COSMA ßI DAMIAN
Dintre sfinţii faţă de care poporul are
evlavie, un loc aparte îl au sfinţii doctori
fără de arginţi care au de la Dumnezeu
darul tămăduirii trupurilor şi sufletelor,
vindecând tot felul de boli.
Sfinţii Cosma şi Damian erau din
Asia, fraţi născuţi din tată păgân şi mamă
creştină. Tatăl lor care era necredincios a
murit când ei erau încă copii. După
moartea tatălui, mama lor, Teodotia, nu
s-a mai căsătorit şi s-a străduit până la
sfârşitul vieţii sale să fie plăcută lui
Dumnezeu.
Prin exemplul vieţii ei şi prin citirea
cărţilor sfinte, mama lor a păstrat
puritatea vieţii copiilor ei prin respectarea
poruncilor lui Dumnezeu, i-a povăţuit
spre toată fapta bună, i-a crescut în
evlavie creştinească, ajutîndu-i să devină
bărbaţi virtuoşi şi drepţi.
Pentru viaţa lor fără de păcat,
petrecută după legea Sfintei Scripturi, ei
au primit de la Dumnezeu darul vindecării,
tămăduind toate neputinţele şi izgonind
duhurile cele viclene.

Sfinţii ajutau nu numai oamenilor, ci
şi animalelor, neprimind răsplată de la
nimeni. Nu căutau să se îmbogăţească cu
aur sau argint, ci toate le făceau pentru
slava lui Dumnezeu, Care le-a dăruit
puterea de a tămădui. Din iubire curată
faţă de Domnul şi faţă de semeni, ei
respectau porunca Mântuitorului nostru
Iisus Hristos care a spus: "În dar aţi luat, în
dar să daţi" (Matei 10, 8). Ei nu vindecau cu
ierburi sau alte leacuri omeneşti, ci doar cu
puterea rugăciunii.
Pentru toate faptele lor ei au devenit
cunoscuţi în toată regiunea şi au fost
numiţi doctori fără de plată sau fără de
arginţi. Petrecându-şi viaţa lor în dreaptă
credinţă şi fapte bune, ei s-au mutat în
pace la Dumnezeu, pe care L-au slujit
toată viaţa. Sfintele lor moaşte au fost
puse împreună la locul numit Firaman.
Multe minuni s-au săvârşit şi după
moartea lor, pentru care biserica îi
pomeneşte pe data de 1 noiembrie, ca pe
nişte grabnici folositori şi doctori,
apărători ai sufletelor şi trupurilor noastre.

RugAciune din slujba de sfinˇire a apei

cu Apostolii: «Iată v-am dat vouă putere
asupra duhurilor celor necurate ca să le
scoateţi şi să tămăduiţi toată boala şi toată
neputinţa». Pentru aceasta, după poruncile
Lui, binevieţuind, în dar aţi luat,
în dar daţi, tămăduind patimile sufletelor şi
ale trupurilor noastre.”

“Izvorul tămăduirilor având, sfinţilor cei
fără de arginţi, daţi tămăduiri
tuturor celor ce au trebuinţă, ca cei ce
v-aţi învrednicit de mari daruri
de la izvorul cel pururea curgător al
Mântuitorului nostru. Căci a zis Domnul
către voi, ca cei ce sunteţi de aceeaşi râvnă
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