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Duminica a XXV - a după Rusalii 
- Pilda Samarineanului milostiv- 

    „Fraţilor, vă îndemn, eu cel întemniţat pentru Domnul, să 
umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost 
chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-
răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, silindu-vă să 
păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup şi 
un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a 
chemării voastre; este un Domn, o credinţă, un botez, un 
Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste toate şi prin 
toate şi întru toate. Iar fiecăruia dintre noi i s-a dat harul 
după măsura darului lui Hristos“.    (Efeseni IV, 1-7) 
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Dezlegarea sau formula Tainei Mărturisirii 
„Rugăciunea de dezlegare este formula de administrare a Tainei 

Mărturisirii. În fiecare Taină formula de administrare constituie punctul 
culminant al întregii slujbe și momentul în care taina respectivă se 
săvârșește. În rânduiala Tainei Spovedaniei, formula de dezlegare este 
următoarea: 

„Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii 
Sale de oameni, să te ierte pe tine fiule/fiică și să-ți lase ție toate păcatele. Și 
eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce-mi este dată, te iert și te 
dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh. Amin!” 

Rostirea formulei de dezlegare este momentul în care Taina 
Mărturisirii se împlinește, momentul în care în viaţa penitentului se 
produce o schimbare profundă. Această schimbare este inelul așezat de 
Părintele Ceresc în dreapta „fiului risipitor” și haina nouă așezată pe 
umerii lui ca răspuns la dorinţa acestuia de a redobândi starea pierdută; 
este bucuria mare care se face în Cer atunci când un păcătos se îndreaptă. 

Rugăciunea scoate în evidenţă adevărul fundamental că Acela Care 
iartă păcatele în scaunul de mărturisire este Hristos, Care stă de faţă în 
chip nevăzut și primește mărturisirea făcută cu umilinţă. De asemenea, 
rugăciunea de dezlegare arată că omul care s-a mărturisit redobândește 
starea pierdută și chipul cel dintâi. Hristos iartă „cu îndurările iubirii sale 
de oameni”, iar cel iertat redevine „fiul iubirii”, ucenicul iubit care își 
reazemă neputinţele, dar și nădejdile, pe pieptul lui Hristos, 
„nădejdea noastră”. 

În partea a doua a rugăciunii de dezlegare, preotul duhovnic apare și el 
ca iertător de păcate, dar el iartă cu „puterea ce-i este dată”, cu puterea 
lui Hristos și în numele Sfintei Treimi. Când duhovnicul iartă și dezleagă, 
se scoate în evidenţă raportul în care se află el faţă de Hristos și faţă de 
penitent. Faţă de Hristos este în raport de supunere și ascultare, este 
slujitorul care lucrează în numele și cu puterea Celui Care l-a trimis. Faţă 
de penitent este tatăl, părintele duhovnicesc care iartă și dezleagă pe cei 
care revin la ascultarea faţă de Dumnezeu. Aceasta arată că cel care 
dezleagă, de fapt, pe penitent în acel moment este Hristos, dar 
rugăciunea duhovnicului este aceea care aduce efectiv iertarea din partea 
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lui Hristos. Venirea iertării prin rugăciunea preotului arată în același timp 
poziţia smerită a preotului, dar și necesitatea lui, ca rugător, pentru 
producerea iertării. Dezlegarea preotului, care se adaugă, este un fel de 
constatare a iertării dată de Hristos prin rugăciunea lui ca reprezentant 
autorizat al Bisericii și ca organ văzut prin care Hristos săvârșește Taina. 

Termenul „dezleg” descoperă puterea eliberatoare a Tainei 
Mărturisirii. Păcatul robește, leagă și ucide sufletește. Hristos are puterea 
să dezrobească, să dezlege și să învie sufletește. El dezleagă pe cel care s-
a făcut pe sine rob de bună voie păcatului. Când se rostesc cuvintele „te 
iert și te dezleg”, pentru cel care s-a mărturisit începe o nouă viaţă în 
Hristos, cu Hristos, în har și libertate. Această nouă stare cere și un 
nou mod de viaţă. „Te iert și te dezleg” îmi spune nu doar să nu mai 
greșesc de aici înainte, ci mai mult: îmi spune că, dincolo de păcat, 
„dezlegarea” cheamă la o nouă viaţă sufletul meu viu care dormita sub 
vraja lui. 

Așezarea rugăciunii de dezlegare la sfârșitul Tainei, după apolis, așa 
cum o întâlnim în rânduiala de astăzi, a fost determinată de două motive: 
pe de o parte, rugăciunea de dezlegare nu se rostește tuturor 
penitenţilor, ci numai celor care au fost găsiţi vrednici de a se împărtăși, 
pentru ceilalţi urmând o perioadă de pocăinţă mai accentuată. De aceea, 
în acest caz se impune necesitatea de a încheia într-un fel rânduiala 
Tainei prin apolis. Pe de altă parte, rostirea rugăciunii de dezlegare după 
apolis nu înseamnă un sfârșit, ci ea anunţă pentru credinciosul care s-a 
mărturisit tocmai începutul unei vieţi noi“.   (Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Sava, Taina 

Mărturisirii în riturile liturgice actuale, Editura Trinitas, Iași, 2004, pp. 75-86) 
 

 

 

Nouă sfaturi ale „duhovnicului tinerilor” 
1. Roagă-te cum poţi, ca să ajungi să te rogi cum trebuie. 
2. Cartea vieţii noastre suntem noi înşine. Faptele noastre intră în 
componenţa noastră: ce faci te şi face. 
3. Trebuie să găseşti timp şi pentru Dumnezeu aşa cum găseşti pentru 
atâtea lucruri pe care le faci. 
4. Prin gânduri ne înălţăm și tot prin gânduri ne coborâm. Dacă ocrotim în 
mintea noastră gândurile rele – scădem, iar dacă înmulţim gândurile cele 
bune – ne ridicăm. 
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5. Principiul creștin ar fi să te gândești nu la ce poate face omul pentru 
tine, ci la ce poţi face tu pentru el. 
6. Măsura credinţei este măsura vieţii. Cum îţi trăieşti viaţa, aşa îţi este 
credinţa. 
7. În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă. 
8. Cine nu se roagă dimineaţa şi seara, cine nu-şi face vreme de 
Dumnezeu, acela poate să ştie că nici n-are Dumnezeu. Dacă ai Dumnezeu, 
nu poţi ocoli pe Dumnezeu. 

9. Cel care vrea să se împărtăşească în fiecare duminică la Sfânta Liturghie 
trebuie să ducă o viaţă corectă, nu trebuie să se pregătească în mod special 
pentru asta, pentru că împărtăşirea cu Sfintele Taine nu-i o recompensă, ci 
e un ajutor.          (Preotul Teofil Părâian)       

                            

SENZAȚIONAL!!  VĂ AVERTIZĂM CĂ URMEAZĂ COMENTARII CARE 
VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL!!   Avem o știre de vreo 2000 ani!!  

Se pare că Iisus Hristos a reușit să readucă la viaţă un copil mort. 
Tatăl acesteia pe nume Iair era autoritatea religioasă supremă în acea 

localitate. Cu toate acestea se relatează că a căzut la picioarele Lui IIsus 
rugându-L să îi vindece fata. O reacţie tipică pentru orice om disperat care 
este dispus să facă orice în situaţii similare. Între timp s-a adus o veste 
șocantă, și anume că fata decedase. Toată lumea s-a panicat, dar Iisus a spus 
că nu e nicio problemă. 

Corespondentul nostru ne spune că după această replică toată lumea 
făcea mișto de Hristos.Probabil îl catalogau pe Acesta ca fiind "dus cu pluta" 
pentru că, nu-i așa...bla bla bla...Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Luca 8:53 

După aceste comentarii, Hristos a înviat fata. Lumea a rămas în stare de 
șoc, pentru că nimic raţional, mental sau emoţional nu ar fi indicat că se 
poate asta. În schimb, fata înviată, a mâncat ceva, că îi era foame. 

Nu credeţi că după acest fapt, ar fi cazul să avem mai multă încredere 
(credinţă) în Hristos decât în orice miștocar de serviciu al vremilor de atunci și 
până azi?  STAȚI APROAPE! 

 

 

 

Biserica: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, jud. Galaţi;  
Capela mortuară: Galaţi, str. Logofăt Tăutu, nr. 24, jud. Galaţi;  
Cantina parohială: pentru programări şi donaţii, vă rugăm să vă adresaţi: 

     Pr. Octavian Pelin:                0 7 4 0 5 4 3 5 2 4 
 Pr. Gabriel-Ioan Pelin:              0 7 5 2 7 2 3 4 5 2 

e-mail : pelin_gabriel@yahoo.com; vovidenia@gmail.com 
 


