»” (Luca 10, 8-9). Fiind convin[i de

misiunea special\ de vindecare la care au fost chema]i de Mân-

tuitorul Hristos, ucenicii „mergeau prin sate binevestind [i vindecând

pretutindeni” (Luca 9, 6), `ncât „scoteau mul]i demoni [i ungeau

cu untdelemn pe mul]i bolnavi [i-i vindecau” (Marcu 6, 13). 

Din aceste texte scripturistice se poate constata faptul c\ scopul

~ntrup\rii [i cea mai important\ preocupare a Mântuitorului `n lume

este vindecarea [i `nfierea omului, rec\p\tarea s\n\t\]ii, trupe[ti [i

spirituale, pierdute `n spa]iul paradisiac. Din acest punct de vedere

11 Paraschiv V. Ion, „Problema omului” `n cadrul antropologiei contempo-

rane, `n „Glasul Bisericii”, 1970, nr. 5-6, p. 512.
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[i ]inând cont de abordarea prezent\ a Tainei Sfântului Maslu, „po-

runcile dumnezeie[ti nu sunt altceva decât «re]ete» `n lupta vindec\rii

noastre. Dar nu ele sunt vindecarea. Vindecarea e restaurarea s\-

n\t\]ii noastre duhovnice[ti: inserarea existen]ei noastre `n harul

dumnezeiesc, `n Lumina necreat\ a lui Dumnezeu”12. 

Dumnezeu cere bolnavilor s\ se poc\iasc\ mai `ntâi de p\ca-

tele lor, s\ se roage pentru vindecarea sufletului [i apoi s\ cear\

vindecarea trupului. ~n acest sens, Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii au sta-

bilit c\, `nainte de a primi harul terapeutic prin Taina Sfântului Maslu,

credinciosul trebuie s\-[i t\m\duiasc\ sufletul prin Taina Sfintei

Spovedanii, dup\ care s\ primeasc\ Taina Sfintei Euharistii, având

con[tiin]a [i convingerea total\ a faptului c\ toate „Sfintele Taine

restaureaz\ via]a duhovniceasc\ [i o sporesc, `ntinerind persoana

uman\ [i `nve[nicind tinere]ea”13. Altfel spus, pentru a avea spe-

ran]a [i certitudinea vindec\rii oferite de Hristos, ca Surs\ sau Izvor

al s\n\t\]ii, omul are datoria prim\ de a con[tientiza cauza bolii sale,

s\ o accepte [i s\ o `n]eleag\, dup\ care s\ caute efectiv vindeca-

rea sa prin taina credin]ei, s\ sesizeze faptul c\ `nceputul suferin]ei

este de fapt lipsa lui Hristos din via]a sa. De[i omul de ast\zi este

preocupat exclusiv de s\n\tatea fizic\ sau exterioar\, nu trebuie

uitat niciodat\ faptul c\ toate bolile umane apar `n urma abuzu-

rilor sau exceselor de tot felul, `ncât este foarte important ca omul

s\ descopere calea real\ care duce spre vindecarea sa, drumul care

duce spre comuniune, nu spre izolare, deoarece comuniunea ade-

v\rat\ se realizeaz\ efectiv prin c\utarea interioar\ a lui Hristos.

Boala fizic\ sau trupeasc\ produce izolare [i singur\tate fa]\ de

aproapele, iar dac\ este urmare a p\catului produce singur\tate fa]\

de Dumnezeu [i `ndep\rtare de Biserica Sa. Din aceast\ perspec-

tiv\, omul este chemat s\ fie, s\ devin\, nu s\ r\mân\ `ncremenit

`n aceea[i stare, `ntrucât „pentru Ortodoxie omul nu se define[te

prin ceea ce este, ci prin ceea ce poate deveni, apropiindu-se de

arhetipul s\u, icoana Chipului s\u, care este Hristos”14.

12 Gheorghios D. Metallinos, Parohia – Hristos `n mijlocul nostru, traducere

de Pr. prof. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2004, p. 25.
13 Pr. Viorel Sava, „~n Biserica slavei Tale”. Studii de teologie [i spiritualitate

liturgic\, vol. I, Editura Erota, Ia[i, 2003, p. 27.
14 Nikos N. Nissiotis, Pnevmatologia ortodox\, traducere de Eduard-George

Iorga, `n „Teologie [i Via]\”, 1991, nr. 9-12, p. 189.
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~n toat\ activitatea Sa p\mânteasc\, Mântuitorul Hristos a vin-

decat nenum\ra]i bolnavi de bolile [i neputin]ele lor, pentru care

cerea omului doar dorin]a sincer\ de a se vindeca [i credin]a

ferm\ a aceluia `n puterea Sa. Prin ~ntruparea Fiului lui Dumne-

zeu `n lume [i prin `ntemeierea Bisericii Sale `n ziua Cincizecimii,

„Iisus Hristos r\mâne prezent `n istorie prin Duhul Sfânt, `mpreun\

cu trupul S\u, Biserica, al c\rei Cap este, `n care [i prin care ac-

tualizeaz\ fapta Sa r\scump\r\toare”15.

4. Biserica — spital duhovnicesc

~ntreaga argumentare biblic\ `n ceea ce prive[te dorin]a expres\

a lui Dumnezeu de a vindeca crea]ia c\zut\ `n p\cat conduce la

ideea c\ „Sfânta Scriptur\ este glasul lui Dumnezeu adresat omu-

lui”16. Acest glas biblic este ast\zi permanentizat [i actualizat de

Biseric\, care a primit de la Hristos, prin apostolii S\i, misiunea de

a continua procesul de vindecare a lumii prin harul Duhului Sfânt

f\cut accesibil umanit\]ii din momentul Cincizecimii, când se con-

stituie comunitatea eclezial\ de credin]\. Cu alte cuvinte, „dac\

scopul ~ntrup\rii este trimiterea Duhului Sfânt la Cincizecime, scopul

Cincizecimii este continuarea ~ntrup\rii lui Hristos `n via]a Bise-

ricii”17. Din aceast\ viziune teologic\ se poate constata c\ la baza

vindec\rii bolilor exterioare sau trupe[ti este a[ezat\ mai `ntâi vinde-

carea sinelui, a interiorului sau a sufletului, datorit\ leg\turii exis-

tente [i strânse dintre suflet [i trup, `ntrucât dezechilibrele suflete[ti

au consecin]e devastatoare asupra s\n\t\]ii trupe[ti. Biserica afirm\

c\ dac\ se `mboln\ve[te sufletul, se `mboln\ve[te [i trupul, iar dac\

se vindec\ sufletul, prin primirea harului divin `n el, se vindec\ [i

trupul, c\ci „ceea ce este la ochiul s\n\tos puterea de a vedea, ace-

la[i lucru este lucrarea Duhului `n sufletul curat”18.

15 Pr. prof. Ion Bria, Prezen]a [i lucrarea Sfântului Duh `n Biseric\, `n „Orto-

doxia”, 1978, nr. 3, p. 492.
16 Serghei Bulgakov, Ortodoxia, traducere de Nicolae Grosu, Editura Paideia,

Bucure[ti, 1997, p. 25.
17 † Episcop Kallistos Ware, Ortodoxia, calea dreptei credin]e, traducere de E.

Chiosa, G. Jacot\ [i pr. D. Ailinc\i, edi]ia a II-a, Editura Trinitas, Ia[i, 1999, p. 119.
18 Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh, XXVI. Scrieri, partea a III-a,

traducere de Pr. prof. dr. Constantin Corni]escu, `n col. „P\rin]i [i Scriitori Biseri-

ce[ti”, vol. 12, EIBMBOR, Bucure[ti, 1988, p. 75.
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Pentru a ne convinge pe deplin de leg\tura intrinsec\ dintre

boal\ [i p\cat, dintre vindecare [i poc\in]\, trebuie s\ facem apel la

momentul biblic al vindec\rii paraliticului de c\tre Hristos la sc\l-

d\toarea Vitezda, când i-a spus acestuia: „Iat\ c\ te-ai f\cut s\n\tos.

De acum s\ nu mai p\c\tuie[ti, ca s\ nu-]i fie ceva mai r\u” (Ioan

5, 14). Aceasta dovede[te, `nc\ o dat\, c\ boala trupeasc\ a para-

liticului a fost cauzat\ de p\catul sufletesc, c\ nu se poate vorbi de

un trup vindecat [i s\n\tos dac\ sufletul nu este `n stare de poc\-

in]\ [i de raportare la Hristos [i la Biserica Sa. Din aceast\ relatare

biblic\ reiese c\ `n Biseric\ noi con[tientiz\m cauzele mai adânci ale

bolilor noastre [i putem sesiza c\ suferin]a devine cel mai scurt

drum care ne duce la Hristos, c\ `n suferin]\ ni-L dorim pe Hristos

din ce `n ce mai aproape. ~ns\ nu trebuie s\ c\ut\m suferin]a, ci tre-

buie s\ `nv\]\m din suferin]a altuia, s\ descoperim sensul ei tera-

peutic. De aceea, dac\ din spital pleci f\r\ s\ `n]elegi ceva legat de

via]a uman\ [i de sensul s\u, atunci suferin]a se amplific\ [i devine

o cruce din ce `n ce mai greu de purtat. Un suflet deta[at de Dum-

nezeu prin p\cate [i patimi nevindecate, un suflet care nu-L pri-

me[te pe Hristos `n casa [i `n intimitatea sa se poate considera lipsit

de via]\. De aceea, „noi suntem chema]i s\ fim `n comuniune ve[-

nic\ cu El, `mpreun\ cu cei care reflect\ `n ve[nicie sfin]enia Sa

str\lucitoare”19. 

Comuniunea sau leg\tura omului credincios cu Dumnezeu su-

gereaz\ foarte clar faptul c\ vindecarea nu poate avea loc `ntr-un

spa]iu `n care Duhul Sfânt nu este chemat prin rug\ciunea epiclezei,

ci trebuie s\ se ]in\ cont [i de mediul `n care omul caut\ t\m\-

duirea, deoarece mediul sau spa]iul `n care omul tr\ie[te [i `[i desf\-

[oar\ activitatea cotidian\ `l predispune spre starea s\n\toas\ sau

bolnav\. Credinciosul prime[te vindecarea `ntr-un spa]iu al vinde-

c\rilor [i poate transmite, la rândul s\u, vindecarea, iar din perspec-

tiv\ cre[tin\ acest spa]iu nu poate fi altul decât comunitatea ecle-

zial\ de credin]\ [i de vie]uire, adic\ Biserica, `n]eleas\ [i ca un spital

duhovnicesc. Din acest punct de vedere, „Biserica este martorul

permanent al pactului de alian]\ `ncheiat `ntre Creator [i creatur\ [i

19 Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacru al vie]ii, traducere de Preasfin]itul dr.

Irineu Pop Bistri]eanul, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2001, p. 17.
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pecetluit cu Sângele Omului-Dumnezeu”20. ~n baza acestei alian]e

terapeutice, Biserica poate oferi credinciosului speran]a redobândirii

s\n\t\]ii, dar, mai ales, ofer\ spa]iul `n care darul s\n\t\]ii s\ poat\

fi p\strat intact prin ferirea de virusul p\catului, virus care dizolv\

leg\tura s\n\toas\ stabilit\ prin receptarea harului divin. Desigur c\

„Biserica nu este numai o entitate geografic\ contemporan\, ci este,

de asemenea, comuniunea sfin]ilor, a tuturor celor ce sunt `n jurul

tronului Mielului, cu care [i noi suntem una”21. 

~n Biseric\, `n comuniunea sfin]ilor [i `n `mp\rt\[irea aceleia[i

credin]e terapeutice, Hristos lucreaz\ ne`ncetat pentru vindecarea

noastr\, `ncât s-a spus c\ „taina nu este un simplu mijloc de admi-

nistrare a harului, ci lucrarea prin care Hristos constituie Biserica Sa,

El ~nsu[i fiind prezent real, `n mod sacramental `n ea”22, `n sensul

c\ actul vindec\rii presupune, concomitent, o cre[tere autentic\ a

omului `n Hristos, iar aceast\ cre[tere nu poate avea loc `n afara

Tainelor Bisericii [i a Duhului Sfânt, pentru c\ Duhul este Cel care

adun\ [i invit\ `ntreaga lume, `n dragoste [i `n adev\r, la primirea

vindec\rii din partea lui Hristos. Cu alte cuvinte, `n spa]iul t\m\-

duitor al Bisericii, „universalitatea duhului ortodox `mbr\]i[eaz\ [i

cuprinde nu numai pe to]i oamenii, ci [i `ntreaga crea]ie [i `ntreg

adev\rul”23.

5. Ideea de vindecare `n Taina Sfântului Maslu

~n Taina Sfântului Maslu se `mp\rt\[e[te credinciosului bolnav, `n

chip nev\zut, dar real, harul t\m\duirii sau alinarea durerii trupe[ti,

al `nt\ririi suflete[ti [i al iert\rii de p\catele r\mase nespovedite,

20 Alexandru Sturdza, Ap\rarea Ortodoxiei, traducere de Lucia Patachi, Editura

Albatros, Bucure[ti, 2001, p. 126.
21 Pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, traducere de Vasile Manea,

Editura Re`ntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 273.
22 Diac. Ion Bria, Aspecte dogmatice ale unirii Bisericilor cre[tine, `n „Studii

Teologice”, 1968, nr. 1-2, p. 57.
23 Discursul Sanctit\]ii Sale Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, cu prilejul

primirii titlului de Doctor Honoris Causa al Facult\]ii de Teologie a Universit\]ii

„Al.I. Cuza” din Ia[i - 15 octombrie 1997, `n † Bartolomeu I, Patriarhul ecume-

nic al Constantinopolului, † Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, M\r-

turie ortodox\ la `nceputul mileniului III cre[tin, Editura Episcopiei Dun\rii de

Jos, Gala]i, 2000, p. 87.
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prin ungerea cu untdelemn sfin]it, `nso]it\ de rug\ciunile preo]ilor,

elemente terapeutice prin care „credinciosul trebuie s\ fie intro-

dus `ntr-o via]\ [i comunitate nou\, str\in\ de via]a lumii care ignor\

nu numai vindecarea, dar [i metoda de realizare a ei. ~n paralel,

credinciosul trebuie s\ `nve]e s\ tr\iasc\ `n noua via]\, p\r\sind

via]a lumii. Toate acestea sunt ast\zi, din nefericire, foarte greu de

`n]eles, fiindc\ cei care ne numim cre[tini suntem `ncurca]i cu lu-

mea, iar via]a noastr\ nu difer\ `n esen]\ de via]a necredincio[ilor

decât numai `n unele elemente de «religiozitate» pe care le ofer\”24.

Rânduiala slujbei Sfântului Maslu are `n componen]a sa câteva

particularit\]i teologice [i spirituale, cu profund caracter terapeutic,

menite s\ contribuie la restaurarea sau vindecarea complet\ a omu-

lui, [i anume:

- poc\in]a profund\, cerut\ insistent `n canonul liturgic alc\-

tuit de Arsenie25, `ntrucât dorin]a omului de vindecare trebuie conju-

gat\ cu m\rturisirea integral\ [i sincer\ a p\catelor, printr-o stare

permanent\ de poc\in]\ autentic\, de veghe duhovniceasc\, de

dragoste real\ pentru Hristos [i de pace cre[tin\, deoarece „f\r\ dra-

goste nimeni nu poate fi cre[tin [i f\r\ pace nimeni nu se poate

uni cu Dumnezeu”26;

- epicleza pentru sfin]irea untdelemnului27 este rug\ciunea care

reprezint\ simbolul milei sau al `ndur\rii dumnezeie[ti, al bucuriei

credin]ei [i al sfin]eniei vie]ii, rug\ciune care are `n vedere vinde-

carea sau binecuvântarea omului credincios `n numele lui Hristos:

„[i dup\ cum cineva este binecuvântat `n numele lui Hristos, tot a[a

este binecuvântat `n numele Tat\lui, al Fiului [i al Sfântului Duh,

dat fiind c\ unul este numele [i una este puterea; a[adar, atunci

când se arat\ vreo lucrare dumnezeiasc\, fie a Tat\lui, fie a Fiului, fie

a Sfântului Duh, aceasta se refer\ nu numai la Sfântul Duh, ci [i la

Tat\l [i la Fiul; nu numai la Tat\l, ci [i la Fiul [i la Sfântul Duh”28;

24 Gheorghios D. Metallinos, op. cit., p. 25.
25 Slujba Sfântului Maslu, `n Molitfelnic, EIBMBOR, Bucure[ti, 2006, pp. 127-133.
26 † Patriarhul Iustin, Discursuri ecumenice. Opera integral\, vol. 7, Editura

Anastasia, Bucure[ti, 2004, p. 20.
27 Slujba Sfântului Maslu…, pp. 136-137.
28 Sfântul Ambrozie, Despre Duhul Sfânt. Cartea `ntâi, III, 40, traducere de Pr.

dr. Vasile R\duc\, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1997, p. 45.
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- lectura a [apte pericope scripturistice, din Apostol [i Evanghelie29,

care dore[te s\ scoat\ `n eviden]\ faptul c\ vindecarea nu este una

medical\ sau sanitar\, ci un r\spuns de iubire concret\ a lui Hristos,

Doctorul sufletelor [i al trupurilor, la cererea noastr\ insistent\ de

a primi ajutor [i t\m\duire din partea Sa. Aceast\ lectur\ biblic\

ne `ndeamn\ [i ne cheam\ `n mod constant „s\ lu\m aminte la

cuvântul Scripturii, la cuvântul rug\ciunii, fiindc\ `n el se g\se[te

ascuns Izvorul vie]ii. El este ascuns, dar Se dezv\luie `n m\sura `n

care dorim [i ne cultiv\m. Cuvântul este unul dintre numele lui Dum-

nezeu. Se nume[te Fiu, dar este [i Cuvânt, [i Dumnezeu [i, de aceea,

Cuvântul are r\d\cini metafizice, adic\ nu-i a[a doar o «g\l\gie arbi-

trar\» prin care eu pot s\ spun ceva [i voi pute]i `n]elege gândirea

mea. Cuvântul provine din ni[te energii dumnezeie[ti. Prin cuvânt,

Dumnezeu a f\cut cerul [i p\mântul. Dumnezeu a spus «s\ fie» [i

a fost”30; 

- rostirea a [apte rug\ciuni31, prin care se cere mila, `ndurarea

[i iubirea Mântuitorului Hristos pentru cel bolnav ca, prin harul S\u,

s\ vindece pe cel care solicit\ [i dore[te acest lucru, având convin-

gerea faptului c\ Taina Sfântului Maslu reprezint\ rug\ciunea Bise-

ricii prin care ne vindec\m sufletul [i trupul, ne sfin]im via]a [i

activitatea, ne deschidem sufletul ca s\ intre `n el harul t\m\duitor

al Duhului Sfânt;

- ungerea cu untdelemnul sfin]it, de [apte ori, a bolnavului,

spre deplin\ s\n\tate sufleteasc\ [i trupeasc\, `ns\ atunci „când

t\m\duirea nu urmeaz\ imediat s\vâr[irii Maslului, ea este anti-

cipat\ de o mângâiere, o u[urare [i `nt\rire sufleteasc\, ce fac din

suferin]\ un instrument al mântuirii [i o scar\ c\tre cer”32;

- [apte preo]i s\vâr[itori, care se roag\ lui Dumnezeu [i invoc\

mila Sa pentru vindecarea bolnavului respectiv prin restabilirea le-

g\turii de iubire dintre cei doi parteneri, iubire care devine lucr\toare

[i t\m\duitoare, dar [i pentru readucerea sa `n comuniunea eclezial\

29 Slujba Sfântului Maslu…, pp. 139-164.
30 Cel\lalt Noica – m\rturii ale monahului Rafail, `nso]ite de câteva cuvinte

de folos ale p\rintelui Symeon, edi]ie `ngrijit\ de Pr. Eugen Dr\goi [i Pr. Ninel

}ugui, Editura Anastasia, Bucuresti, 1994, p. 65.
31 Slujba Sfântului Maslu…, pp. 142-166.
32 Pr. prof. dr. Ilie Moldovan, Ortodoxia misionar\, stâlp de lumin\ `n lumea

contemporan\, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2009, p. 235.
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a credin]ei hristice, `n Trupul S\u mistic, care este Biserica, unde

credinciosul bolnav are posibilitatea s\-[i reg\seasc\ adev\rata

identitate cre[tin\, primit\ la Botez. ~n acest sens, „cea mai clar\

afirmare a identit\]ii cre[tine este dat\ de Apostolul Pavel, când

spune despre persoana celui botezat: «Câ]i `n Hristos v-a]i botezat,

`n Hristos v-a]i `mbr\cat» (Galateni 3, 27)”33. Doar pe baza acestei

identit\]i baptismale cre[tinul suferind poate s\-[i fundamenteze

cererea sa de vindecare. De aceea, „cea dintâi calitate [i condi]ie a

identit\]ii cre[tinului o constituie `ncorporarea `n comunitate [i par-

ticiparea total\ la via]a acesteia”34.

A[adar, elementele terapeutice prezente `n slujba liturgic\ a Tai-

nei Sfântului Maslu amintite mai sus – poc\in]a, sfin]irea untde-

lemnului, cele [apte lecturi biblice, rug\ciuni, ungeri [i preo]i slu-

jitori – formeaz\ „plenitudinea Bisericii, care, `ntocmai ca un organism,

resimte suferin]a, infirmitatea [i neputin]a unui m\dular: «Dac\ un

m\dular sufer\, toate m\dularele sufer\ `mpreun\» (I Corinteni 12,

26)”35. Cu alte cuvinte, vindecarea are loc `n cadrul unei familii

ecleziale, spirituale sau duhovnice[ti, `n care predomin\ iubirea

t\m\duitoare a lui Hristos [i speran]a `n redobândirea s\n\t\]ii pa-

radisiace, iar familia de suflet a unui cre[tin autentic este `ntotdea-

una Biserica. 

6. Este (mai este!) benefic\ Taina Sfântului Maslu ast\zi?

~ntrebarea care, cu siguran]\, mai persist\ `n gândul [i inima

omului contemporan este dac\ rânduiala liturgic\ a Tainei Sfântului

Maslu [i participarea la ea mai sunt actuale [i benefice pentru vinde-

carea credinciosului. Pentru a putea r\spunde credibil la aceast\

`ntrebare trebuie s\ `n]elegem c\ suferin]a [i boala au o semnifi-

ca]ie aparte `n via]a [i dinamica Bisericii, `n sensul c\ ele sunt strâns

legate de p\cat, iertare [i mântuire. Cre[tinul autentic [tie c\ s\n\-

tatea fizic\ nu-i folose[te la nimic dac\ ea nu este dublat\ de s\-

n\tatea spiritual\, dac\ ea nu este axat\ `n perspectiva mântuirii

sale, iar din acest punct de vedere boala nu trebuie s\-l destabili-

zeze, deoarece ea `i afecteaz\ doar trupul, trec\tor [i muritor, nu

33 Pr. prof. dr. Ion Bria, Destinul Ortodoxiei, EIBMBOR, Bucure[ti, 1989, p. 342.
34 Ibidem, p. 345.
35 Idem, Maslu…, pp. 248-249.
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[i sufletul, chemat la comuniunea ve[nic\ de iubire cu Dumnezeu.

Dac\ Dumnezeu Se folose[te de boal\, o face `ntr-un mod peda-

gogic, pentru c\ aceasta este un mijloc concret de a-l trezi pe om

din nep\sarea fa]\ de p\cat. 

Taina Sfântului Maslu devine o modalitate sigur\ a vindec\rii

bolilor suflete[ti [i trupe[ti numai `n m\sura `n care omul con[tien-

tizeaz\ necesitatea rena[terii sale spirituale, a re`nnoirii vie]ii, a

refacerii leg\turii cu Dumnezeu, a ie[irii sale din starea de izolare,

dup\ care s\-[i propun\ s\ urmeze un program de via]\ ortodox.

Omului bolnav suflete[te sau trupe[te i se cere s\ m\rturiseasc\ `n

permanen]\ credin]a ortodox\ sau dreapta credin]\, s\ fie orto-

dox `n orice context al vie]ii cotidiene, [i nu doar atunci când vine

vorba de statistici sau alte `mprejur\ri ale vie]ii de zi cu zi. Cu alte

cuvinte, „trebuie s\ avem curajul de a ne `ntoarce la Sfin]ii [i de

Dumnezeu iubitorii P\rin]i ai Bisericii [i la Sfânta Scriptur\ [i s\

`ncepem din nou s\ propov\duim Ortodoxia curat\”36, cea care ne-a

fost transmis\ de Fiul lui Dumnezeu, s\-i avem pe P\rin]ii Bisericii ca

modele autentice `n demersul nostru de a ne rec\p\ta s\n\tatea.

Hristos ofer\ harul S\u [i vindecarea complet\ doar celor care

cred sincer `n El, care `[i manifest\ disponibilitatea s\-L accepte `n

via]a lor, care caut\ mai `ntâi vindecarea sau mântuirea sufletului

[i dup\ aceea solicit\ rec\p\tarea s\n\t\]ii trupului. Efectul tainei

nu este `ntotdeauna evident, deoarece se poate constata de cele mai

multe ori c\ omul bolnav nu `[i propune s\ se `ntâlneasc\ mai des

cu Hristos, `ndeosebi `n cadrul Sfintei Liturghii, neglijând, astfel,

roadele sau consecin]ele benefice ce `i sunt oferite de Mântuitorul.

Dup\ cum am v\zut, Maslul este o rug\ciune adresat\ lui Dumnezeu

[i, ca orice alt\ rug\ciune de cerere plin\ de speran]\, `ndeplinirea ei

depinde, pe de o parte, de credin]a noastr\ ferm\ `n Fiul lui Dum-

nezeu [i de dorin]a sincer\ de a ne schimba via]a `n bine, iar pe

de alt\ parte depinde de atot[tiin]a [i bun\tatea divin\, `n sensul c\

Dumnezeu [tie ce este cu adev\rat folositor pentru om [i hot\r\[te

cu `n]elepciune momentul `n care credinciosul se poate bucura de

vindecarea r\nilor sale. 

36 IPS Laz\r Puhalo, C\ile Ortodoxiei contemporane, traducere de Mihnea Gafi]a,

Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003, p. 123.
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Concluzii

Din cele prezentate succint mai sus se poate concluziona faptul

c\ via]a s\n\toas\ este darul lui Dumnezeu, care trebuie respectat

[i p\strat, iar dinamica vie]ii reprezint\ spa]iul [i timpul `n care omul

`[i caut\ permanent vindecarea sufleteasc\ [i trupeasc\, tinde spre un

sens terapeutic al existen]ei sale, pentru a nu `ntuneca sau virusa

frumuse]ea darului lui Dumnezeu. Frumuse]ea vindec\rii noastre

devine evident\ atunci când suntem capabili s\ mul]umim lui Hris-

tos pentru darul vie]ii.

Taina Sfântului Maslu este lucrarea sfânt\ s\vâr[it\ `n numele

Sfintei Treimi, de preo]ii Bisericii, prin care se `mp\rt\[e[te credin-

ciosului bolnav harul nev\zut al vindec\rii bolilor suflete[ti [i tru-

pe[ti, recâ[tigarea speran]ei `n puterea terapeutic\ a lui Hristos,

iertarea p\catelor [i `nfierea `n comunitatea eclezial\ de credin]\.

Vindecarea omului face parte din „programul” terapeutic ini]iat

de Hristos, `ncepând cu momentul ~ntrup\rii Sale `n istoria umani-

t\]ii. Pentru cei care primesc t\m\duirea este un moment de s\rb\-

toare, dup\ modelul biblic, `ns\ trebuie avut `n vedere c\ „s\rb\toarea

cre[tin\ nu mai este o simpl\ amintire a unor fapte evanghelice sau

aghiografice (din via]a sfin]ilor) petrecute odat\ pentru totdeauna,

ci afirmarea realit\]ii acestor fapte”37.

Biserica a fost `nzestrat\ de Hristos cu toate „medicamentele”

harice utile, care s\ anihileze [i s\ distrug\ virusul p\catului, s\

combat\ orice pat\ care [tirbe[te s\n\tatea credinciosului [i s\ in-

tensifice rela]ia cu Dumnezeu. De altfel, o igien\ corespunz\toare

a sufletului conduce `n mod evident la restabilirea comuniunii cu

Hristos.

Cheia vindec\rii noastre depline trebuie c\utat\ `n leg\tura per-

manent\ pe care ar trebui s\ o avem cu Hristos, `n disponibilitatea

noastr\ de a ne propune s\ fim parteneri ai lui Hristos, `n inten]ia

noastr\ de a ne schimba modul de a tr\i [i `n capacitatea noastr\

de a `n]elege c\ suntem `ntr-o dependen]\ cauzal\ de Dumnezeu.

De fapt, „pentru gândirea teologic\, existen]a tuturor lucrurilor e `n

dependen]\ cauzal\ de Fiin]a lui Dumnezeu. Dac\ El e adev\rul,

toate lucrurile adev\rate sunt condi]ionate de El; dac\ El e binele,

37 Arhim. lect. dr. Vasile Miron, Scrieri de teologie liturgic\ [i pastoral-misio-

nar\, EIBMBOR, Bucure[ti, 2002, p. 28.
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toate lucrurile bune sunt condi]ionate de El; dac\ El e frumuse]ea,

toate lucrurile frumoase sunt condi]ionate de El. Precum teologia

nu poate gândi adev\rurile de credin]\ [i legile morale f\r\ aceast\

temelie transcendent\, tot astfel nu poate concepe ideea de fru-

mos f\r\ fundamentul frumuse]ii transcendente”38.

Ast\zi, utilitatea Tainei Sfântului Maslu este de necontestat, dat

fiind faptul c\ orice om, indiferent de vârst\, de stare material\, de

rang social, de preg\tire profesional\ sau de etnie, are nevoie de

vindecare, iar adev\rata vindecare, pentru via]a p\mânteasc\, dar

[i pentru via]a cereasc\, nu poate fi ob]inut\ decât de la Hristos,

Vindec\torul umanit\]ii.

38  Nichifor Crainic, Nostalgia paradisului, edi]ia a II-a, Editura Moldova, 

Ia[i, 1994, p. 101.


