
            
 

,,Mai-marilor Voievozi ai ostilor ceresti, rugamu-va pe voi, noi, 
nevrednicii, ca prin rugaciunile voastre sa ne acoperiti pe noi, cu 
acoperamantul aripilor maririi voastre celei netrupesti, pazindu-ne pe 
noi cei ce cadem cu deadinsul si strigam: izbaviti-ne din nevoi, ca niste 
mai-mari peste puterile celor de sus''(cantarea troparului).  
 
                                 Predica la Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil 
                                                               ( 8 Noiembrie ) 
                         Iubiti credinciosi! 
   In fiecare an, ziua de 8 Noiembrie, este foarte bine cunoscuta in credinta 
noastra crestina ortodoxa, deoarece este consacrata cinstirii celor doi mari 
Arhangheli, Mihail si Gavriil. Cuvantul ,,inger'', inseamna ,,trimis'', iar 
cuvantul ,,arhanghel'', inseamna ,,mai mare peste ingeri''. Asadar, 
Arhanghelii sunt asezati de Dumnezeu peste cetele ingeresti, avand misiunea 
cea mai inalta, implinind  voia Lui Dumnezeu pe pamant si ajuta oamenilor 
sa implineasca poruncile Lui. Ei au fost creati de Dumnezeu mai inainte de 
om si de lumea vazuta, dar nu prin cuvant, ci numai cat a gandit, Dumnezeu 
i-a si creat. Despre ingeri, Biserica ne invata ca ei sunt "duhuri slujitoare" 
(Evrei, 1, 14), adica fiinte fara de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu si 
totodata prieteni si ocrotitori ai nostri, pusi de Dumnezeu, pe drumul 
anevoios de la leagan, la patria cereasca, la ,,Cerul si pamantul nou", ce vor 
sa fie.  
   Sfantul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfantului Apostol Pavel, spune ca 
ingerii se impart in noua cete, fiecare avand numele si misiunea sa. Cetele 
ingeresti sunt impartite in trei ierarhii sau grupe si anume: ierarhia cea mai 
de sus, aproape de Preasfinta Treime, este formata din Serafimi, Heruvimi si 
Tronuri. Ei stau in jurul tronului lui Dumnezeu inconjurati in vapaie de foc 
si fac cunoscuta voia Lui ingerilor de mai jos. Ierarhia din mijloc este 
formata din Domnii, Puteri si Stapanii, cum ii numeste si Sfantul Apostol 
Pavel, vasul cel ales al lui Hristos. Ei domnesc peste ingerii de mai jos si 
stapanesc puterile iadului si intreg Universul. Ierarhia cea mai de jos este 
formata din Incepatorii, Arhanghelii si Ingeri. Acestia sunt cei mai aproape 
de oameni, carora le fac cunoscuta voia lui Dumnezeu si-i ajuta sa scape de 
cursele si atacurile ingerilor rai, adica de ispitele si amagirile diavolilor. 

 Sfintii Arhangheli sunt in numar de sapte si anume: Mihail, Gavriil, Rafail, 
Uriil, Salatiil, Gudiil si Varahiil. Dintre toti acestia, cei mai cunoscuti sunt 



Arhanghelii Mihail si Gavriil. 
  Arhanghelul Mihail este numit,, puterea Lui Dumnezeu'' si are slujba de a 
pazi legea Lui Dumnezeu si de a birui puterea vrasmasilor. 
  Dupa ce Lucifer, cu ascultatorii sai, a ,,cazut ca un fulger din cer”, a 
devenit din arhanghel luminat, satana intunecata. Arhanghelul Mihail a 
strans ostile ceresti si le-a zis:,, sa stam bine si sa luam aminte, noi cei ce 
suntem ziditi ''. Aceasta este prima adunare a ingerilor. Tot Ingerul Mihail 
este alaturi de Lot, din cetatea Sodomei si Gomorei, ferindu-l de pieirea cea 
prin foc si pucioasa si conduce poporul evreu la Tara Fagaduintei, in numele 
lui Dumnezeu. La sfarsitul lumii va suna din trambita pentru Judecata de 
apoi si cu sabia de foc a dreptatii va desparti intr-o clipa pe drepti de 
pacatosi. Sfantul Arhanghel Gavriil este realizatorul unor porunci 
dumnezeiesti de mare importanta pentru sufletele noastre. Lui i s-a 
incredintat vestea coplesitoare pentru ingeri si mai ales pentru oameni: 
intruparea lui Dumnezeu. El este interpretul catre Dumnezeu al rugaciunilor 
Sfintilor Parinti ai Maicii Domnului: Ioachim si Ana, precum se mai arata si 
preotului Zaharia si sotiei sale Elisabeta, intarindu-le nadejdea ca vor avea 
ca urmas pe Sfantul Ioan Botezatorul. 
   Ingerul Gavriil este numit ,,barbat-Dumnezeu'' si aduce bunele vestiri de 
bucurie. El se prezinta Sfintei Fecioare Maria, ca sol al Dumnezeirii, 
aducandu-i vestea nasterii lui Mesia. El este mesagerul pacii in lume si al 
buneivoirii intre toti oamenii si poarta un crin in mana. 
  Sa nu uitam ca Sfintii Arhangheli sunt cei dintai mijlocitori intre 
Dumnezeu si oameni, sunt pazitorii nostri, ai familiilor crestine, ai mamelor, 
vaduvelor si orfanilor. Sa ne straduim sa traim o viata cinstita, pentru a fi a 
aproape de ingeri, iar la judecata, ca martorii faptelor noastre,  sa ne ajute la 
mantuirea noastra. 
 Cu acest prilej, Biserica ne indeamna sa cinstim ingerii buni precum cinstim 
si sfintii, sa le ascultam soaptele, sa-i chemam in ajutor si sa rugam fiecare 
pe Dumnezeu, sa ne dea ,,inger de pace, credincios, indreptator, pazitor 
sufletelor si trupurilor noastre”, iar celor care poarta aceste nume de ingeri, 
le dorim multa sanatate, lungime de zile si implinirea sfintelor porunci ale 
Lui Hristos Domnul, in veci Amin!  
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