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Rugdciunea pentru
aproapele

qa cum ne rugXm cu osArdie
pentru noi inEine, pentru bu-

ndstarea gi pentru veqnica noastrd
mAntuire, tot astfel trebuie si ne ru-
gim gi pentru aproapele nostru. Exis-
tH creEtini care se dau in lituri atunci
cAnd e vorba de aceasta, invocAnd
motivul cd nu sunt vrednici. ,,Oare
suntem noi intr-atAt de desdvArgifi in
rugdciune, ca si putem sd ne rugdm
pentru aproapele?" Rugdciunea pen-
tru aproapele, dupi pdrerea lor, ar fi
o datorie a cregtinilor desdvArgifi.

E indreptdlit un asemenea punct de
vedere? Categoric, nu! Despre aceas-
ta poate sd ne convingX urmitoarea
cugetare: Dragostea cdtre aproapele

- aceastd desdvArqitd porunci - a fost
ldsatd ca datorie fiecdrui creqtin, nu
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doar celor desdvArqifi.A$a cum dra-
gostea este o datorie pentru fiecare,
tot astfel gi rugdciunea pentru aproa-
pele, ca una dintre manifestirile dra-
gostei fafi de aproapele, e o datorie
pentru fiecare cregtin, indiferent pe
ce treapti duhovniceascd s-ar socoti
el.

CAnd Dumnezeu te indatorcazd
sH-l iubegti pe aproapele tiu ca pe ti-
ne insufi, El nu Se uitd la desdvArqirea
qi la vrednicia ta. Pur qi simplu S-o ce-
re/ cu toate ci cunoaqte pdcdtoqenia gi
nevrednicia ta. El ili dd o atAt de inaltd
porunci fie, nevrednicul, ca si te facd
prin ea vrednic; fiind nedesdvArgit i:r
dragoste, dacd stiruiegti sd-l iubegti
pe aproapele tdu, treptat-treptat te
vei desdvArqi in aceastd inalti virtu-
te qi, din nedesdvArqit - cu harul lui
Dumnezeu intirit fiind -, vei deveni
cu adevirat desivArqit. Astfel, atunci
cAnd te rogi pentru aproapele intru
implinirea poruncii: Rugali-ad unul
pentru altul (Iac. 5, t6), tu, cu toate ci
egti nevrednic, devii din ce in ce mai
vrednic - daci nu te vei deda la al-
te pdcate qi mai ales la pierzdtoarea
mAndrie. Pentru rugdciunea ta plinH
de dragoste cdtre aproapele, Dumne-
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zeu te va ridica din nevrednicia ta cd-
tre vrednicie.

Aceasta o limuregte SfAntul Ioan
Guri de Aur afunci cAnd afirm6: ,,Nu
spune: <Nu pot sd md rog. Sunt ne-
vrednic..." ArdtAnd pricina nevred-
niciei tale, tu insufi arifi cAt este de
trebuincios pentru tine si te rogi. Egti
nevrednic? Dacd eqti astfel, folosegte
rugdciunea ca leac impotriva rdu-
lui!... Conqtiinla ta nu ifi ingdduie si
privegti cu incredinfare la cer? lnsd
aceasta i-a slujit si vameqului chiar ca

folos. Ceea ce tu socotegti ca piedicd
inaintea rugdciunilor tale - aceasta le
sfin,tegte."1

tndemnAnd astfel citre rugiciune
pe cei nevrednici, SfAnful Ioan Gurd
de Aur recomandd tufuror si se roage
pentru aproapele, din supunere cdtre
legea dragostei. Dragostea se aratd in-
tru compitimire, in impreuna-bucu-
rie, in intdrirea morald qi in ajutorul
vidit. Bucurali-ad cu cei ce se bucurd;
plkngeli cu cei ce plhng (Rom. 12, 15).

l Citatele din Sfinfii P6rinfi, pdrinli ruEi 9i
cele filocalice, in cartea de fa!H, sunt redate
de autor dupd edifii in limba rusi. Pentru
a u$ura lecfura cirfii, notele de subsol vor
apirea doar in cazul unor lucrdri mai pulin
cunoscute cititorului de la noi (n.tr.).
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Acest indemn - a lua parte din inimi
la soarta frafilor gi a surorilor - se re-
feri gi la rugdciunea noastrd pentru
ei. in virtutea dragostei, noi trebuie
si privim la cdderile gi la izbAnzile lor
la fel ca la ale noastre qi chiar sd le ve-
dem mai importante decAt propriile
poticneli qi izbAnz| dupd sfatul SfAn-
tului Apostol Pavel: Nimeni sd nu cau-
tepe ale sale, cifiecarepe ale aproape-
lui (ICor.1A,24).

Dumnezeu atAt de minunat a rAn-
duit legile morale, incAt cel care cautd
folosul aproapelui afld qi folosul sdu.
Iar cel care, condus de egoism, riuta-
te, invidie ori de alte impulsuri josni-
ce, incercAnd sX ziddrniceascd folosul
aproapelui, va zdddrnici prin aceas-
ta folosul sdu qi va ajunge el insuqi la
vitimare duhovniceasci. O mare pa-
gub6, pe nesimfite, iqi pricinuiegte qi

acela care, migcat de inchipuirea lui.
nedreaptd, cum cd ar fi nevrednic,
refuzi, sd se roage pentru aproapele,
prin aceasta ajungAnd si nu aducd fo-
los nici aceluia qi nici lui insugi. SfAn-
tul Ioan Scdrarul sfdfuiegte: ,,CAnd ci-
neva i1i cere sd te rogi pentru el, sd
nu-l refuzi, chiar dacd nu ai dobAndit
incd darul rugdciunii. Cdci, ddeseori,
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credinta aceluia care cere (rugiciunea
altuia) il mAntuiegte gi pe acela care se

roagi pentru el cu frAngerea inimii."
ln Viegite Sfinlilor se povestegte ci

o cregtind il ducea pe copilul ei bol-
nav in brafe, cdutAnd pentru el un-
deva ajutor. Pe cale, copilul a murit.
Nefericita maicd a fost doborAti de
aceastd durere. S-a intAlnit atunci in
calea sa cu o desfrAnatd. Mama indatd
a aqezat copilul mort in bralele acestei

femei picdtoase, a cdzttt la picioarele
ei qi cu lacrimi fierbinfi a rugat-o sX

facd rugdciune cdtre Dumnezeu pen-
tru copil. DesfrAnata s-a minunat de
aceasti neagteptatd cerere gi i-a mdr-
furisit acelei mame ci ea e picltoa-
s5, cd nu are nici o trecere inaintea lui
Dumnezeu gi cd nu indriznegte nici
si-gi ridice ochii la cer. Mama insd,
in necazul ei, iegiti din minfi, nefurce-

tat o ruga pe desfrAnatd sd se roage ca

Domnul sd-i intoarcd viafa copilului
ei. Atunci desfrAnata indreptAndu-gi
fala cdtre r6sdrit, a suspinat din adAn-
cul sufletului, a virsat lacrimi qi a
spus: ,,Doamne, nu sunt vrednicd si
privesc la indllimea cerului din pri-
cina mulfimii picatelor mele, nici sd

rostesc preasfAnful THu nume cu bu-
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zele mele cele intinate, insi, amintin-
du-mi de desfrAnata din Evanghe-
lie, care a plAns la picioarele Tale, in-
drdznesc qi eu sd Te rog: varsd acum
asupra noastrd darul indurdrii Ta-
le. Silitd de aceastd curatd roabd a Ta,

Te rog pentru copilul ei nevinovat -
ddruieqte-i lui viafa! Dacd eu, ticXloa-
sa qi nemilostiva pdcitoasd, am mi-
ld de el, cu atAt mai mult Tu, Cel mi-
lostiv dupi fire, vei avea indurare de
fdptura Ta!" Dupd aceastd rugdciune,
copilul ainviat. UimitX fiind de minu-
ne, desfrAnata a ldsat viala picdtoasd
gi s-a dus la o mdndstire, unde intru
adAncd pociinfi gi-a plAns toate pdca-
tele Ei s-a mAntuit.

Cuvintele SfAntului Ioan Scdra-
rul, amintite mai sus, igi afld o depli-
nd confirmare in cazuldat. Dupd cum
se poate vedea, rugiciunea celor ne-
vrednici, mai cu seami cAnd aceasta
este plind de dragoste c6tre aproape-
le, poate uneori si faci minuni. insd,
chiar de nu este insolite de minuni,
ea sdvArgegte in chip nevdzut o mare
binefacere cdtre acela care o inalld cu
smerenie gi cu dragoste la cer.

in Patericul egiptean citim: ,,LIn oa-
recare frate a mers la un staret ina-

10
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inte-vdzdtor gi l-a rugat <Roagi-te
pentru mine, pirinte, cdci sunt ne-
putincios!> Stareful i-a rHspuns spu-
nAndu-i fratelui un cuvAnt al Sfinlilor
Pdrinfi: <Cine varsA in mAinile sale
mir ca sH ungd pe cel slab, acela mai
intAi se unge de unsoarea mirului.
Tot astfel gi acela care se roagd pentru
fratele, inainte de a-i aduce lui folos,
el insugi primegte folos prin semnul
dragostei aritat. Sd ne rug6m, frate,
unul pentru altul ca sd ne tdmdduim,
cdci Apostolul ne incredinfeazd ast-
fel: Rugali-ad unul pentru altul, ca sdad
aindecali (Iac. 5, 16),,."

Rugdciunile pentru aproapele pot
fi felurite. Sd examindm cAteva dintre
acestea.

L.

Rugiciunile pirinlilor
pentru copiii lor

Existd oare un lucru mai firesc de-
cAt acesta - ca mama gi tatXl sX se in-
grijeasci prin rugiciune de copiii lor?
Ei le doresc binele, doresc s5-i creasci
aga cum se cuvine. Doresc si le ofe-
re o educa,tie solidS, sd le rAnduias-
cd bine via!4 sd-i vadd intotdeauna
sdndtogi, bucuroqi, plini de virtute gi
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