
 

 

TEMPLUL SFÂNT - CASA SFÂNTĂ A LUI DUMNEZEU 
(25/10/2020) 

  
La începutul Sfintei Liturghii și a altor Slujbe Sfinte, după rugăciunile pentru pace (despre care am 
vorbit în predicile noastre anterioare), spunem această rugăciune: "Pentru această casă sfântă și 
pentru cei care intră în ea cu credință, reverență și frica de Dumnezeu, să ne rugăm Domnului  
"(Marea Litanie,a-3-a petiție). 
  
Faptul că Biserica pune astfel de accent pe această cerere și invită credincioșii să se roage pentru 
"casa sfântă" a lui Dumnezeu, arată cât de importantă este biserica sfântă (Templul) în viața fiecărui 
creștin. Casa sfântă a lui Dumnezeu este locul sacru unde copiii Săi se unesc pentru a se conecta cu 
Tatăl Ceresc și pentru a-L preaslăvi. Acolo Dumnezeu îi ascultă pe toți copiii Săi și unde se pot 
odihni de necazurile, durerile și necazurile lor. 
  
Domnul nostru Iisus Hristos vorbește de-a lungul timpului: "Veniți la Mine, toți cei osteniti si 
impovarati și Eu vă voi odihni pe voi"  (Matei 11:28). Nu numai că bisericile Sale sfinte sunt un loc 
de odihnă, dar cu citirile din Scriptura și Predicile cerești, El îi învață pe credincioși, îndrumându-i 
în siguranță prin viața lor. Cu Comuniunea Trupului Său Sfânt și a Sângelui (precum și a celorlalte  
Taine Sacre)  El le unește, le sfințește și ii întărește pentru luptele lor zilnice. În aceasta, viețile 
credincioșilor sunt total legate de Casa lui Dumnezeu. Ei renasc cu Sfântul Botez, încoronați și uniți 
în legăturile căsătoriei (pentru cupluri) și primesc binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a-și începe 
viața nouă. Până în ziua plecării lor spre Cer, credincioșii au biserica ca refugiu pentru toate nevoile 
lor spirituale. 
  
De aceea creștinii ortodocși iubesc și cinstesc bisericile sfinte. În cazul în care se formează o nouă 
comunitate parohială, toți membrii sunt implicați în creșterea acesteia. Ele contribuie la construirea 
bisericii, prin dotarea acesteia cu ceea ce are nevoie: icoane sacre, lumânări, ustensile sfinte și alte 
lucruri similare. În cazul în care biserica lor este veche, acestia  în mod constant au grijă să o 
renoveze și să-i asigure funcționarea continuă. Enoriașii furnizează, de asemenea, necesitățile 
corespunzătoare pentru a sluji Sfânta Liturghie, fie că este vorba de "prosforon"  (anafura),  "nama"  
(vin), tămâie, ulei pentru candele lumânări și orice altceva. Ei contribuie de bunăvoie cu sprijin 
(mare sau mic, în funcție de capacitățile lor) pentru costurile de întreținere ale fiecărei biserici. 
  
Pentru credincioșii care înconjoară biserica sfântă cu dragostea lor practică, ajutând și sacrificându-
se pentru a-i menține curați și decenți, Biserica oferă rugăciuni speciale în fiecare zi (dimineața și 
după-amiaza). Una dintre ele este: "Sfințește-i pe cei  care iubesc frumusețea casei tale.  " 
Glorifică-i în schimb prin puterea Ta divină... "  (Rugăciunea celui de-al doilea Antifon și 
Rugăciunea de demitere a Sfintei Liturghii). Cât de insemnat este pentru creștini, care pentru 
jertfele lor umile primesc sfințenie de la Dumnezeu și binecuvântarea slavei și puterii Sale divine! 
Biserica nu încetează niciodată să se roage pentru cei care au contribuit la construirea bisericilor sau 
pentru oamenii care continuă să le sprijine în timp. Acest lucru este valabil chiar și pentru acești 
creștini care au spus de atunci:  "Să ne rugăm din nou pentru fondatorii binecuvântati și mereu 
memorabili ai acestei biserici sfinte ... "  (Ektenia (Litania) Sfintei Liturghii, Vecerniei și Utreniei). 
Odată ce oamenii înțeleg pe deplin ce înseamnă acest lucru, se grăbesc să facă tot ce este posibil 
pentru a face aceste ofrande, pentru puterea bisericilor noastre. 
  
Un motiv serios pentru care Biserica se roagă pentru ca aceste case sfinte ale lui Dumnezeu să fie 
păstrate în siguranță pentru totdeauna este că, uneori, există pericole, după cum știm. Sunt oameni 



 

 

care vor să facă rău Bisericii Ortodoxe și au fost numeroase atacuri. Câte biserici au fost 
bombardate, incendiate sau demolate sub diferite pretexte? 
  
Pierderea bisericii parohiale este o mare lovitură pentru viața spirituala-liturgică a credincioșilor! 
Acest lucru a fost resimțit în special de către creștinii din întreaga lume în ultimele zile, atunci când 
din cauza coronavirusului, ei nu au putut merge la biserică, chiar și pe Pasti. Asta a fost doar pentru 
câteva luni, dar putem vedea testul sever cu care creștinii se confruntă în cazul în care acestia sunt 
privati de bisericile lor pentru o lungă perioadă de timp. 
  
Frații și surorile mele, să înconjurăm biserica parohială cu dragoste și să fim devotați acesteia. De 
fiecare dată cand preotul spune rugăciunea "Pentru această casă sfântă. ..", sau 
rugăciunea:"Doamne, Dumnezeul nostru... uită-te la noi și la această casă sfântă în compasiunea 
Ta...",fie ca noi să afirmăm aceste cereri cu toată puterea sufletelor noastre. Și la sfârșitul Sfintei 
Liturghii să-L rugăm pe  Domnul,  să asigure, (să întărească) această Casă sfântă pentru totdeauna.  
Amin. 
 
 
 
  
 


