
 

 

ÎNGERII SFINȚI ȘI ÎNCHINAREA DIVINĂ 
8/11/2020 

  
Cu această ocazie a Sărbătorii Arhanghelilor, Îngerilor, Heruvimului, Serafimului și tuturor 
Puterilor Cerești Imateriale, să ne uităm la modul în care viața noastră este conectată cu  sfinții 
ingeri, care include închinarea sfintei  Bisericii noastre. 
  
Un imn al Bisericii declară : "Prin Crucea voastră Hristos, o turmă formată din îngeri și oameni și 
o Biserică; cerul și pământul se bucură"  (Autom, vineri după Duminica Lui Toma). Hristosul 
nostru, în dragostea Sa, ne-a unit cu îngerii sfinți prin sacrificiul Său pe cruce. Am devenit o turmă 
spirituală a lui Hristos (care este Biserica Sa), constând din umanitate și îngeri. Ca urmare, este 
firesc ca sfinții îngeri să participe, de asemenea, la închinarea sfintei  noastre Biserici. Îngerii îl 
laudă pe Dumnezeu neîncetat în Cer și, de asemenea, apar la fiecare Altar (Sfânta Masă) al bisericii, 
unde este oferită Împărtășania -Sfanta Euharistie, cu Hristos Însuși prezent. 
  
De fapt, Preotul, în timpul Intrării Mici a Sfintei Liturghii, în timp ce ține sfânta Evanghelie, intră în 
Sfântul Altar însoțit de Îngeri. Aceasta este pentru ca ei să-L slăvească pe Dumnezeul Milostiv 
împreună. Și, desigur, Îngerii vin și stau în jurul Mesei Sfinte pentru a celebra cu preotul, deși noi 
nu ii vedem cu ochiul fizic (deoarece acestea sunt ființe spirituale). Cu toate acestea, au existat 
cazuri în care unii preoți sfinți și episcopi au pretins ca au vazut Îngeri în jurul Altarului și au 
celebrat cu ei. Printre acestea se numără Sf. Spiridon, Sf. Nifon, Episcopul de Constantia (secolul al 
IV-lea),  Sf. Serafim de Sarov (secolul al XVIII-lea), și în timpul nostru Sf. Iakovos (Tsalikis) și 
altii.   
  
Sfânta Liturghie include, de asemenea, imnurile Îngerilor, care sunt menționate în Biblie sau în  
Traditia Sfânta,cum ar fi “Aliluia″ pe care Sfântul Ioan a auzit-o la Îngeri cântând în Cer 
(Apocalipsa 19:1), ceea ce înseamnă  “Slavă lui Dumnezeu  și  “Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul 
Savaot ,plin este tot pământul de slava Lui"  (Isaia 6:3), pe care profetul Isaia i-a auzit pe serafimi 
cântând în jurul gloriosului tron ceresc al lui Dumnezeu (combinat cu acest imn este  "Osana în cel 
mai înalt. Bine este cuvântat  Cel ce vine întru numele Domnului"- acesta este’imnul copiilor la 
intrarea triumfătoare a Domnului în Ierusalim, și este cântat în mijlocul Sfintei Euharistii la Sfânta 
Liturghie). Un imn similar, sugerat de un Înger Patriarhului Constantinopolului Sf. Proclus (434-
446),este de asemenea, cântat în fiecare Sfânta Liturghie (și adesea în altă parte,cum ar fi în 
rugăciunile de deschidere) este bine-cunoscut:  “Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare , Sfinte fara de 
moarte,miluieste-ne pe noi. "  Îl știm ca Imn Trisaghion, și se referă la cele trei persoane ale Sfintei 
Treimi. Pentru aceste imnuri angelice care fac parte din Sfânta Liturghie și alte Slujbe Sfinte, să 
încheiem cu imnul Îngerilor din Betleem, unde, în noaptea Nașterii Domnului, ei cântă : "Slavă 
intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pământ pace, intre oameni binevoire"  (Luca 2:14). 
  
Deci, în Sfânta Liturghie, vocile noastre sunt unite cu nenumărate voci angelice, lăudând   Sfanta 
Treime. Cu toții sărbătorim împreună cu sfinții Îngeri! Acestea sunt momentele puternice pe care le 
trăim noi, ortodocșii, în Sfânta Liturghie, și să nu se îndoiască nimeni de asta. Acest lucru este clar 
văzut din Rugăciunea Euharistiei, atunci când corul cântă imnul angelic: "Sfânt, sfânt, sfânt Domnul 
Savaot ..." Episcopul (sau Preotul) continuă Rugăciunea:  "Împreună cu aceste puteri 
binecuvântate, Doamne milostiv, noi, de asemenea, proclama și spune: Tu ești sfânt și cel mai 
sfânt, Tu și Singurul Tău Fiu născut și Duhul Tău Sfânt..." Ce lucruri minunate se întâmplă în acel 
moment! Suntem una cu Îngerii în lauda lui Dumnezeu, și în acest moment, poporul lui Dumnezeu 
devine egal cu puterile materiale și spirituale ale Cerului. Împreună cu îngerii sfinți adunați în jurul 
Altarului bisericilor noastre, îngenunchem împreună pentru a oferi sacrificiul fără sânge. 
  



 

 

Pe măsură ce avem aceste experiențe unice pe care le trăim în biserica sfântă, exclamăm: 
“"Rămânând în Biserica slavei Tale, în cer credem..."…” De aceea imnurile Heruvimilor ne 
pregătesc să le imităm în plecaciunea pe care o prezintă în fața lui Dumnezeu: "Să lăsăm deoparte 
toate grijile vieții pentru ca noi să-l putem primi pe Regele tuturor, urmat invizibil de gazdele 
angelice. " 
  
Dragii mei frați și surori, pentru ca noi să experimentăm această realitate și să o punem să ne atingă 
sufletele, trebuie să avem credință, o dragoste caldă pentru Hristos, pregătire spirituală, o inimă 
pură și devotament față de ceea ce se face în timpul Sfintei Liturghii. Acesta este motivul pentru 
care Diaconul (sau Preotul) ne adresează în momente critice cu direcții, ar fi: “Înțelepciune, Drepti; 
"Să stăm bine"; "Să stăm în venerație"; Să fim atenți. " 
  
Simțind că Sfinții Îngeri sunt alături de noi în Sfânta Liturghie, fie ca noi să fim motivați de 
plecaciunea lor față de Dumnezeu și să participăm cu atenție la ceea ce se întâmplă. Procedând 
astfel, ne putem închina Sfântului Nostru Dumnezeu și lui Dumnezeu uniți cu Îngerii și în 
recunoștință profundă, dragoste sinceră și devotament total. Amin. 
  
  


