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Anul XI, Nr. 280 
2 septembrie 2018 

Duminica a XIV-a după Cincizecime 

- Pilda nunții fiului de împărat- 

    „Fraților, Cel ce ne întărește pe noi împreună cu voi, în 
Hristos, și ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a și 
pecetluit pe noi și a dat arvuna Duhului în inimele noastre. Și 
eu chem pe Dumnezeu mărturie asupra sufletului meu, că, din 
cruțare pentru voi, n-am venit încă la Corint. Nu că doar avem 
stăpânire peste credința voastră, dat suntem împreună-lucrători 
ai bucuriei voastre, de vreme ce stați tari în credință. Și am 
judecat în mine aceasta, să nu vin iarași la voi cu întristare. 
Căci, dacă eu vă întristez, cine este cel care să mă înveselească, 
dacă nu cel întristat de mine? Și v-am scris vouă aceasta, ca nu 
cumva la venirea mea să am întristare de la aceia care trebuie să 
mă bucure, fiind încredințat despre voi toți că bucuria mea este 
și a voastră a tuturor. Pentru că, din multă supărare și cu inima 
strânsă de durere, v-am scris cu multe lacrimi, nu ca să vă 
întristați, ci ca să cunoașteți dragostea pe care o am cu 
prisosință către voi“.                (II Corinteni, I, 21-24, II, 1-4) 
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Deosebirile dintre rugăciunea 
particulară și rugăciunea comună 

„Dacă după ființa sau esența lui cultul poate 
fi intern (lăuntric) sau extern (exteriorizat în forme văzute), 
după subiectul sau persoanele care îl practică, el poate fi: 

 Individual, particular sau personal, atunci când 
e practicat de fiecare ins în parte, independent de societatea 
religioasă în care este integrat. 

 Public, social sau colectiv, atunci când e practicat de 

grupuri întregi de persoane, unite între ele sau încadrate în 
aceeași colectivitate religioasă prin identitatea concepției sau 
a simțirii religioase și prin aceea a formelor de cult. Acesta 
este cultul oficial al Bisericii, cultul divin public sau 
bisericesc. Având caracter colectiv, el este guvernat de 
anumite reguli sau norme, generale și obligatorii pentru 
întreaga colectivitate religioasă, spre deosebire de cultul 
particular, care nu este îngrădit de aceste reguli. 

Astfel, cultul divin public se exercită prin mijlocirea 

clerului, a sfințiților slujitori, adică a unor persoane liturgice, 
anume rânduite sau consacrate și investite cu dreptul și 
puterea harică de a îndeplini acest oficiu, pe când cultul 
particular este practicat de fiecare credincios în parte, fără 
nici un intermediar între el și Dumnezeu. 

Cultul divin public se săvârșește la timpuri 

determinate, în zile și la ceasuri dinainte stabilite, fixe și 
obligatorii pentru toată obștea credincioșilor, pe dând cultul 

particular se poate manifesta oricând, în orice timp sau 
moment în care insul religios simte nevoia de a se ruga lui 
Dumnezeu sau de a-L lăuda. 

Cultul divin public se săvârșește de regulă în biserică, 
adică în locașuri anumite, destinate pentru adunarea și 
rugăciunea colectivă a obștei credincioșilor, pe 
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când rugăciunea particulară se poate face oriunde, nefiind 
legată de anumite locuri sau locașuri. 

Cultul divin public se săvârșește după un anumit tipic, 
adică după rânduieli, forme și formule verbale fixe și stabile, 
consfințite de Biserică și înscrise în cărțile ei de cult, forme 
care sunt respectate de toți slujitorii bisericești și de toți 
credincioșii, și care ne arată cum să ne rugăm lui Dumnezeu, 
să-I mulțumim sau să-L lăudăm. Cultul particular nu e supus 
unor astfel de rânduieli sau forme normative. 

În formele de exprimare ale cultului particular 
predomină spontaneitatea, improvizația individuală sau 
inspirația momentană a fiecărui credincios, care se poate ruga 
prin cuvintele care îi vin pe buze, așa cum simte sau cum 
gândește fiecare, în formele pe care fiecare le găsește mai 
nimerite. Așa iau naștere formele cultului din pietatea 
populară, dintre care unele, din creații personale, devin cu 
timpul generale, fiind adoptate de grupuri mai mari de 
credincioși și terminând prin a fi adoptate în întreaga 
colectivitate religioasă. 

Rugăciunea liturgică încadrată în cultul public 
depășește particularismul și egoismul, cultivând în membrii 
comunitații rugătoare sentimentul și conștiința 

universalitații Bisericii din care facem parte. Forma ei 
desăvărșită și consacrată ne învață să ne încadrăm în 
comunitate, să vedem dincolo de nevoile și interesele proprii 
și să ne rugăm nu numai pentru cei prezenți, ci și pentru cei 
absenți, pentru cei de departe și pentru toată lumea. 

Contopindu-ne astfel în această Liturghie cosmică, în care 
totul cântă slava lui Dumnezeu, învățăm adevărul evanghelic 
că nu suntem izolați, ci legați unii de alții, că nu ne putem 

mântui singuri, ci numai în comunitate“. 
 
(Pr. Prof. Univ. Dr. Ene Braniște, Liturgica Generală, volumul I, 
Editura Basilica, București, 2015, pp. 71-74) 
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Căsătoria înseamnă să încep totul cu „noi” 
„Soţii ar trebui să înţeleagă că, din momentul în care au 

ales viaţa conjugală (jugul în doi), nu mai sunt doi oameni, 
nici unul singur, ci doi oameni care au devenit unul: „Și vor 

fi cei doi un trup” (Facerea 2, 24). Şi aşa trebuie să lucreze. 
De pildă, soţia nu poate să spună: „Eu voi merge acolo și 
acolo, pentru că așa îmi place”, ci „noi vom merge”, pentru că 
vă repet, nu mai este liberă, nu este necăsătorită, nici văduvă, 
ci are bărbat. A ales jugul în doi, și nu libertatea. 

Acelaşi lucru este valabil şi privinţa banilor, a casei, a 
averii. În căsătorie nu există: „casa mea, banii mei”, etc., 
ci „casa noastră, banii noştri”. 

(Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Căsătoria, Editura Tabor, 
Bucureşti, 2010, p. 53) 

 

EVENIMENTE PAROHIALE 
* Doamna Georgeta Popa, enoriașa parohiei, a dăruit capelei 

parohiale o masă, achizionată de la magazinul Dedeman.  
* Joi, 23 august, am reluat întâlnirile cu micii enoriași ai 

parohiei, precum și cu elevii Liceului de Arte Dimitrie Cuclin, 
care participă la atelierul susținut de către doamna Maria 
Stanciu, jurnalist, membră a Societății Naționale a Femeilor 
Ortodoxe din România, filiala Galați. Atelierul se adresează 
tuturor celor ce vor să redescopere frumusețea iei tradiționale și 
pe care să o lucreze personal.        

       (Preot Pelin Gabriel Ioan) 

 

 
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 
 


