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tre altele: ,,Celor ce vor crede Ie vor urma
aceste semne: in numele Meu, demoni
vor izgoni, in limbi noi vor grdi, ;erpi
vor luo in mdnd ;i chiar eeva ddtdtor
de moarte de vor bea, nu-i va vdtdma,
peste cei bolnavi t;i vor pune mAlnile ;i
se vor face sdndto;i" [Marcu 16, \7 -tg).
La rAndul lor; Sfinlii Apostoli - cu care
s-au implinit intocmai spusele lui Hristos - au transmis urmagilor lor darul

tlmiduirilor.
Foarte mulgi dintre sfinlii cunoscufi
au avut de la Dumnezeu putere terapeuticd pentru diverse boli' Unii puteau
tdmddui orice boald; allii numai unele
neputinle. Manifestarea unor astfel de
daruri a stat gi la baza alceilirii unor
rugeciuni speciale, pe care Biserica le
folosegte in cultul s5u.
Astfel,la otpustul Sfintei Taine a Cu-

nuniei este invocat SfAntul Mare Mu-
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cenic Procopie (B iulie), care indemna la nunta cea cereasci pe cregtini;
in rugdciunea de ungere de la SfAntul
Maslu sunt pomenifi, pentru puterea
lor vindecitoare, Sfinlii Doctori firi
de Argingi: Cosma, Damian, Chir; Ioan,
Pantelimon, Ermolae, Samson, Diomid,
Mochie, Anichit, Talaleu ;i Trifon; la
rugiciunea pentru dureri de cap sunt
invocali: SfAnta Mare Mucenifd Marina,
SfAntul Stelian, Cuvioasa Parascheva
cea Noui gi SfAntul Sfinlitul Mucenic
Elefterie, ca unii care au timiduit de
astfel de suferinfe; SfAntul Vasile cel
Mare este prezent ;i invocat in ruglciunile speciale din Molitfelnic,,pentru cei
ce pdtimesc de la diavol ;i pentru toatd neputinfa'l iar Sfinlii Doctori firi de
Argingi sunt chemafi in ajutorul celor
tulburali de duhuri necurate.
De asemenea, in ruglciunea de la
rAnduiala care se face cAnd se imbolnivesc orice fel de dobitoace, se invocd
SfAntul Patriarh Iacob al Vechiului Testament, care avea in grijS multe animale domestice.
Biserica recomandd, de asemenea,
intr-o indrumare din Psaltire, ce psalmi
se pot citi special in unele imprejurlri
ale viefii. Astfel, cAnd se mullumegte
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pentru izbivirea din necaz - Ps. 17;
pentru sprijinul de dimineali - ps. 21;
pentru sfinlirea casei - ps. 29; pentru
poclinli - ps. 50; la depirtare de cele
sfinte - ps. 55; la vreme de slrdcie ;i

mAhnire - ps. 101; la vreme de prigoane - ps. 142.
increzitori in puterea sfinlilor de a
vindeca ori ameliora anumite boli, am
consemnat in continuare exemple taumaturgice culese din viala acestora, cu
gAndul mirturisit ci minunalii prieteni
ai lui Dumnezeu i;i menlin 9i astlzi
aceste puteri, revirsAndu-le asupra
celor care le cer ajutorul. DupI cunogtinlele noastre, nu au fost evidenliate
expres in nici o lucrare ,,specializSrile" vindecitoare ale sfinlilol pe care
le vom aduce in prim-plan. Cultivarea
credinlei in puterea minunatd a acestora de a dezlega pe oameni de suferinlele fizice gi psihice izvori;te din minunile pe care - cu darul lui Dumnezeu
- le-au sivArgit fie in timpul viefii, fie
prin moa;tele lor preacurate.
Parcurgerea paginilor de mai jos se
doregte a deveni o alinare 9i o incurajare a crettinilor cupringi de diverse maladii, oferindu-le nddejdea unei

insinito;iri

posibile, gralie mijlocirii

sfinlilor.
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TUMINATORI
AI ORBITOR
Mare gi adAnci suferinli ii incearci
pe cei care nu vid. Toatd frumusetea
Iumii, chipurile semenilo4 lucrurile de
care ne folosim nu au nici o reprezentare. Orientarea se face cu anevoie gi, de
cele mai multe ori, cu cilluzi.
Orbii sunt damnali la dependen;i.
Medicina modernl poate interveni in
cAteva afecliuni ale ochiului, dar nu
poate vindeca de cecitate. Numai Dumnezeu este Cel ce face pe om cu vedere
sau orb (le;irea 4, L1). Sfintele Evanghelii fac dese referiri la minunea reddrii vederii de cltre Hristos a multor
orbi (Matei 9, 27-31; L2, 22; 20, 30-34;
Marcu 8,22-26; Luca L8,35-45 etc.). Celebru este textul evanghelic dela Ioan 9,
7-L4 care relateazi cu aminunte vindecarea unui orb din nagtere, eveniment
cdruia Biserica i-a consacrat o zi din an
(Duminica a ;asea dupd pa;ti). insugi
SfAntul Apostol Pavel, in momentul intAlnirii sale cu Hristos pe drumul spre
Damasc, a orbit, recdpitdndu-;i veherea abia dupl trei zile (Fapte 9;i ZZ).
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LuAnd putere de la Dumnezeu, un
insemnat numlr de sfingi au avut darul
special de a vindeca orbii, oferindu-le
posibilitatea sd admire minunea lumii
in care triiesc.
Vom aduce in atengie cateva exemple
de astfel de tlmiduitori, citre care suferinzii de orbire potindlla, cu nddejde,
rugiciuni de vindecare.
Unul din primii martori ai invierii lui
Hristos, SfAntul Mucenic Longhin (L6
octombrie), nimeni altul decdt sutagul
insircinat cu paza mormAntului MAntuitorului, pentru cd,,a vdzut minunea
cea mare", a refuzat si mint5, a;a cum
doreau arhiereii gi cdrturarii evrei, cum
ci Trupul Domnului a fost furat de ucenici. El a primit de la Dumnezeu darul
tdmiduirii de orbire. Iati, pe larg, istorisirea din Sinaxarul pomenirii sale:
,,Acesta, gi cu alli doi ostagi care mai pe
urmi impreuni cu el au mirturisit, n-a
primit arginlii care i s-au dat de citre
iudei ca si tigiduiasci invierea. Apoi,
lisAndu-gi slujba ce era pe seama lui ;i
mergAnd in lara sa, propoviduia apostolegte pe Hristos Dumnezeu. Deci, plecAndu-se Pilat, mai vArtos fiind stricat
prin figiduinl5 de bani de la iudei, a
pArAt pe Longhin cu scrisori cltre Ti-
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beriu, cum ci gi-a l5sat sluy'ba gi se afld
in patria lui propoviduind pe Hristos
Dumnezeu. $i Tiberiu indatd a trimis
cu porunca lui de i-a tdiat capul gi lui,
gi celor doi ostagi ce erau cu el ;i i-au
adus capul din Capadochia Ia lerusalim, ca sd se incredinleze Pilat gi iudeii
de moartea lui ;i ca sd ia pilat cele ce i
se fdgdduiseri. Deci, i-au ascuns cinstitul cap afari din cetate in ni;te gunoi. $i
peste mulgi ani, o femeie sllviti din Capadochia, pierzindu-gi vederea ochiloc
a mers la lerusalim cu un fiu ce-l avea
unic-niscut, ca sd poati sd-gi giseasci leacul orbirii la acele Sfinte Locuri;
gi, ajungAnd-o 9i moartea fiului sdu, igi.
plAngea indoita jale. Deci, arltAndu-se
in vis fericitul Longhin ;i spunAndu-i
cine este ;i arltAndu-i unde era capul
ingropa! a indemnat-o sd sape, si-l
scoatl de acolo, ci se va timidui la ochi
gi igi va vedea gi pe fiul siu, ci se aflI
preamirit. Femeia aflAnd gunoiul sdpd
cu mAinile gi scoase capul sfAntului gi
indati i s-a timiduit vederea ochilor
gi a vdzut in vis pe fiul sdu ci era impreuni cu sfAntul gi avea cinste acolo.
Atunci a ingropat moagtele fiului siu
intr-un loc cu capul sfAntului; fiindci
aga ii zisese sfAntul prin vis; gi s-a dus
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la Capadochia, ca gi Saul care, ciutAnd
asinii tatilui siu, a dobAndit impir5fia.
Aga gi ea, ciutAndu-;i lecuirea ochilo[
a dobAndit aceasta gi pe sfAntul l-a aflat
de atunci cald ajutitor. Drept aceea, zidind ea mucenicului o biserici foarte
frumoasi gi punAnd acolo mucenicegtile moagte, se imbogili gi ea, gi toli
credinciogii de izvoare de tdmiduiri,
intru mirirea Domnului nostru Iisus
Hristos".

intre multele puteri timiduitoare
cu care a fost dlruit SfAntul Mare Mucenic Pantelimon din Nicomidia (27
iulie), se numiri gi vindecarea orbilor.
De fapt, acest dar i-a adus 9i mucenicia

sfAntului (in anul 303), care era medic
de profesie, dar cregtin desivAr;it.
Odatd i-au adus sfAntului un orb
care cerea timiduire gi zicea: ,,Mi rog
!ie, miluiegte-m5, ci nu v5d lumina cea
dulce; toli doctorii din aceasti cetate
m-au ciutat ;i nici un folos nu mi-au
adus; ba chiar gi cea din urmd zdrire ce
o mai aveam mi-au luat-o, impreuni cu
toati averea mea, cdci am cheltuit tot.
Deci, am luat mai multi vitdmare $i pagub5, decAt tdmiduire".
SfAntul Pantelimon s-a atins cu degetul de ochii orbului, zicAnd: ,,in.nu-

- ll -

pentru credin!5, ,,unul din chinuitorii
lui, bolnav de un ochi, a fost vindecat
de mucenic gi a crezut in Hristos. Apoi
aceluia i s-a tdiat capul".

darul lui Dumnezeu, Sfinlii Mucenici F/or gi Lavru (18 august), care erau
frali gemeni gi se indeletniceau cu tiierea pietrei, au vindecat ochiul cel bolnav al unui oarecare Atanasie, fiul unui
preot idolesc.
Cuvipsul Petru din Galatia [l februarie) ,,a vindecat de durerea ochilor pe
maica Fericitului Teodoret, episcopul
Cirului". Iati descrierea mai pe larg a
acestei minuni: AtingAnd oarecare boali unul dintre ochii ei, mai puternicd
decAt gtiinla doctorilor s-a ardtat - ci
n-a fost leac pe care sd-l fi scris in cirli
cei vechi ori si-l fi ndscocit cei de mai
tArziu gi pe care si nu-l fi intrebuinfat. Dupi ce le-a luat la rAnd pe toate gi
s-au aritat lipsite de folos, a venit oarecare femeie cunoscuti gi i-a spus de
dumnezeiescul birbat, aducAndu-i la
cunogtinli o minune fiptuiti de el: ci
pe solia celui ce avea pe atunci cArmuirea Risdritului fPergamie pe numele
lui), care suferea de aceeagi boald, o
vindecase rugAndu-se gi pecetluind-o
cu semnul crucii. A ascultat maica mea
- relateazi Fericitul Teodoret - gi indatd a alergat la omul iui Dumnezeu.
$i cuprinzAndu-i picioarele, i-a cerut
cu tAnguire si-i dea timiduire. El a
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mele Domnului meu Iisus Hristos, Care
a luminat pe cei orbi, cautl ;i vezi". Iar
orbului i s-au deschis ochii gi, umblAnd
el prin cetate, medicii l-au intrebat cum
gi-a dobAndit vederea. AflAnd ci orbul
fusese timiduit de SfAntul Pantelimon,
au uneltit asupra lui gi l-au pArdt cd este
cregtin. Aga a ajuns sfrntul sI pitimeasci gi sI primeascd cununa de mucenic.
Pe cffnd SfAntul Mucenic Epimah
(31 octombrie), ,,birbat foarte frumos
la fald", suferea de chinuri pentru credinfi, in Alexandria, s-a dovedit darul
sdu de a vindeca ochii bolnavi. ,,Deci,
stAnd gi o femeie acolo care nu vedea
cu un ochi ;i ciutAnd fHri abatere
la sfAntul, s-a frcut cu dAnsa o minune mare gi doritS. Cd strujind fchinuitorii - n. ns.) pe sfAntul gi rupAndu-se
oarecare parte din trupul siu ;i fiind
aruncati in vizduh, a picat o picituri
din sAngele lui in ochiul ei cel beteag.
$i, inchegAndu-se picitura, se fHcu
ochiul sindtos" (sinaxar).
Tot astfel, in vreme ce SfAntul Mucenic lullan (B ianuarie) era torturat

i

Cu

ci om este gi are aceeagi fire ca gi
dAnsa, avAnd multi povarl de pdcate,
;i drept aceea e lipsit de indriznire la
zis

Dumnezeu; ins5, cum maica plAngea 9i
se ruga gi zicea ci nu pleacd fbrd si primeasci tdmiduire, a spus Bdtrdnul ci
neputinlele le vindeci Dumnezeu, iar
El intotdeauna dlruiegte credincio;ilor
cererile lor.,,Agadar - a griit - va da t5mlduire gi acum, nu mie diruindu-mi
harul, ci credinla ta vlzdnd-o. A;adar;
de ai credin!5 intreagi gi curat5, lipsiti
de toatd indoiala, ia-!i rimas-bun de la
doctori ;i de la leacuri gi primegte acest
leac de Dumnezeu d5ruit". Zicilnd acestea, gi-a pus mAna pe ochiul bolnav gi,
insemnAndu-l cu semnul mAntuitoarei
cruci, a izgonit boala.
S-a intors maica acasi, s-a spilat de
alifia cu care se doftoricea ;i, IepidAnd
toatl podoaba cea strdini, a petrecut
dupi legile statornicite de ,,doctor". in
aga misurl gi-a insugit invSldtura marelui Petru ;i a primit indoitd vindecare, ci rAvnind vindecarea trupului, mai
mult a primit: sinitatea sufletului.
De o boali grea de ochi a fost vindecat 9i Sfantul .tolronie, patriarhul lerusalimului (1.1 martie), de cdtre Sfingii
Chir gi loan (3l ianuarie), ,,cdrora,drept
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plati a vindecirii, le-a cerut ingdduinla
si treaci in scris minunile sdvArsite de
ei

in fiecare zi'|

$i SfAnta Elisabeta (24 aprilie), stare!a Mindstirii ,,SfAntul Gheorghe" de pe
,,Dealul Mic" din Constantinopol, a ajuns
cunoscute pentru darul de a profeli ;i
a timidui. Se ruga cu putere, mai ales
pentru femeile care sufereau de prea
mare scurgere de sAnge;i pentru orbi.
SfAntul Mucenic Filimon (14 decem-

brie) poate fi considerat vindecitorul
celor ce li se intAmpli a-gi pierde vederea din cauza unui accident. Suferind
chinuri, pe vremea lui Dioclefian, pentru cd imbr5ligase credinla in Hristos,
,,cAnd SfAntul Filimon a fost atArnat de

un mdslin gi slgetat, o sdgeatd s-a indreptat spre ighemon ;i i-a stripuns
ochiul. SfAntul Filimon insi spusese
mai dinainte acestuia c5, dacd dupi
mucenicia lui va lua lirAni de pe mormAntul s5u, i se va vindeca ochiul". Deci,
in ziua in care SfAntul Filimon impreuni cu alli mucenici au fost ingropafi,
ighemonul Adrian s-a dus la mormAnt
gi ficAnd intocmai cum spusese sfAntul
i s-a vindecat ochiul, apoi a primit Botezul gi, in cele din urmi, el insugi a fost

martirizat.
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