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„De însetează cineva, să vină la Mine și să bea; căci cel ce crede în 

Mine, precum a zis Scriptura, râuri de  apă vie vor curge din pântecele 

lui” (Ioan 7:37-38). 

Așadar să alergăm la El și să ne tămăduim setea noastră, adăpându-ne 

cu curgeri duhovnicești și irigându-ne cu ape cerești! Nu cumva voi afla 

că port în mine chiar un râu și, căutând numai un râu, mă voi afla 

câștigând tot izvorul? Căci Iisus Hristos este avuția fără de moarte a 

sufletelor noastre și izvor ceresc. Însă unde voi alerga? Cine e Cel ce mă 

conduce de mână? Cine e Cel Care să-mi arate paharul  acesta al vieții? 

Conduceți-mă de mână pe mine, străinul, la ape, călăuziți-mă la izvorul,  

Tot  așa  se  întâmplă  și  cu fiecare  om  în  

această  lume.  Ce  se  cere  de  la  noi?  Ca  noi  

să  transformăm  fiecare  zi  în  veșnicie,  fiecare  

zi.  Aceasta  este  pocainţa  pentru  noi,  pocainţa  

și  lupta  cu  păcatele  noastre.  Păcatul  să-l  

nimicesc  în  mine;  și  când  reușesc  aceasta  

prin  pocăinţă,  dobândesc  bucurie  

dumnezeiască. Iată-mi  veșnicia,  iată  ziua  

binecuvântată,  iată  ziua  pe  care  a  făcut-o  

Domnul,  iată  biruinţa  mea  asupra  a  tot  ceea  

ce  este  muritor,  asupra  a  tot  ceea  ce  este  

păcătos,  asupra  a  tot  ceea  ce  este  demonic. 

Iată,  a  cui  zi  o  slăvim?  A  Marelui  și  

Sfântului  învăţător  al  lumii,  a  lui  Vasile,  

Arhiepiscopul  Cezareii  Capadociei,  omul  care  

și-a  transformat  timpul  vieţii  sale  pământești  

în  veșnicie.  Privește-l,  ia  aminte!  Cum  

trăiește  el,  cum  în  fiecare  oră,  în  fiecare  

clipă  el  transformă  timpul  în  veșnicie,  trăiește  

în  Biserica  lui  Hristos  și  cu  puterea  ei,  el  

transformă  timpul  său  în  veșnicie. 

Fie  ca  Sfântul  Vasile  să  reverse  de  la  

Domnul  credinţă  mare,  dragoste  evanghelică  

mare,  rugăciune  neîncetată,  post  aspru,  

milostivire,  iubire  de  fraţi,  iubire  de  

Dumnezeu.  Cu  ajutorul  tuturor  acestor  sfinte  

virtuţi  să  ne  transformăm  zilele  noastre,  

nopţile  noastre,  orele  noastre  și  clipele  

noastre  în  veșnicie,  să  fim  și  noi,  atunci  când  

vom  ieși  din  această  lume,  cu  sufletele  pline  

de  credinţă  evanghelică,  de  dragoste  

evanghelică  și  de  toate  virtuţile  evanghelice,  

să  ne  înălţăm  la  Ceruri  și  acolo  împreună  cu  

toţi  Sfinţii  să-L  slăvim  pe  Domnul  nostru  cel  

Minunat  și  Neschimbat,  pe  Iisus  Hristos,  

Căruia  I  se  cuvine  cinstea  și  slava  veșnică,  

acum  și  pururi  și  în  vecii  vecilor.  Amin. 

(Cuviosul  Iustin  de  la  Celie,     

Cuvinte  despre  veșnicie – predici  alese) 
 

 

să  putem  umplem  pe  pământ,  zilele  și  

nopţile  noastre,  sufletele  noastre  și  fiinţa  

noastră  cu  ceea  ce  este  veșnic,  cu  ceea  ce  

este  al  lui  Hristos,  cu  ceea  ce  este  ceresc.  

Un  asemenea  dar  ne-a  adus  Domnul  nouă,  

oamenilor. 

”Aceasta  este  ziua  pe  care  a  făcut-o  

Domnul” (Psalmul  117,  24).  Atunci,  prin  

biruinţa  asupra  morţii,  prin  biruinţa  asupra  

diavolului,  prin  dreptatea  asupra  păcatului  

ne-a  dăruit  Viaţa  veșnică,  nemurirea.  De  

aceea  este  acea  zi  pe  care  a  făcut-o  Domnul,  

ziua  care  a  început  de  la  Înviere  și  durează  

veșnic,  prin  toată  veșnicia,  pentru  fiecare  om  

pe  pământ,  pentru  fiecare  fiinţă  omenească.  

De  la  Nașterea  Domnului  Hristos  în  această  

lume,  de  la  Învierea  Sa  nu  mai  există  nicio  

îndreptățire.  Fiecare  zi  este  ziua mântuirii  căci  

este  aici,  în  mijlocul  nostru,  Domnul  Hristos  

Cel  Înviat,  și  deasupra  noastră  și  în  jurul  

nostru  și  pretutindeni.  Pretutindeni  în  toată  

lumea  este  Domnul  Hristos  Înviat,  fără  de  

moarte!  Omule,  atunci  de  ce  zăbovești? 

Pentru  tine  fiecare  zi  este  ziua  mântuirii. 

Fiecare  zi  este  ziua  mântuirii.  Nu  numai  

aceasta,  fiecare  clipă  este  ziua  mântuirii.  

Amintiţi-vă  de  tâlharul  de  pe  cruce (Luca 23, 

42-44). În  momentul  în  care  s-a  pocăit,  

pentru  el  a  luat  naștere  nu  numai  ziua,  nu  

numai  anul,  nu  numai  mii  de  ani,  ci  întreaga  

veșnicie.  Ce  s-a  întâmplat  cu  Zaheu? În  acea  

zi  în  care  a  intrat  Domnul  în  casa  sa,  atunci  

când  în  sufletul  lui  Zaheu  s-a  întâmplat  o  

mare  transfigurare  prin  întâlnirea  cu  Domnul,  

ce  a  devenit  acea  zi  pentru  el? (Luca 19, 2-9) 

Veșnicia,  veșnicia  lui,  nu  numai  mii  de  

ani.  Căci  de  atunci  el  și-a  rânduit  întreaga  

sa  viaţă  întru  veșnicie,  a  mers  după  

Domnul  și  a  dobândit  Viaţă  veșnică.   

Sf. Vasile  cel  Mare, 

icoană 
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