
 OOMUL ÎN RAI 

Raiul a fost și este în noi. Starea de fericire. Neascultarea față de Dumnezeu ne-a adus în 

starea de a nu mai ști de Raiul din noi. Ascultând de Mamona (Satana) trăim o viață 

zbuciumată . Dar există destui oameni care sunt cu faţa spre Dumnezeu, cu Hristos în inimă şi 

zbuciumul se dezrădăcinează. Ajung la Rai, în Patria Cerească. 

„Și a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus  în grădina 

cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească„.  

Facerea (Geneza)2,15. 

https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=2  

„să câştigăm mărgăritarul de mult preţ; să fugim de lucrarea 
pământului, care răsare spini şi mărăcini, ca să ne facem lucrători şi 

păzitori ai Raiului„.[Menirea monahilor: „ să ne facem lucrători 
şi păzitori ai Raiului„n.n.] 
Nil Ascetul, Filocalia vol.1, capitolul 21, p.172 

 

„Fraţilor, să muncim cu dragoste, să lucrăm, dar să avem pe 
Dumnezeu în minte. Nimeni nu poate să stea degeaba, că 
Dumnezeu, când a pus pe om în rai, l-a spus să-l lucreze şi să-l 
păzească (Facerea 2, 15). Dar ştiţi ce lucrare era aceea? Întreabă pe 
Nil Ascetul. Lucrarea rugăciunii; iar păzirea era păzirea minţii, raiul 
cel cuvântător din sufletul lui„. Predica la Praznicul Intrării în 
Biserică a Maicii Domnului (Pr. Ilie Cleopa) 
https://doxologia.ro/predici/predica-la-praznicul-intrarii-biserica-
maicii-domnului-pr-ilie-cleopa   

Maica Domnului 

„În vremea aceasta ea s-a desăvârşit în virtute şi era plină de Duhul Sfânt, 

încât nu mai petrecea şase ore în cameră cu fecioarele la lucru. Nu, ci petre-

cea până la ceasul al şaselea, adică la ora 12, la amiază, de dimineaţă şi toată 

noaptea în rugăciune şi numai de la ora 12 ziua până la ora 3 după-amiaza 

mai lucra la lucrul mâinilor, trei ore, iar atunci era tot în gândire de 

Dumnezeu„. Predica la Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului (Pr. Ilie 

Cleopa) 

https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=2
https://doxologia.ro/predici/predica-la-praznicul-intrarii-biserica-maicii-domnului-pr-ilie-cleopa
https://doxologia.ro/predici/predica-la-praznicul-intrarii-biserica-maicii-domnului-pr-ilie-cleopa

