CARUI SFANT SA NE RUGAM
CAND SUNTEM BOLNAVI
In orice fel de boală să ne rugăm Sfântului Mare Mucenic şi tămăduitor
Pantelimon (27 iulie), către Sfinţii Doctori fără de arginţi şi mari făcători de
minuni Cosma şi Damian (1 noiembrie) şi la icoana Maicii Domnului
„Tămăduitoarea" (18 septembrie). Dintre cetele îngereşti, mare tămăduitor se
dovedeşte a fi Sfântul Arhanghel Rafail (8 noiembrie).
In durerile de cap ne sunt de folos rugăciunile către Sfântul Ioan
Botezătorul (7 ianuarie), iar în alte boli - vezi cele de mai jos:
* Bolile de ochi, orbirea - Sfântul Mare Mucenic Dimitrie (26 octombrie),
Sfântul Mare Mucenic Mina (11 noiembrie), Sfântul Mucenic Longhin
Sutaşul (26 octombrie) şi Sfânta Muceniţă Paraschevi (28 octombrie);
rugăciune la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „de la Kazan" (22
octombrie).* Durerile de dinţi - Sfântul Mucenic Antipa, episcopul
Pergamului (11 aprilie).* Bolile de urechi (pierderea auzului) - icoana Maicii
Domnului „Bucurie neaşteptată" (25 ianuarie).
* Muţenia (pierderea vorbirii, gângăveala) - Sfântul Ioan de Rila (19
octombrie), * Bolile de gât - Sfântul Vlasie (11 februarie).
* Bolile de piept (inimă, plămâni) - Sfântul Dimitrie al Rostovului (28
octombrie); cancer la sân (femeile) -Sfântul Teodosie cel Mare (11 ianuarie);
puţinătatea laptelui la mamele cu prunci - Sfântul Ipatie, tămăduitorul de
la Pecerska (31 martie).
* Bolile stomacului şi ale intestinelor - Sfântul Teodor Studitul (11
noiembrie), Sfântul Serafim de Sarov (2 ianuarie); hernie - Sfântul Mare
Mucenic Artemie (20 octombrie).
* Boli ale mâinilor - Sfântul Ioan Damaschin (4 decembrie) şi rugăciune la
icoana Maicii Domnului „Trihe-rusa" (28 iulie), * Boli de mijloc (lumbago,
sciatică) -Sfântul Serafim de Sarov (2 ianuarie).
* Boli ale femeilor - Sfântul Mucenic Ipatie al Gangrei (31 martie); nerodire
(nenaşterea de prunci) - Sfinţii şi dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana (9
septembrie) şi Sfântul Proroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta (5 septembrie);

naştere grea - Sfânta Melania Romana (31 decembrie), Sfânta Mare
Muceniţă Anastasia izbăvitoa-rea de otravă (22 decembrie) şi rugăciune la
icoana Maicii Domnului „Ajutătoarea la naştere" (26 decembrie); stări de
rău, convulsii (la femeile însărcinate şi la copii mici) - Sfântul Mucenic
Nichita (15 septembrie) şi Sfântul Mare Mucenic Pantelimon (27 iulie).
* Boli ale picioarelor - Sfântul Serafim de Sarov (2 ianuarie), Sfinţii
patimitori Boris şi Gleb (24 iulie) şi Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi (27
octombrie), * Pierderea memoriei (aterosclero-za şi altele) - Fericitul
Andrei cel nebun pentru Hristos (2 octombrie).
* Friguri, temperatură - Sfântul Apostol Petru (29 iunie).
* Lepră - Sfântul Antonie cel Mare (17 ianuarie) şi Sfântul şi Dreptul Iov,
mult pătimitorul (6 mai), * Furuncul (abces) - Sfinţii doctori fără de arginţi
Chir şi Ioan (31 ianuarie).
* Boli de piele şi felurite răni (cancer de piele) - Sfântul Artemie făcătorul
de minuni (20 octombrie).
* Vărsat de vânt (variolă) - Sfântul Mucenic Conon (5 martie).
* Lovituri (mâini, picioare şi altele) - Sfântul împărat Constantin cel Mare,
cel întocmai cu apostolii (21 mai).
* Boli de sânge (hemofilie, leucemie şi altele) - Sfântul Mucenic Ioan
Ostaşul (30 iulie), * Boli de nervi - Sfântul Efrem Şirul (28 ianuarie), icoana
Maicii Domnului „Rugul aprins" (4 septembrie).
* Tulburări ale somnului (dormitul mult) - Sfântul Marcel, întemeietorul
„Mănăstirii fraţilor Achimiţi" (29 decembrie), * Insomnie - Sfinţii cei 7 tineri
din Efes (4 august), * Paralizie - Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi (14
octombrie), * Reţinere de apă în organism, edem, umflături - Sfântul
Ipatie (31 martie).
* Cancer - Sfântul Nectarie din Eghina (9 noiembrie).
* Epilepsie (stare de leşin) - Sfântul Mucenic Vit (15 iunie). * Boli psihice Sfântul Mucenic Trifon (1 februarie), Sfântul Mucenic Ciprian şi Sfânta
Muceniţă Iustina (2 octombrie), Preacuviosul Nifon (23 decembrie),
Preacuviosul Naum al Ohridei (23 decembrie).
* Răceală, febră - Sfinţii 40 de Mucenici din Sevasta (9 martie), * Tuse
puternică - Sfântul Roman de Târnovo (17 februarie).
* Muşcătură (de şarpe), înţepături (de insecte) - Sfântul Apostol Filip (14
noiembrie), Sfântul Apostol Pavel (29 iunie) şi Sfântul Alexie, omul lui
Dumnezeu (17 martie).
* Pierderea poftei de mâncare, greaţă, vomat - Sfântul Alexandru din Svir
(30 august), * In nevroze puternice şi felurite forme de „fobie" - Sfinţii
Mucenici Ciprian şi Iustina (2 octombrie) şi Sfântul înger păzitor (8
noiembrie), * Otrăvire - Sfântul Chirii cel întocmai cu Apostolii (14
februarie), * Alcoolism, narcomanie, fumat (şi orice alt chip asemănător)
- Sfântul Mucenic Bonifatie (19 decembrie), Sfântul Cuvios Moise Arapul (28
august), * In bolile în care nu mai este nădejde de tămăduire, cei care
pătimesc greu şi nu pot să moară - Sfântul Atanasie Athonitul (5 iulie).

