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Anselm Grün, L’onction des malades-tendresse et reconfort, Mediaspaul,
Paris, Collection „Les sacrements”, 2011, 63 p., ISBN 978-2-7122-1207-0
Anselm Grün este călugăr benedictin. S-a născut în Germania la 14 ianuarie 1945 în
localitatea Junkershausen din regiunea Franken; copilăria şi-a petrecut-o în München. În
perioada 1967-1971 face studii de filosofie si teologie la Roma. În 1974 îsi sustine teza de
doctorat în teologie.
La editura mănăstirii Munsterschwarzach, Vier-Turme-Verlag, i-au apărut peste 60
de titluri, multe fiind traduse în mai bine de 25 de limbi, dintre care s-au vândut peste un
milion de exemplare. Este unul dintre autorii spirituali cei mai citiţi în ultimii ani. Dintre
cărţile lui Anselm Grün traduse în franceză amintim: Exercices spirituels pour tous les
jours (12 avril 2002), Apprendre à faire silence (20 août 2001),Jésus un message de
vie (8 novembre 2002), Ce qui rend les hommes malades, ce qui les guérit... (20 août
2001), Se pardonner à soi-même (14 avril 2003) ,Chacun cherche son ange (1 octobre
2000), Petite méditation sur le mystère de l’amitié (7 janvier 2004), L’art de vivre en
harmonie (1 septembre 2004), Invitation à la sérénité du coeur (1 février 2002), Jésus,
la porte de la vie: L’Evangile de Jean (28 octobre 2004), iar în română: Despre suferinţă (Galaxia Gutemburg, 2010), Căi către libertate (Galaxia Gutemberg, 2008).
Lucrarea de faţă prezintă aspecte privitoare la viziunea Bisericii Catolice asupra
semnificaţiei ungerii bolnavilor, după momentul reprezentat de Conciliul II Vatican. Totodată, autorul insistă asupra ritualului şi invită la o reflecţie asupra bolii, văzută ca o
experienţă spirituală.
Boala şi suferinţa au reprezentat dintotdeauna experienţe care au ridicat întrebări
profunde referitoare la sensul vieţii. Prin boală omul îşi experimentează propria neputinţă,
afirmă autorul. Astfel, Biserica propune o taină special destinată pentru a-i mângâia şi a-i
întări pe cei suferinzi: Taina Ungerii bolnavilor – Taina Sfântului Maslu. Autorul benedictin insistă, de asemenea, asupra faptului că această Taină nu este rezervată momentelor
finale ale vieţii pământeşti, aşa cum lasă să se înţeleagă expresia extreme onction (extrema unctio). Această viziune globală a cărţii asupra Tainei Sfântului Maslu reprezintă, de
fapt, atitudinea creştină faţă de temele profunde ale vieţii şi morţii, ale sănătăţii şi bolii.
Taina Sfântului Maslu pune omul într-o relaţie vie, directă şi dinamică cu Dumnezeu.
Boala are, aşadar, darul de a deschide sufletul într-atât, încât Dumnezeu îl cucereşte şi-l
transfigurează.
Pr. Drd. Constantin Iacob
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Manualul de patrologie a lui Drobner poate să fie utilizat în mediul teologic ortodox
– de ce să nu o recunoaştem – cu mai puţine rezerve decât cele scrise de autori protestanţi,
pentru simplul fapt că, istoric şi doctrinar, suntem mai apropiaţi de tradiţia eclezială din
care face el parte. Trebuie însă acordată o atenţie sporită acelor părţi unde autorul tratează
vechile teme de discordie dintre Răsărit şi Apus, mai ales primatul şi Filioque.

