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Chiar dacă poate 
mulți încă mai cred că în 
anumite situații, aparent 
fără ieșire atunci când în 
sfârșit găsesc o rezolvare, 
aceasta vine printr-o pu-
ră întâmplare sau dato-
rită propriilor capacități, 
abilități, realitatea îi con-
trazice. O mulțime de în-
geri veghează neconte-
nit asupra noastră, a tu-
turor și ne ajută chiar 
și în momentele în care 
greutățile vieții aproape 
că ne doboară. În semn 
de mulțumire și prețuire, 
Biserica Ortodoxă Româ-
nă a dedicat o zi speci-
ală în care să fie cinstite 
toate puterile îngerești ce 
nu s-au despărțit nicicând 
de Dumnezeu. De aceea, 
în fiecare an, pe 8 noiem-
brie, de ziua Sfinților Ar-
hangheli Mihail și Gavriil, 
în biserici se oficiază sluj-
be speciale închinate tu-
turor acestor puteri nevă-
zute de noi, dar care mij-
locesc comunicarea noas-
tră cu Dumnezeu.  

Cine sau ce sunt 
îngerii? 

Ce sunt îngerii și de 
ce i-a creat Dumnezeu? 
Scrierile bisericești ne 
descoperă aceste ființe 
ca fiind duhuri slujitoare, 
adică fără de trupuri, care 
L-au slujit pe Dumnezeu 
cu dreaptă credință și ca-
re, puse de Tatăl Creator, 

au grijă de noi oamenii, 
ne ocrotesc și ne călău-
zesc pașii pe drumul ane-
voios de la trăirile lumești, 
până la împărăția Ceruri-
lor. Cartea Sfântă ne pre-
zintă îngerii ca fiind me-
diatori între noi, oame-
nii, și Dumnezeu, Făcăto-
rul Cerului și al Pământu-
lui, al tuturor celor văzute 
și nevăzute. Forma văzută 
a îngerilor reprezintă doar 
un chip de împrumut, ni-
cidecum chipul lor ade-
vărat, îngerii fiind “lumea 
nevăzută”, “Cerul”. 

De ce avem nevoie 
de aceste duhuri 
în viața noastră? 

Niciun om, niciun lu-
cru și nicio manifestare 
spirituală nu “scapă” de 
asistența perseverentă a 
îngerilor, acești ascultători 
grabnici ai poruncilor lui 
Dumnezeu. Natura și toa-
te vietățile sunt vegheate 
atent de aceste ființe spi-
rituale, căci tot ce popu-
lează pământul are nevo-
ie de sprijin. Și nu exis-
tă limite pentru ceea ce 
pot face aceștia în bene-
ficiul nostru. Trebuie doar 
să le cerem ajutorul, ru-
gându-ne cu toată purita-
tea inimii și nu din intere-
se egoiste. Îngerii ne cu-
nosc infinit mai bine de-
cât ne cunoaștem noi 
înșine. Ei ne oferă aju-
torul de care avem ne-

voie pentru a ne regă-
si liniștea, vindecarea, 
direcția și buna dispoziție. 
Ne susțin și ne alină du-
rerile atunci când sun-
tem bolnavi, ne mențin 
sau ne îmbunătățesc sta-
rea de sănătate, ne aju-
tă să evităm conflictele 
în familie, să găsim ce-
le mai bune soluții pentru 
lipsurile financiare, mate-
riale și pentru eventua-
lele probleme la locul de 
muncă. Ne redau liniștea 
atunci când ne frămân-
tă grijile cotidiene. Însuși 
Mântuitorul Iisus Hristos 
ne-a dezvăluit miracolul 
existenței acestei lumi ne-
văzute. Tot ce-și doresc 
ei este ca noi oamenii să 
trăim în pace și armonie. 
Pentru ei ura, violența, 
opresiunea și intoleranța 
nu există. Misiunea lor es-
te să rezolve cele mai di-
ficile probleme. “Cerurile 
se deschid și o sumede-

nie de îngeri coboară spre 
a ne servi,  purtându-se 
cu noi ca și când de la 
apariția primilor oameni 
nu ar fi părăsit nicioda-
tă pământul. (…) Vezi tu, 
(se adresează mai depar-
te Iisus unei femei) sunt 
de o mie de ori mai mulți 
îngeri în jurul oamenilor, 
decât vezi tu aici. Ei ur-
măresc să ajute oamenii 
astfel încât să nu devină 
robii propriilor lor simțuri 
și sentimente. Ființa uma-
nă crede, însă, că ajun-
ge liberă la ideile sale și 
că își urmează după pla-
cul ei, dorințele și pofte-
le, pe care le acceptă și le 
asimilează fără ca liberta-
tea să aibă de suferit. Dar, 
de acum înainte (de la ve-
nirea pe pământ a lui Ii-
sus), cunoașterea binelui 
și a adevărului va fi adu-
să oamenilor din exterior, 
din Ceruri.” (Marea Evan-
ghelie a lui Ioan) 

Sfinții Mihail și 
Gavriil, slujitori ai 
mântuirii noastre

Arhanghelul 
Mihail, în fruntea 
îngerilor buni

Îngerii, cu Lucifer 
în frunte, există încă di-
nainte de Facerea Lu-
mii. Ei au fost creați de 
Dumnezeu și înzestrați cu 
tot felul de daruri. Erau 
buni, inteligenți, frumoși, 
luminoși. Dar Creatorul 
lor i-a supus unei încer-
cări prin care fiecare tre-
buia să-și exprime,  să-și 
manifeste ascultarea. Lu-
cifer, cel mai frumos și 
cel mai înzestrat dintre 
toți, s-a răzvrătit împo-
triva Domnului său. Vă-
zând ce s-a întâmplat cu 
îngerul decăzut din cin-
stea de arhanghel și iz-
gonit din Ceruri ca un ful-
ger, Mihail, al cărui nume 
se traduce prin “Cine es-
te ca Dumnezeu”, l-a lău-
dat cu glas tare pe Dom-
nul, spunând: “Să luăm 
aminte, noi, care suntem 
făpturi, ce a pătimit Luci-
fer, cel ce era cu noi: cel 
ce era lumină, acum întu-
neric s-a făcut. Căci, cine 
este ca Dumnezeu?”. Așa 

a fost numit de Domnul, 
făcătorul Cerului și al Pă-
mântului, îngerul Mihail în 
fruntea îngerilor buni. 

Arhanghelul 
Gavriil a vestit 
Nașterea și 
Învierea Domnului 

Îngerul Gavriil a fost 
cel care le-a vestit lui 
Ioachim și Anei că din 
ei se va naște Preacura-
ta Fecioară Maria, Năs-
cătoarea de Dumnezeu. 
Tot Gavriil a fost cel ca-
re I s-a arătat preotu-
lui Zaharia spunându-i că 
se va naște fiul lui, Ioan, 
Botezătorul Domnului. Și 
tot Arhanghelul Gavriil a 
vestit Mariei, aducerea 
pe lume a lui Iisus Hris-
tos, Mântuitorul lumii. De 
asemenea, se crede că în 
ziua Învierii, cel care s-a 
pogorât din Ceruri îmbră-
cat într-un veșmânt alb 
și a dat la o parte piatra 
de pe ușa mormântului 
a fost tot Gavriil. Îngerul 
a fost primul care a ves-
tit mironosițelor Învierea 
Domnului.

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și 
călduros “La mulți ani!”, 

sănătate și bucurii, tuturor celor   
ce-și serbează onomastica de ziua 
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil!

Prin glasul conștiinței, îngerii ne transmit 
mesaje de dincolo și ne dau povețele 
cele mai înțelepte. Rugăciunea, pocăința, 
gândurile bune, tot ce este mai bun, mai 
frumos și mai luminos în noi izvorăște din 
puterea lor asupra noastră. Aceste duhuri 
slujitoare sunt binefăcători ai mântuirii 
noastre.  

Fascinanta poveste a lumii nevăzute 

De Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil îi sărbătorim pe 
toţi îngerii lui Dumnezeu

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil 
care vor fi prăznuiți marți, pe 8 
noiembrie, în toate lăcașele de cult 
ortodoxe, îmbracă România într-o  
Lumină Divină. Odată cu cei doi 
arhangheli care sunt și căpeteniile 
îngerilor Treimii vor fi cinstiți și 
lăudați toți îngerii buni, toate cetele 
Cerești. 


