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„Bolnav am fost [i M-a]i cercetat.”
Matei 25, 36

„Este cineva bolnav între voi? S\ cheme preo]ii Bisericii [i s\ se
roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului,
[i rug\ciunea credin]ei va mântui pe cel bolnav [i Domnul îl
va ridica, [i de va fi f\cut p\cate, se vor ierta lui. M\rturisi]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 dreptului.”
Iacov 5, 14-16
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~n mod obiectiv, aceasta este adev\rat – sfin]irea
untdelemnului nu expir\ sau dispare. Poate fi p\strat
pân\ când va fi de folos din nou Bisericii. Pe de alt\
parte, în afara „rug\ciunii de credin]\” [i întrebuin]\rii Untdelemnului sfin]it de Trupul eclezial al lui
Hristos, o astfel de afirma]ie este de prisos. Chiar dac\
nu este binecuvântat în mod formal [i „sfin]it din
punct de vedere canonic”, untdelemnul poate sluji unor
scopuri sfinte. Atunci când Biserica îl întrebuin]eaz\,
importan]a untdelemnului se afl\ în slujirea sa ca semn
al unei alte realit\]i. Iar aceast\ realitate, ~mp\r\]ia,
nu poate fi concretizat\, nici nu poate fi impus\ mecanic prin simpla recitare sau incantarea unor formule;
nu poate fi „exploatat\”.
4. Concluzie
~n Taina Vindec\rii [i slujba Sfântului Maslu, în
ciuda percep]iilor populare, „schimbarea” sau „transformarea” fundamental\ realizat\ de sacramentul liturgic nu are în vedere în principal untdelemnul. Aspectul exterior al Sfântului Maslu nu afecteaz\ întreaga
Biseric\209 fiind o Tain\ „activat\” [i „pus\ în lucrare”
208 Calivas îndrept\]e[te întrebuin]area untdelemnului pus deolui
lui Calivas îndrept\]e[te întrebuin]area untdelemnului pus
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„adesea
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atunci
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fac
vizite
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sau
la
spitale”.
A
se
observa,
sfin]it atunci când fac vizite acas\ sau la spitale”. A se observa, de
asemenea, faptul c\ „permanen]a” sfin]eniei pare s\ reprezinte
aici
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~ns\ care
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209
Pentru „punerea în lucrare” sau „activarea” untdelemnului ca semn, vezi citatul din Schmemann mai sus, p. 143. A se
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de Duhul Sfânt. Altfel spus, la slujba Sfântului Maslu
Biserica nu se adun\ pentru a schimba simplul untdelemn în Untdelemn sfin]it. Nici nu consider\m Euchelaion-ul (Untdelemnul sfin]it) ca fiind „elementul” „unic”
[i transformator al slujbei, chiar [i numai fiindc\ untdelemnul este sfin]it la numeroase ritualuri [i slujbe
ale Bisericii. Multe dintre aceste diferite întrebuin]\ri
ale Untdelemnului sfin]it au o semnifica]ie care este
aceea[i sau se suprapune de la o slujb\ liturgic\ la
alta. Aceasta este adev\rat, a[a cum am v\zut, mai
ales în privin]a ungerii la sfâr[itul Utreniei [i a ungerii la Sfântul Maslu „pentru t\m\duirea trupului [i
sufletului”.
Subiectul transform\rii, al schimb\rii oferite de
Tain\, îl reprezint\ membrii Trupului lui Hristos –
persoana uman\ deci, nu untdelemnul. Când Biserica
se adun\ pentru slujba Sfântului Maslu aceasta se face
pentru a comunica vindecarea lui Hristos [i prin aceasta
Biserica sfin]e[te untdelemnul pentru a fi întrebuin]at
în ungerea celor care au nevoie de vindecare. Numai în
contextul comunit\]ii de credin]\ Untdelemnul sfin]it î[i împline[te scopul, mai precis ca simbol al vindec\rii oferite de Dumnezeu Tat\l prin Fiul, Domnul
nostru Iisus Hristos, prin adumbrirea [i harul Duhului
Sfânt. Aplicarea de untdelemn în Taina liturgic\ nu
trebuie îns\ a fi confundat\ sau identificat\ cu puterea
remarca
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Duhului Sfânt. Este un semn al acestei puteri [i coincide cu energia vindec\toare a Duhului Sfânt, îns\
ea în sine nu este acea energie.
~ntr-o modalitate fizic\, prin atingere, aplicarea untdelemnului – un medicament odihnitor „simplu” –
comunic\ dincolo de cuvinte acel ceva pentru care credincio[ii se roag\ cu voce tare. Astfel au stat lucrurile
din veacul în care Sfântul Iacob îi înv\]a pe credincio[i în epistola sa s\ cheme preo]ii ca s\-i viziteze pe
bolnavi, s\ se roage pentru ei [i s\-i ung\ pentru vindecarea trupului [i a sufletului.
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Capitolul al III-lea
Temelia Noului Testament
1. Fundamentul scripturistic pentru Sfântul Maslu
~n capitolele anterioare am argumentat c\ „fiin]a”
Tainei Vindec\rii, pe care Biserica o s\vâr[e[te la slujba
Sfântului Maslu, nu „locuie[te” în Untdelemnul sfin]it
cu care preotul îl unge pe bolnav. Untdelemnul sfin]it
nu este elementul unic al Sfântului Maslu [i nu putem
spune cu adev\rat c\ Euchelaion-ul – a[a cum este adesea numit Untdelemnul sfin]it la Sfântul Maslu – este
distinct sau diferit de oricare alt Untdelemn sfin]it binecuvântat în ritualurile [i slujbele Bisericii (este diferit de Sfântul Mir). Aceast\ concep]ie este opus\ celei
populare a Tainei liturgice. Totu[i aceast\ problem\
fundamental\ va deveni destul de clar\ în importan]a
istoriei oficierii liturgice de Biseric\ a Tainei Vindec\rii
pe care o studiem `n acest capitol.
Toate Tainele Bisericii î[i au r\d\cinile în slujirea
Domnului nostru Iisus Hristos, a Apostolilor [i a primei
comunit\]i a Bisericii. Orice discu]ie despre „istoria”
Tainelor Bisericii, inclusiv despre Taina Vindec\rii, trebuie s\ înceap\ cu primele izvoare „istorice” în privin]a
c\rora suntem siguri c\ dau m\rturie despre via]a [i
credin]a Bisericii primare, iar acestea ar fi scrierile Noului

