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În semenii noŞtri să descoperim  
Şi să cinstim chipul lui hristos

vom da seama. Iar în Evanghelia de la 
Matei ni se spune că Domnul îi va 
despărţi pe unii de alţii precum desparte 
păstorul oile de capre.

Noi vom fi judecaţi pentru lipsa de 
omenie. Pentru că nu ni se cere să 
vindecăm bolnavii, ci să-i cercetăm, nu 
ni se cere să-i eliberăm pe cei 
întemniţaţi, ci să-i vizităm. 

Hristos se identifică aşadar cu toţi 
oropsiţii acestei lumi care poartă chipul 
nemuritor al lui Dumnezeu. Iar 
sentinţele vor fi veşnice.

De aceea judecata va fi făcută cu 
milă pentru cei care au făcut milă. Să 
ne ajute Dumnezeu să avem faţă de 
semenii noştri o iubire milostivă, ca şi 
sentinţa noastră – dată de Dumnezeu – 
să fie făcută cu milă. Să facă Dumnezeu 

ca în acest ceas  să auzim şi noi cuvântul 
lui Dumnezeu: „Veniţi, binecuvântaţii 
Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea 
pregătită vouă de la întemeierea lumii. 
Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să 
mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să 
beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol 
am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am 
fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost 
şi aţi venit la Mine.” (Matei 25, 34-35)

Preocupările bisericii  noastre în 
perioada următoare sunt acelea de a da 
cât mai curând în folosinţă cantina 
socială şi grădiniţa bisericii. Orice 
contribuţie este binevenită şi în felul 
acesta rămâne ceva bun în urma noastră, 
faptele noastre bune, care ne vor ajuta 
mult la vremea Judecăţii. ❖

Părintele Dinu Pompiliu

Duminica  
Înfricoșătoarei Judecăți

(a Lăsatului sec de carne)
Sf. Sfințit Mc. PolicarP, 

ePiScoPul SMirnei;  
Sf. cuv. GorGonia

P rorocii Vechiului Testament ne 
spun că această judecată se va 
face deasupra Văii lui Iosafat sau 

Valea Plângerii, între muntele Sionului 
şi muntele Eleonului, în văzduh.

Biserica o numeşte „Înfricoşată” 
pentru persoanele care participă: Sfânta 
Treime, Maica Domnului, Sfântul Ioan 
Botezătorul, cei 12 Apostoli, toţi sfinţii 
şi toţi oamenii, întreaga creaţie, fiecare 
om care a purtat chipul lui Dumnezeu, 
toţi vor fi prezenţi la această Judecată 
Înfricoşată. Este Înfricoşată pentru cele 
care se descoperă, cele nearătate şi cele 
ascunse ale noastre şi pentru sentinţele 
care se emit, căci sunt veşnice. Cele 
care se descoperă acum sunt faptele 
oamenilor, bune sau rele. Tot aici vor fi 
descoperite şi binefacerile primite de la 
Dumnezeu. Toate se vor spune pe faţă. 

Ştiţi care păcate nu se vor descoperi? 
Spune Sfântul Nicodim Aghioritul: cele 
pe care le spui la Spovedanie. „Şi de 
păcatele tale nu-Mi voi aduce aminte” 
citim în Sfânta Scriptură. 

Această Judecată este necesară 
pentru Dumnezeu şi pentru oameni. 
Pentru Dumnezeu ca să se arate 
dreptatea Lui şi pentru oameni pentru a 
li se face dreptate.

Mântuitorul ne spune că vor învia cei 
care au făcut cele bune spre învierea 
vieţii, iar cei care au făcut cele rele spre 
învierea osândirii. Deci vom fi judecaţi 
pentru toate: pentru desfrâuri, beţii, 
hoţii, pentru vorbele deşarte pe care le-
am rostit, pentru lăcomie, mândrie sau 
lene, pentru toate suferinţele pe care le-
am creat semenilor noştri. Pentru toate 
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sfânta GorGonia, moŞtenire duhovnicească 
a unei mame care Şi-a crescut copiii  

pentru ÎmpărăŢia lui dumnezeu

Grigorie a ajuns apoi să intre în clerul 
Sfintei Biserici, devenind episcop al 
oraşului Nazianz, unde a slujit timp de 
45 de ani. O icoană a smereniei a fost 
soţia lui, Nona, care a făcut din creşterea 
şi educaţia celor trei copii un adevărat 
altar închinat Bisericii. Cunoscută drept 
o femeie simplă, mama Sfintei Gorgonia 
a dat Împărăţiei lui Dumnezeu trei 
sfinţi: Sfânta Gorgonia, prăznuită în 
această duminică, Sfântul Cezarie, 
prăznuit la 9 martie şi Sfântul Grigorie 
Teologul, prăznuit la 25 ianuarie singur, 
iar la 30 ianuarie împreună cu Sfinţii 
Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur.

Datorită unei smerenii deosebite, 
Sfânta s-a lăsat prea puţin amintită în 
istorie. Sfânta Gorgonia a trăit în 
sfinţenie, asemenea fratelui ei, Sfântul 
Grigorie Teologul. 

Ea a continuat pilda vieţii mamei 
sale, în ceea ce priveşte creşterea 
copiilor. Este un model măreţ al oricărei 
femei creştine prin purtarea aleasă, 
hărnicia, înţelepciunea, bunătatea şi 
decenţa pe care le-a dovedit. Cei doi 
băieţi ai Sfintei, Petru şi Foca, au ajuns 
amândoi episcopi. Felul în care i-a 
crescut pe cei cinci copii, în dragostea 
pentru Hristos şi în duh creştin, a 
înnobilat chemarea sa de mamă. 

În faptele caritabile săvârşite, Sfânta 
Gorgonia avea multă răbdare faţă de 
suferinţele celor sărmani şi le întindea 
tuturor o mână de ajutor. Toate actele 
sale de milostenie erau tăinuite prin 
smerenie, care acoperă adevărata şi 
sfânta virtute. Binefacerile Sfintei erau 
făcute în secret, pentru că ea nu a dorit 
să impresioneze nici prin purtare, nici 
printr-o îmbrăcăminte deosebită.

A ajuns să cunoască foarte bine 
învăţătura creştină, atât din cărţile 
sfinte, cât şi din sânul familiei în care a 
crescut. Fiind educată în această familie 
distinsă, Gorgonia a devenit o creştină 
înţeleaptă, evlavioasă şi a primit, la fel 
ca fraţii săi, şansa de a studia în condiţii 
speciale. Ni se spune că ea „îi întrecea 
pe toţi ceilalţi prin cântarea înţeleaptă a 
psalmilor, prin citirea şi explicarea 
Scripturilor sfinte, prin înclinarea 
genunchilor cu pielea întărită de atâta 
priveghere” în studiul „Două femei de 
elită din epoca de aur a patristicei: 
Gorgonia şi Macrina” al cunoscutului 
părinte prof. dr. Ioan G. Coman.

Sfânta Gorgonia a căutat desăvârşirea 
interioară, considerând drept frumuseţe 
absenţa podoabelor. Ea a aflat 
posibilitatea de înălţare sufletească prin 
viaţa de familie, ca o soţie iubitoare şi 
mamă credincioasă, cu ajutorul iubirii 
şi smereniei faţă de Hristos.

Sora Sfântului Grigorie de Nazianz 
reprezintă atât un model de soţie creştină, 
cât şi unul de mamă devotată. După 
căsătorie a dobândit o împreună-slujire 
cu soţul ei, devenind un simbol de graţie 
prin modul frumos în care s-a dedicat 
familiei. Faptul că una dintre preocupările 
ei principale a fost îndreptarea soţului 
spre credinţa cea dreaptă şi spre fapte 
bune arată calitatea sa de soţie creştină 
devotată. Sfânta şi-a susţinut soţul şi cu 
răbdare s-a străduit să îl ajute cu 
îndreptarea sa morală şi religioasă 
deopotrivă. Familia aceasta sfinţită este 
un exemplu pilduitor al punerii în practică 
şi respectării cuvintelor Sfântului Apostol 
Pavel: „Căci bărbatul necredincios se 
sfinţeşte prin femeia credincioasă şi 
femeia necredincioasă se sfinţeşte prin 
bărbatul credincios.” (1 Corinteni, 7, 14). 

Căsnicia Sfintei Gorgonia poate fi 
oglindă prin care se pot asemăna toţi 
creştinii căsătoriţi, dar şi cei care 
urmează să primească Sfânta Taină a 
Cununiei. Ţelul unic pentru care au 
luptat împreună cei doi soţi a fost acela 
de a dobândi Împărăţia cerurilor şi de a 
se împlini pe aceeaşi cale în Hristos.

Rostul unirii lor a rodit naşterea a 
cinci prunci şi creşterea lor desăvârşită 
a fost după învăţătura creştină în Duhul 
Evangheliei.

Într-o perioadă în care părinţii din 
zilele noastre se concentrează mai ales pe 
educaţia copiilor şi pe viitorul lor, mult 
mai puţini se gândesc la creşterea lor 
spirituală. Ar trebui să tindem şi noi ca 
măcar unul dintre copiii noştri să fie 
cinstit ca sfânt al Bisericii. Să ne 
convingem că din toate neputinţele noastre 
se poate naşte un om care să dobândească 
Împărăţia lui Dumnezeu şi mai mult decât 
atât, să ajungă mijlocitor şi ajutător pentru 
întreaga lume. 

Prin rugăciunile Sfintei Gorgonia să 
ne învrednicim şi noi, păcătoşii, de 
sfârşitul cel bun, mântuitor în pocăinţă şi 
mărturisire, ca împreună să putem slăvi 
bunătatea Lui, în vecii vecilor. Amin! ❖

Florinela Ivaşcă

Am avut şi sperăm să mai avem 
exemple minunate de părinţi care 
şi-au îndrumat copiii pe calea 

sfinţeniei. Modelul jertfitor al mamelor 
noastre creştine, admirat chiar şi de lumea 
păgână, s-a făcut cunoscut prin mame de 
sfinţi şi femei creştine desăvârşite.

Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie 
Teologul şi a Sfintei Gorgonia, a fost o 
astfel de mamă a trei sfinţi, toţi trei cinstiţi 
de către Biserica Ortodoxă. Născută şi 
crescută în Capadocia, în Asia Mică, Nona 
s-a căsătorit cu Grigorie, un magistrat din 
oraşul Nazianz. La căsătorie, soţul ei 
făcea parte dintr-o sectă care nu îmbrăţişa 
învăţătura noastră ortodoxă. Prin răbdare 
şi rugăciune, însă, Sfânta a reuşit să îl 
aducă pe acesta la credinţa ortodoxă. 

Duminica aceasta, pe data de 23 februarie, este prăznuită Sfânta Gorgonia,  
sora unuia dintre stâlpii de neclintit ai Bisericii, Sfântul Grigorie Teologul.



Ca întotdeauna creştinul se 
îndreaptă în necazuri către 
Dumnezeu, căci la El, se ştie, 

se află ajutorul nostru când toate 
soluţiile omeneşti dau greş. De-a lungul 
veacurilor, credincioşii s-au rugat la 
sfinţii tămăduitori ori de câte ori o 
molimă le ameninţa viaţa.

Şi Preasfinţitul Siluan, Episcopul Italiei, 
cu părintească grijă a adresat credincioşilor 
români un îndemn duhovnicesc, spre 
sfătuire şi îmbărbătare:

„În contextul înregistrării, în ultimele 
ore, a unui număr crescând (peste 130, la 
ora actuală) de persoane contaminate cu 
Coronavirus în mai multe zone ale Italiei, 
fapt ce a determinat deja autorităţile 
civile şi sanitare să ia măsuri specifice, 
măsuri ce prevăd (cum e deja cazul în 
regiunile Lombardia şi Veneto), în unele 
cazuri, inclusiv suspendarea slujbelor 
publice, dar şi în contextul neliniştii şi a 
tulburării ce cuprind cu repeziciune 
inimile oamenilor, Episcopia Ortodoxă 
Română a Italiei îşi exprimă compasiunea 
faţă de toate persoanele care au fost deja 
contaminate şi solidaritatea cu familiile 
acestora şi adresează condoleanţe 
familiilor ale căror membri au decedat 
din cauza virusului mai sus amintit.

Împreună cu toţi clericii, monahii şi 
credincioşii din cuprinsul eparhiei, ne 
rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, 
Doctorul sufletelor şi al trupurilor, Care 
are puterea de a tămădui toată boala şi 
toată neputinţa în popor (cf. Mt. 4, 23) 
ca, prin mijlocirea Preasfintei Născătoare 
de Dumnezeu, a Sfinţilor Tămăduitori, a 
Sfântului Arhanghel Rafail, a Sfinţilor 

noştri Îngeri Păzitori şi a tuturor 
Sfinţilor, să ne păzească şi să ne apere 
de molima ce a cuprins ţara în care 
trăim, Italia, contaminând tot mai multe 
persoane şi făcând deja două victime.

Ne rugăm, de asemenea, pentru grabnica 
însănătoşire a tuturor celor contagiaţi (în 
Italia şi în tot mai multe regiuni ale lumii) 
şi pentru liniştea familiilor lor, precum şi 
pentru toate cadrele medicale implicate în 
îngrijirea celor bolnavi. Îi purtăm în inimă 
şi rugăciune pe toţi cei obligaţi să rămână 
la casele lor şi nădăjduim în grabnica 
restabilire a normalităţii în viaţa lor şi a 
familiilor lor. Îi purtăm în gând şi pe toţi 
cei care, fiind în România sau în altă parte 
a lumii, sunt îngrijoraţi pentru rudeniile 
lor, aflate în zonele contaminate din Italia, 
şi le mulţumim pentru rugăciune şi 
solidaritate.

Preacuvioşii şi Preacucernicii clerici vor 
adăuga la slujbe (la ectenia mare şi la 
ectenia întreită) cereri speciale, ce se 
rostesc în vreme de orice nevoie şi primejdie 
omenească (pag. 472-475) sau în caz de 
Boli molipsitoare (pag. 456-461), după cum 
este rânduit la sfârşitul Liturghierului 
(ediţia 2012), pentru oprirea molimei. 
Acolo unde se găsesc Sfinte Moaşte, clerul 
va binecuvânta poporul cu racla în care 
acestea se află aşezate, însemnându-se cu 
semnul Crucii în cele patru zări.

Recomandăm tuturor clericilor, 
monahilor şi credincioşilor din eparhie să 
respecte cu stricteţe prevederile tuturor 
Ordonanţelor emise de instituţiile centrale 
sau locale ale administraţiei publice sau 
sanitare italiene, precum şi toate 
recomandările de imediată necesitate în 
ceea ce priveşte igiena şi sănătatea publică.

Întemeindu-ne pe tradiţia de veacuri 
a Bisericii lui Hristos, le recomandăm 
credincioşilor:

✤ Să se încredinţeze, în rugăciune, 
pe ei înşişi, pe toţi cei dragi şi pe toţi 
oamenii aflaţi în suferinţă, purtării de 

grijă a lui Dumnezeu Atotţiitorul Care 
nu ne încearcă peste puterile noastre;

✤ Să se însemneze, zilnic, cu semnul 
Crucii, pe ei înşişi şi pe copiii lor, şi să-şi 
însemneze cu semnul Crucii mâncarea şi 
băutura, acasă sau la locul de muncă;

✤ Să se ungă (pe sine şi pe propriii 
copii), zilnic, cu Untdelemn de la Taina 
Sfântului Maslu, spre tămăduirea 
sufletului şi a trupului, făcând semnul 
Crucii pe propria frunte, la baza gâtului 
şi pe mâini;

✤ Să bea, în fiecare dimineaţă, pe 
nemâncate, Apă Sfinţită (Agheasmă) şi 
să-şi stropească locuinţele, în semnul 
Crucii;

✤ Să aibă încredinţarea că, de fiecare 
dată când se împărtăşesc cu Sfântul 
Trup şi Scumpul Sânge ale Mântuitorului 
Hristos, o fac spre tămăduirea sufletului 
şi a trupului;

✤ Să rostească adesea rugăciunea 
Tatăl nostru, cu gândul la toţi cei aflaţi 
în suferinţă sau care sunt cuprinşi de 
nelinişte şi de teamă;

✤ Să cheme în apărare şi ajutor Numele 
Domnului, zicând mereu: Doamne, Iisuse 
Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-
ne pe noi şi toată lumea Ta;

✤ Să citească, după putinţă, Paraclisul 
Maicii Domnului, pomenindu-i pe cei 
bolnavi, cu încredinţarea că Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu este grabnic 
ajutătoare.

Să ne rugăm, aşadar, cu toţii, de la mic 
la mare, ca Milostivul Dumnezeu să 
stăvilească, prin mijlocirea Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu şi a tuturor 
Sfinţilor, boala molipsitoare ce s-a 
răspândit deja în mai multe ţări din lume şi 
a cuprins şi ţara ce ne găzduieşte, Italia!

Cu părintească îngrijorare, dar cu 
neclintită nădejde în mila şi purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu,

† Episcopul Siluan, al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Italiei”

proGramul bisericii Şerban vodă În perioada 23 februarie - 1 martie 2020
ZIUA	 ORA	 SLUJBE/activităţi
Duminică 23.02 0800-1200 Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne) - Utrenia, Sf. Liturghie
Miercuri 26.02 1700-1900 Sf. Maslu (Zi aliturgică); (Dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte)
Vineri 28.02 de la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea (Zi aliturgică – dezlegare la brânză, lapte, ouă
  şi peşte)
Sâmbătă 29.02 de la 0800 Parastas cu pomenirea celor adormiţi
 1800-1830 Vecernie
Duminică 01.03 0800-1200 Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză) - Utrenia, Sf. Liturghie

hristos, doctorul sufletelor  
Şi al trupurilor noastre

Odată cu extinderea îmbolnăvirilor cu coronavirusul Covid–19  
în țări de pe aproape toate continentele lumii, iată că și noi, românii, vrând-nevrând, 

suntem lângă focarele epidemice. În Italia, de pildă, țară care găzduiește  
mai bine de 1.200.000 de români, și din care vin zilnic circa 4.000 de români,  

sunt deja peste 10 regiuni în care s-au luat măsuri extreme  
pentru limitarea îmbolnăvirilor sau infectărilor cu noul virus.



sfinŢii cuvioŞi ioan casian Şi Gherman din 
dobroGea, ucenicii sfântului ioan Gură de aur

În ziua de 29 februarie (28 februarie în 
anii nebisecţi), Biserica Ortodoxă face 

pomenirea a doi sfinţi străromâni: 
Cuviosul Ioan Casian şi Cuviosul Gherman, 

ambii originari din Dobrogea. Pentru viaţa 
lor virtuoasă şi pentru lucrarea lor, Sfântul 

Sinod a hotărât, în anul 1992, înscrierea 
lor în sinaxarul sfinţilor români, cu data 

de prăznuire la 28/29 februarie, la fel ca în 
întreaga Biserică Ortodoxă.

Sfinţii Ioan Casian şi Gherman s-au 
născut din părinţi străromâni în 
părţile Casimcei din nordul 

Dobrogei, care pe atunci se numea Sciţia 
Mică, în preajma anului 360. Părinţii şi 
strămoşii lor erau creştini de multe 
generaţii şi de aceea Sfinţii au primit de 
mici o educaţie creştină. Ei au rămas 
legaţi sufleteşte pentru toată viaţa.

Cele mai importante mărturii despre 
locul în care s a născut Sf. Ioan Casian le 
avem de la Ghenadie al Marsiliei, aproape 
contemporan cu el, şi de la istoricul Vasile 
Pârvan. Acesta din urmă a făcut în anul 
1913 o comunicare importantă într-o 
şedinţă a Academiei Române despre noile 
descoperiri arheologice din Dobrogea 
(două inscripţii greceşti din pădurea de la 
Şeremet), care amintesc de Sfântul 
Casian: „Hotarele Casienilor şi peşterile” 
şi „Hotarele peşterilor Casienilor”.

Sfinţii Ioan Casian şi Gherman au 
făcut împreună şi studii mai înalte căci, 
având deosebită isteţime a minţii şi multă 
osârdie spre înţelepciune şi spre 
dumnezeieştile cărţi, au citit, mai întâi, 
toată filosofia greacă şi au cunoscut 
desăvârşit, pe cât se poate, şi tainele 
dumnezeieştii credinţe.

Totodată şi-au înfrumuseţat viaţa cu 
fecioria, curăţia, bunul obicei şi toată 
fapta bună, agonisindu-şi astfel o 
minunată filosofie a vieţii.

Din dragoste pentru Hristos, Căruia au 
vrut să-şi dăruiască toată fiinţa lor, s-au 
hotărât să îmbrăţişeze viaţa monahală, 
intrând într-o mânăstire din Dobrogea la 
o vârstă tânără. Acolo şi-au făcut ucenicia, 
primind învăţăturile care stau la temelia 
sporirii duhovniceşti.

Auzind ei de viaţa înaltă a pustnicilor 
care trăiau în Răsărit, au avut o mare do-
rinţă să-i vadă şi, primind binecuvântare, 
cei doi au mers mai întâi într-o mănăstire 
din Betleem, în Palestina, de unde au 
pornit, în anul 385, în căutarea de modele 
vii de sfinţenie. După câţiva ani cei doi 
prieteni se îndreptă spre pustiurile 
Egiptului, unde trăiau mulţi monahi cu 
viaţă aleasă, pentru a primi de la ei 

cuvinte de învăţătură şi a le urma 
nevoinţele duhovniceşti. 

În Egipt cei doi prieteni intră într-o 
mănăstire din pustia Schitului şi se dau 
pe sine la ascultare şi la toată monahiceasca 
osteneală, îndeletnicindu-se cu viaţa cea 
aspră a nevoinţelor şi a postirilor. Şi, 
ajungând la dreapta socoteală, se 
depărtează la loc pustiu, deprinzându-se 
întru biruirea ispitelor.

Voind apoi să primească şi mai mult 
folos de la Sfinţii Părinţi ai pustiei, străbat, 
în două rânduri, locurile şi oamenii cei 
mai de seamă din pustietăţile Egiptului: 
Schitul, Tebaida, Nitria şi altele. Călătoriile 
lor au ţinut până aproape de şapte ani 
fiecare. Au putut întreba şi aduna astfel 
cuvinte, mărturisiri, descoperiri fără 
pereche, din viaţa celor mai mari oameni 
înduhovniciţi din vremea aceea.

Pe la anul 400 ajung la Constantinopol, 
unde ascultă cuvintele Sfântului Ioan 
Gură de Aur şi unde însuşi marele 
arhiepiscop îl hirotoneşte pe Sfântul 
Gherman preot, iar pe Sfântul Casian 
diacon, rânduindu-l pe acesta păzitor al 
sfintelor vase şi bunuri ale Bisericii.

În anul 403, Sfântul Gherman participă 
la Sinodul de la Stejar ca apărător al 
Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în anul 
405, împreună cu Sfântul Ioan Casian, 
duce papei Inochentie, la Roma, o 
scrisoare a clerului şi poporului 
dreptcredincios din Constantinopol, tot în 
apărarea Sfântului Ioan Gură de Aur, care 
în anul 404 fusese surghiunit, a doua 
oară, murind la Comane în anul 407.

Sfântul Ioan Casian a scris mult despre 
Cuviosul Gherman, în cartea sa 
„Convorbiri cu Părinţii din Pustie”, 
numindu-l „Sfântul Părinte Gherman”. 
Tot Sfântul Ioan Casian ne-a păstrat, în 
scrierile sale, cuvinte duhovniceşti ale 
Sfântului Gherman, care, de atunci şi 

până azi, hrănesc sufletele căutătorilor de 
Dumnezeu şi de desăvârşire creştină.

Chip de mare dascăl în tainele şi căile 
desăvârşirii ortodoxe, model de viaţă 
curată şi de nevoitor în post şi rugăciune 
neîncetată, Sfântul Gherman a trecut în 
Împărăţia drepţilor la Roma, între anii 
405-415, fiind mult plâns de împreună-
nevoitorul său de o viaţă, Sfântul Ioan 
Casian.

Pe la anul 415, Sfântul Ioan Casian, 
care primise deja harul preoţiei, s-a 
statornicit la Marsilia, unde a întemeiat 
două mănăstiri, una pentru călugări şi 
alta pentru călugăriţe. Tot aici, la cererea 
unor episcopi din Galia, Sfântul Casian a 
scris două cărţi. Cea dintâi carte a lui, 
„Aşezămintele vieţii de obşte a 
călugărilor”, priveşte mai mult viaţa cea 
dinafară a monahilor şi curăţirea lor de 
patimi, iar a doua carte, „Convorbiri cu 
părinţii pustiei”, priveşte mai ales viaţa 
lăuntrică a monahilor: cugetarea 
neîncetată la Dumnezeu şi lupta pentru 
nepătimire şi îndumnezeire, scopul vieţii 
creştine.

Ultima lucrare, „Despre întruparea 
Domnului, împotriva lui Nestorie”, 
apărută în anul 430, la cererea 
arhidiaconului Leon, viitorul Papă Leon 
cel Mare, are meritul de a fi unul dintre 
instrumentele pregătitoare ale viitorului 
Sinod al III lea Ecumenic de la Efes.

Sfântul a fost apreciat în Occident atât 
în timpul vieţii sale, cât şi după moartea 
sa. Operele sale au fost folosite de mulţi 
episcopi ai Romei, însuşi Papa Grigorie 
cel Mare folosindu-se în mod curent de 
operele sfântului dobrogean.

Sfântul Cuvios Ioan Casian trece la 
Domnul în jurul anului 435, fiind prăznuit 
de Biserica Răsăriteană la 28/29 februarie, 
iar de Biserica Apuseană la 23 iulie. 
(Sursa informaţiilor: basilica.ro)


