RUGĂCIUNEA PENTRU BISERICĂ (ora 20.00)
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu ai spus cu preacinstitele tale buze : «Dacă doi
dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către
Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt şi eu
în mijlocul lor». Neschimbate sunt cuvintele Tale, Doamne, fără de margini eşti în iubirea Ta față
de oameni, iar milostivirea Ta nu are sfârsit.
Noi, robii Tăi, mădulare vii ale Bisericii Tale, Te rugăm : ascultă rugăciunea noastră în ceasul
acesta şi în orice zi Te vom chema ; priveşte cu milostivire asupra noastră, a celor ce cu umilință
şi cu stăruință ne închinăm Ţie şi binecuvintează dorința noastră de a împodobi aşa cum se cuvine
biserica aceasta pe care Tu Doamne ne-ai dăruit-o pentru ca în ea să ne împărtaşim de darurile
Tale cele bogate ce se revarsă asupra noastră în timpul Sfintei Liturghii şi a oricărei sfinte slujbe
săvârşite în numele Tău. Doamne, fost-a voia Ta să primim – atunci când nu sperăm – acest locaş
binecuvantat, Tu dă-ne şi puterea să-l înfrumusețăm după chipul bisericii de acasă, pe care fiecare
dintre noi o poartă în suflet, aici în pribegie. Scoate-ne, Doamne, în cale meşteri şi lucrători
iscusiți, aşa cum i-ai trimis lui Moise pentru cortul mărturiei, lui Solomon – ziditorul templului,
lui Zorababel – restauratorul lui şi tuturor celor care de veacuri au ridicat biserici spre slava Ta şi
spre vrednica lor aducere aminte. Dăruieşte-le lor înțelepciune şi frica ta, încât cu bună sporire să
fie dus la bun sfârşit, fără nici o împiedicare, lucrarea lor. Iar nouă, celor ce păşim pragul
bisericii, dă-ne dragoste şi dărnicie, ca să ajutăm, după a noastră putere – ca oarecând văduva cu
cei doi bănuți ai ei, a cărei râvnă Domnul a Lăudat-o – la desăvârşirea acestui sfânt locaş, pe care
ajută-ne, Doamne, cu sănatate, să-l vedem sfințit, cu puterea Duhului Sfânt, la vremea rânduită de
Tine.
Ştim, Doamne, că fără Tine orice osteneală zadarnică este, după cum însuşi psalmistul o grăieşte :
«De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc» (Ps. 126,1). De aceea întru Tine
ne punem nădejdea – Dumnezeul nostru cel atotputernic şi bun – în rugăciunile Maicii Tale şi ale
tuturor sfinților, pe care, Doamne, le împlineşte spre binele şi mântuirea noastră, a tuturor, că
binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

