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O nouă mare 
sărbătoare aduce 
bucurie în sufletele 
credincioșilor 
miercuri, în ziua de 
1 iulie. Praznicul 
Sfinților Mucenici 
Cosma și Damian, 
recunoscuți pentru 
ajutorul acordat 
celor aflați în 
suferință, mari 
iubitori de Hristos, de 
oameni, în general, 
ne îndeamnă la 
sporirea în credință 
și rugăciune. Iată de 
ce, acești doi sfinți 
se numără printre 
cei mai iubiți sfinți ai 
Ortodoxiei noastre 
și, mai ales, de ce 
Biserica le-a oferit 
o zi din caldendarul 
creștin, spre cinstire! 

Sfinții Cosma și Dami-
an sunt ocrotitorii spiritu-
ali ai medicilor și, totoda-
tă, un model pentru medi-
cii de azi. Cei doi frați, ge-
meni fiind, au trăit în seco-
lul al III-lea, în marea ceta-
te a Romei, în zilele împă-
ratului Carinus (283-284). 
Prin puterea rugăciunii, au 
căpătat darul tămăduirii, 
ajungând astfel să vindece 
nu numai oamenii bolnavi, 
ci și animalele răpuse de 
suferințe grele. Si nu pri-
meau nicio plată. Făceau 
totul din dragoste pentru 
semeni și pentru Dumne-
zeu. Așa au reușit să atra-
gă sprijin Divin și să capete 
puteri miraculoase. Singu-
ra plată pe care o cereau 
de la cei cărora le tămădu-
iau sufletele și trupurile era 
credința și mărturisirea în 
Hristos. Nimic altceva. 

Crezi în Dumnezeu 
și vei fi vindecat! 

“Crescuți de părinții lor 
în credința creștină, Cos-
ma și Damian au dus vieți 
curate și virtuoase, și așa 
s-au învrednicit a primi de 
la Dumnezeu darul vinde-
cărilor. Cunoscând cei doi 
frați de unde vine darul, nu 
luau nicio plată pentru vin-
decările pe care le făceau; 
și având multă bunătate și 
iubire de oameni, au adus 
pe mulți la credința în Hris-
tos. Adeseori spuneau ce-
lui bolnav: „Nu cu puterea 
noastră te vindecăm, ci cu 
puterea lui Hristos, ade-
văratul Dumnezeu. Crezi 
deci în Dânsul și vei fi vin-
decat”. Pentru că nu ac-
ceptau niciun fel de plată 

pentru vindecările pe care 
le făceau, cei doi frați au 
fost numiți «doctori fără de 
arginți»”, informează site-
ul ro.orthodoxwiki.org. 

Doctorii care au 
adus mulți păgâni 
la creștinism 

“Viața lor de slujire a 
celor din jur și marea lor 
influență spirituală asu-
pra poporului au adus pe 
mulți în Biserică, atrăgând 
însă și atenția autorităților 
romane, care au trimis 
soldați care să-i aresteze 
pe cei doi frați. Auzindu-se 
aceasta, creștinii locali i-au 
convins pe sfinții Cosma 
și Damian să se ascundă 
pentru o vreme, ajutând-
i astfel să scape pentru o 
perioadă. Însă, neputând 
găsi frații, soldații au ares-
tat în locul lor alți creștini 
din zona în care trăiau 
sfinții. Atunci, sfinții Cosma 
și Damian au ieșit din as-
cunzătoare și s-au predat 
soldaților, cerându-i să eli-
bereze pe cei care au fost 
arestați din cauza lor. Cei 
doi frați, Cosma și Damian, 
au fost închiși la Roma și 
judecați. Înaintea împăra-
tului roman (Marcus Aure-
lius Carinus, 282-284) și a 
judecătorului, ei au mărtu-
risit deschis credința în Ii-
sus Hristos, fiul lui Dumne-
zeu, care a venit în lume 
pentru a salva omenirea 
și pentru a răscumpăra lu-
mea de păcat, și au refuzat 
cu hotărâre să ofere jertfe 
zeilor păgâni. Ei au spus: 
„Noi nu am făcut rău nimă-
nui, nu suntem implicați în 
magia sau vrăjitoria de ca-
re ne acuzați. Noi îi tra-
tăm pe cei infirmi prin pu-
terea Domnului și Mântu-
itorului nostru Iisus Hris-
tos și nu primim nicio plată 
pentru a acorda ajutor bol-

navilor, pentru că Domnul 
nostru le-a poruncit uceni-
cilor săi: «în dar ați luat, în 
dar să dați» (Matei 10:8)”. 
Totuși, împăratul Carinus a 
continuat cu pretențiile sa-
le de a se aduce jertfe ze-
ilor păgâni. După rugăciu-
nea fraților sfinți, întărită 
de puterea harului, Dum-
nezeu l-a lovit brusc pe Ca-
rinus, orbindu-l, pentru ca 
și el să simtă puterea atot-
puternică a Domnului, ca-
re nu iartă blasfemia îm-
potriva Duhului Sfânt (Ma-
tei 12:31). Poporul, văzând 
această minune, a strigat: 
„Mare este Dumnezeul 
creștin! Nu există alt Dum-
nezeu decât El!” Mulți din-
tre cei care credeau  i-au 
rugat pe cei doi frați să-l 
vindece pe împărat și chiar 
acesta le-a cerut sfinților 
frați să continuie conver-
tirea la adevăratul Dum-
nezeu, Hristos Mântuito-
rul, astfel încât sfinții l-au 
vindecat. După aceasta, 
sfinții Cosma și Damian au 
fost eliberați în mod ono-
rabil și, încă o dată, s-au 
dedicat tratării bolnavilor. 
Dar, ceea ce nu a putut fa-
ce ura păgânilor și aspri-
mea autorităților romane, 
s-a realizat din cauza in-
vidiei, una dintre cele mai 

puternice pasiuni ale natu-
rii umane păcătoase. Un 
medic mai vechi, cu care 
frații sfinți studiaseră ar-
ta medicinei, a devenit in-
vidios pe faima acestora. 
Condus de nebunia invidi-
ei și a răutății, el i-a che-
mat pe cei doi frați, ca-
re fuseseră cei mai buni 
studenți ai săi, propunân-
du-le să meargă împreu-
nă pentru a strânge diver-
se plante medicinale. Mer-
gând departe, în munți, 
el i-a ucis și le-a aruncat 
trupurile într-un râu. Ast-
fel, acești frați sfinți, doc-
torii fără de arginți Cosma 
și Damian, și-au încheiat 
călătoria pământească ca 
martiri. Deși și-au dedicat 
viața servirii creștinești a 
semenilor lor și au scă-
pat de închisoarea și sabia 
romană, ei au fost uciși 
mișelește chiar de către 
profesorul lor. Domnul îi 
glorifică pe cei care și-au 
dat viața pentru credința 
creștină. Acum, prin ru-
găciunile sfinților martiri 
Cosma și Damian, Dum-
nezeu aduce vindeca-
re tuturor celor care prin 
credință și rugăciune re-
curg la mijlocirea lor Ce-
rească”, mai scrie site-ul 
ro.orthodoxwiki.org. 
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Miercuri îi prăznuim pe… 

Sfinţii Mucenici Cosma și Damian, 
modele pentru medicii zilelor noastre 

Mari făcători de minuni ai lumii, Sfinții Cosma 
și Damian, care vor fi prăznuiți miercuri, 
pe 1 iulie, sunt grabnic-ajutători, aducând 
sănătate trupurilor și sufletelor tuturor celor 
care rostesc această rugăciune, cu credință. 
Iată cum trebuie să ne rugăm lor pentru a ne 
menține sănătoși sau pentru a ne tămădui în 
cazul în care suntem bolnavi! 

Rugăciunea 
care ne 
vindecă 

trupurile 
și sufletele 

bolnave 

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de 
arginţi, Cosma şi Damian!

Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile 
voastre, 

Nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, 
Ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor 

bolilor aţi primit de la Dumnezeu. 
Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea 

cinstitei icoanei voastre, 
Degrab auziţi-ne. 
Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură
Povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, 
Ca, râvnind vieţuirii voastre, 
Să afle nu numai cele pământeşti, 
Ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa 

cea dreaptă.
Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de 

ajutorul omenesc, 
Dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune 

osârdnică,
Tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea 

milostivă 
Și de minuni făcătoare,
Aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele 
Au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în 

cârtire, 
Cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în 

răbdare 
Și îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita 

voie a lui Dumnezeu 
În ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului 

mântuitor al lui Dumnezeu.
Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de 

bolile cele crunte,
Și apăraţi-i de moartea năprasnică,
Și cu puternica voastră mijlocire înaintea lui 

Dumnezeu 
Păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă 
Și ajutaţi-i în sporirea duhovnicească, 
Ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul 

ce va să vină 
A lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt 
Și de mare cuviinţă,
Al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 
Acum şi pururea, 
Și în vecii vecilor,

Amin


