
 

 

OMILIE LA SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR ÎNGERI 
(Ziua Sărbătorii în 8 Noiembrie –- pentru Duminica din 03.11.2019) 

  
În Crezul Nicean (Simbolul Credinței) mărturisim credința noastră în Dumnezeu ca „Făcătorul 
cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute”. Printre creațiile nevăzute ale Lui 
Dumnezeu se află și Sfinții Îngeri. După cum ne spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu a creat Îngerii 
înainte de a crea pământul, soarele, stelele și celelalte lucruri materiale. În cartea lui Iov citim că 
„Atunci când stelele au fost făcute, toți îngerii mă lăudau în strigări” (Iov 38:7). Îngerii nu au corp 
material, precum noi, ci spiritual. De aceea nu-i putem vedea cu proprii noștrii ochi. Au fost totuși 
timpuri, când îngerii au luat forme omenești pentru a îndeplinii o misiune pe care Dumnezeu le-a 
dat-o. 
  
Una dintre misiunile Îngerilor este aceea de a-i proteja pe oameni de atacurile duhurilor rele, 
întărindu-i în timp ce-i călăuzesc pe calea Domnului. Fac asta pentru ca în final, ei să intre în 
Împărăția Domnului (vezi Evrei 1:14). La botez, preotul recită următoarea rugăciune: Doamne, 
„Unește viața lui(ei) cu un Înger luminos, păzindu-l(o) de atacuri viclene ale potrivnicului, de orice 
întâlnire cu cel rău, de orice demon de-a stânga...”. De la botez, persoana are un Înger Păzitor 
întotdeauna cu ea. Ar  trebui să nu uităm niciodată asta. Când dormim, Îngerul nostru e treaz. Când 
plecăm, El este acolo cu noi. Când suntem în pericol, El ne este protector.  Când diavolul ne 
ispitește, El este acolo să ne întărească și să ne ajute în a ne proteja. Când întâmpinăm o problemă, 
El ne inspiră să găsim soluția potrivită. 
  
Oare realizăm ce mare binecuvântare de la Dumnezeu este aceasta, de a avea un Înger Păzitor care 
să ne ajute și protejeze? Ne-am gândit vreodată oare cu cât mai frumoasă ne-ar fi viața dacă l-am 
simții pe Îngerul nostru păzitor lângă noi, în fiecare moment? Ar mai fi posibil să facem rău? Actele 
criminale, precum hoția, sunt de regulă făcute în secret, ascunse și în întuneric. Dacă am știi că 
Îngerul nostru păzitor ne poate vedea, am mai îndrăznii să facem astfel de lucruri?  Dacă mă las 
pradă dorințelor mele rele și spun minciuni despre alții, cuvinte murdare sau calomnii și acuzații, nu 
m-aș simții rușinat să spun aceste lucruri de față cu Îngerul meu? Defapt, îngerul nostru nu doar 
vede și aude ce facem și spunem noi, dar ca un duh al lui Dumnezeu, știe și la ce ne gândim.  Știm 
din experință că omenii șfinți și cu har ai lui Dumnezeu, precum Sf. Paisie și Sf. Porfirie pot 
discerne ce este în mintea noastră. Sfinții îngeri cu atât mai mult. Cu aceasta în minte, ar fi mai bine 
pentru noi să ne ținem sufletele curate prin a nu permite gândurilor murdare sau rele să-l polueze. 
  
Pe lângă astfel de protecție făcută de noi înșine, Sfinții noștrii Îngeri păzitori ne protejează de 
pericole din afară, atât fizice cât și spirituale. Știm că Satana, care este caracterizat de Sfânta 
Scriptură ca „un criminal al oamenilor” și „răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (Petru I 
5:8), este într-un război constant cu noi. Amintiți-vă de devotatul Iov, care a suferit atât de multe la 
lucrarea și mâna celui rău. De astfel de atacuri ne protejează Îngerul nostru Păzitor. Dacă am avea 
ochi spirituali, am vedea cât de mult muncește Îngerul nostru Păzitor pentru a ne proteja de 
capcanele și pericolele pe care ni le pregătește diavolul. Pentru aceste motive, trebuie ca noi cei 
credincioși să fim recunoascători Îngerilor noștrii și tuturor Sfinților Îngeri, pentru dragostea și 
munca lor pentru mântuirea noastră. Din acest motiv, la sfârșitul Pavecerniței (Slujba de După 
Cină), avem o rugăciune specială pentru Îngerul nostru Păzitor. Cu aceasta îi mulțumim pentru grija 
și protecția lui și îi cerem iertare pentru toată suferința și durerea pe care i-am pricinuit-o din cauza 
păcatelor noastre. Îi cerem să nu se îndepărteze niciodată de noi și să ne lase fără protecția lui. În 
toate sfintele Slujbe ale Bisericii noastre, îi cerem lui Dumnezeu să ne dea „un Înger păzitor, 
povățuitor, păzitor al sufletelor și trupurilor noastre”. 
Frații mei și surorile mele, să ne asigurăm că ne trăim viața într-un mod care este plăcut Îngerilor 
noștrii Păzitori, și nu unul care cauzează tristețe. Făcând așa, fie ca paza lor sfântă să fie cu noi până 



 

 

la sfârșitul vieții noastre, când Îngerii noștrii ne vor călăuzii spre Împărăția ce cerească a Lui 
Dumnezeu. Amin. 


