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Cum sd dobhndim aiutorul lui Dumnezeu

Preainduratul cere dragostea ace-

luia care vrea si vini la El. $i dacd

aduce el ca prinos dragostea 9i lacri-

mile, atunci unul ca acela Primegte
darul. (sfantul rt::: sirul)

SH plAngi sufletul t6u gi sd-9i arate

dragostea citre Domnul, c6ci Domnul

insugi Se scArbeqte gi Se jeluiegte pen-

tru sufletul tHu mort in p6cat. (SfAntul

Efrem Sirul)
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AIUTORUL LUI
DUMNEZEU

Cel ce-qi cunoaqte neputinta sa din
multe ispite, intru patimile cele tru-
pegti gi sufleteEti, va cunoaste puterea
cea fdr6 de margini a lui Dumnezeu,
izbdvirea datX de El celor smerili qi ce-
lor care strigi cdtre Acesta intru nevo-
infa de rugiciune a inimii lor. O ast-
fel de rugdciune e de pe acum plini
de dulceali. VdzAnd cd fdrd de Dum,
nezeu nimic nu poate fi s5vArqit gi te-
mAndu-se de cidere, un astfel de om
stiruie sI fie nedezlipit de Domnul; se

mir6, aqadar, cugetAnd cum Dumne-
zeul-aizbdvitpe el din atAtea ispite gi

patimi qi li mulpmeqte Preaputemi-



Cum sd dobdndim uiutorul lui Dumnezeu

cului izbdvitor al siu - gi mulfumin-
du-I primeqte smerenie 9i dragoste

qi nu indrdznegte si judece pe cineva

Etiind ci Dumnezeu, aqa cum i-a aju-

tat lui, tot astfel poate sd ajute tutu-

ror atunci cAnd voieqte. Astfel, oricine

poate si izbuteascd in lupta cu mul-
gimea patimilor gi sd le biruie pe ele

dacd se socotegte pe sine neputincios.

(SfAntul Petru Damaschinul)

Nu ndddjduifi in Puterile voastre,

qi ajutorul lui Dumnezeuvh' va insoti

pe voi. (Awa rtut:],-

Faptele ne mustrX Pe noi cAnd in
scArbe degrabl alerghm spre altcine-

va gi nu la Dumnezeu. Este bolnav co-

pilul tdu qi caufi sd mergi la vrijitoa-
re gi sd agili la gAtul pruncului inscri-

suri deqarte? in cele din urm6, mergi

la medic dupi medicamente, disPre-

fuind insd pe Acela Care Poate sH te

izbdveascH pe tine din orice r:recaz.

Te-ai tulburat in vis? Alergi citre tdl-

micituri de teama vrHjmaEilor! Cautd

mai degrabi ajutor gi liman la Dum-

Cum sd dobdndim ajutorul lui Dumnezeu

nezeu, gi nu vei cere aceasta zadarnic
qi fHri de folos. Cici cel ce te ajutd cu
adevirat este doar Domnul. (SfAntul
vasile cel Mare) 
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Orice om are mare nevoie de aju-
tor din pricina multei lui neputinfe.

$i, fiind neputincios, e firesc ca el si
se afle in mulfime de trude gi amdrH-
ciuni. Pentru ce cauli liman de sci-
pare din toate aceste trude din prici-
na vrdjmaqilor, ascunzAndu-te pe un
vArf de munte ori intr-o cetate intiri-
t6? Aleargd chtre Domnul qi doar pe
El1l recunoagte ca scipare a ta. (SfAn-

tul Vasile .u, *u.:_

Primegte ajutor in necazurile sa-

le cel care trece cu vederea ajutorul
omenesc ca fiind deqert gi se intireg-
te in nddejdea mAntuirii lui in Atot-
puternicul nostru Domn Iisus Hris-
tos. (SfAntul Vasile cel Mare)
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Mai mult decAt orice si te increzi
in braful impiratului Celui Preainalt,
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Cum sd dobdndim aiutorullui Dumnezeu

Care doar ce Se arate gi face sd se tea-

mi gi si pund pe fug6 toli potrivnicii
tii. (SfAntu, Urtil:_.."l Mare)

Cel ce doregte sd aibi Parte de aju-

torul lui Dumnezeu sd nu-qi schim-

be lucrarea sa; iar cel ce gi-o schim-

b5, acela nicicAnd nu va avea parte de

ajutorul impreund-lucrXrii lui Dum-

nezeu. (SfAntul 

Y" 
cel Mare)

Sd nu rimAnem intru condamna-

rea conEtiinfei noastre cu ceva, ci sE

recunoagtem ajutorul lui Dumnezeu;

sI recunoagtem aceasta nu cu nebI-

gare de seam5, nu rdticind cu mintea

incoace Ei incolo. Un astfel de om nu

doar cI nu va primi ceea ce cere, ci in-

cX Ei mai mult il am5rdgte pe StiPAn'

(SfAntul Vasile cel Mare)

Daci primim grabnic ori mai cu

adIstare ceva, s6-I mulgumim Dom-

nului, pentru cI tot ceea ce slvArEeg-

te cu noi StipAnul il rAnduiegte pen-

tru mAnfuirea noastr5; si nu ne imPu-

Cum sd dobkndim ajutorul lui Dumnezeu

lindm aqadar cu sufletul atunci cAnd
nu primim ceva de la Domnul. (SfAn-
tul Vasile .", ,ur:],,

Fdrd Dumnezeu, omul nu are nici
o ocrotire. Marile uneltiri ale vrijma-
gilor noqtri sunt biruite de om cu aju-
torul lui Dumnezeu. Doar noi si ne
indreptlm privirea cHtre EI. (Sfantul
Efrem sirul) 
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Puterea cea dumnezeiasci nu vine
uneori pentru nebdgarea noastri de
seami fa!5 de propria mAntuire. Ast-
fel se indepirteazl, de la noi ajutorul
pe care ar trebui sd-l primim. (SfAntul
Efrem sirul) 
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MAntuitorul nostru in toate impre-
jurdrile viefii di nddejde in ajutorul
Lui oricui doregte sd se apropie de El
gi si-L mlrturiseascd pe El ca Fiu al
lui Dumnezeu. (Sfantul Efrem Sirul)

Aga cum privirea Ta, Doamne, este
peste tot, topeqte ceala plcatelor me-
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Cum sd dobhndim ajutorul lui Dumnezeu

le de indati ce incep si merg pe calea

poruncilor Tale, intdrindu-m5 intru
nidejdea in Tine gi ldsAnd intunericul
rdticirii. (sfAntul 

lj:"* 
sirul)

Satana cel viclean iEi varsd asuPra

mea otrava sa, sPoregte 9i inrdd6ci-

neaz6.in mine picatul. tnsX pentru cd

merg pe calea Ta, iar Tu egti AtotPu-

ternic, md hrinesc intru nldejdea ne-

putinlei mele ci Tu, vdzdnd aceasta,

nu vei lepIda ajutorul Tdu de la mi-
ne, iertAndu-mi pf,catele gi ruginAnd

pe cel ce se ndpustegte asuPra mea.

(SfAntul Efrem tt:::

La Tine este toat6 puterea. Tu ai bi-
ruinld strdlucitoare, Tu mi ridici la
inillimea unei vieli mai bune. Dra-

gostea Ta intiregte neputinla robilor
Tei. 9i vremea mea, Doamne, nu tre-

ce astfel fird de folos. (SfAntul Efrem

sirul) 
***

C5tre Tine alerg, Doamne Iisu-

se, la Cruce Ta caut addpost; Pentru
ci ai luat de la mine iugrl cel satani-

L4
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cesc, pentru cd m-ai f5cut pe mine lu-
critor in via Ta, Te preasldvesc gi cin-
stesc pe Tatdl gi pe Duhul SfAnt. (SfAn-

tul Efrem sirul) 
***

CAnd di Dumnezev, vei avea din-
tru destul gi nu vei fi zavistuit de oa-
meni. CAnd nu ajutd El, nu vei fi aju-
tat nicicum doar de truda ta. (SfAntul
Grigorie ,uororrr].*

Unde siligluieqte si conduce tnsugi
Domnul sufleful, acolo tntotdeauna e
biruinld. (Sfanful Macarie Egipteanul)

Vrednic e de ajutorul lui Dumne-
zeu acel suflet care socoteqte toate de
priscls, nemulfumindu-se cu nimic din
cele din lume gi care agteapti doar li-
niqtirea lui - gi anume si aibd odihnd
gi bucurie intru bundtifile Lui. (SfAn-
tul Macarie Egipteanul)

Puterea lui Dumnezeu aduce omu-
lui pace, iar puterea picatului pe care
o simte sufletul in sine il pustieqte, tA-
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Cum sd dobfrndim aiutorullui Dumnezeu

rAndu-Iin tot felul de patimi 9i doriri.
(SfAntul Macarie Egipteanul)

Lui Dumnereu ii este ugor si si-
vArgeasci intr-o clipiti toate, numai

tu si ai dragoste c6tre El. (SfAntul Ma-

carie Egip,"u.rr, 
***

CAnd vede Domnul socotinfa ta in-
tru ciutarea Lui, atunci Se arati 9i Se

deschide citre tine dAndu-fi ajutorul

Siu. (SfAntul Macarie Egipteanul)

Duhul SfAnt intdregte pe creqtinii

care se sprijind qi-Ei conduc sufletele

lor cu tr6ire intru Domnul. (SfAntul

Macarie Egipteanul)

Un dar upur,u L la Dumnezeu il
au robii credincioEi Lui. in prisosul

lor Domnul le ddruieEte qi mai mult
decAt pot ei si nldijduiascX. (SfAntul

Grigorie de Nyssa)

**rt

Neincetat si alergim la Dumnezeu

qi in orice intristare si cdutim mAngA-

Cum sd dobkndim ajutorul lui Dumnezeu

ierea Lui in toate necazurile. $i El ne
vaizbdvi prin mila Lui din orice ispi-
td, ardtAndu-$i ajutorul Siu. (SfAntut
Ioan GurH O" Orrl,,,,

Oamenii, cultivAndu-gi pdmAntul,
fac aceasta cu multi griji. Daci nu va
voi insd StipAnul, totul va fi zadarnic
gi mullimea trudelor lor gi a nevointei
lor nu va avea nici o izbAndd. (SfAntul
Ioan Guri O" Orrl_,,

Cum putem dard si atragem noi
ajutorul Duhului ca El si Se slldglu-
iasci intru noi? Prin fapte bune gi o
viefuire curati. (SfAntul Ioan Guri de
Aur) 

***

Dacd Domnul vede cd noi ne in-
toarcem citre bine gi cu umilinfi pu-
nem inceput unei vieli bune, atunci
gi mAna Sa va revdrsa ajutor asupra
noastrd, f5cAnd toate ugoare gi plicu-
te noui, pentru a nu simli nici o as-

prime a faptelor virtufii. (SfAntul Ioan
Guri de Aur)
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