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”El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit.”

Psalm 148,5

”La început a făcut Dumnezeu Cerul și pământul.” (Facere 1,1)

CER – lumea nevăzută a îngerilor

PĂMÂNT – lumea minerală, vegetală și animală care ne 
înconjoară, lumea văzută

Lumea nevăzută, lumea îngerilor a fost creată de 
Dumnezeu înaintea lumii văzute.



”La început a făcut Dumnezeu Cerul și pământul.”

(Facere 1, 1)
Îngerii sunt : 
- ființe raționale pe care noi nu le putem vedea cu 

ochii noștri

- fără trupuri materiale

- DUHURI

- inferioare lui Dumnezeu dar superioare omului

- înzestrați cu libertate

- înzestrați cu voință proprie

- numărul îngerilor este foarte mare

- prezenți în icoane ca niște tineri cu aripi

- păzesc întreaga creație

- mijlocesc între Dumnezeu și lume

- înzestrați de Dumnezeu cu daruri și puteri deosebite

- strălucesc prin virtuți

- răspândesc lumina harului Sfintei Treimi



După slujirea pe care o au sunt împărțiți

în 9 cete grupate câte  3 astfel:

1. Serafimi, heruvimi, scaune

2. Domnii, puteri, stăpânii

3. Începătorii, arhangheli, îngeri

Misiunea lor:

- de a face cunoscută voia lui Dumnezeu

- păzitorii oamenilor

Scopul lor:

- de a-L preamări pe Dumnezeu

- de a sluji și a vesti voia Sa



În Sfânta Scriptură
sunt prezenți la:

Bunavestire

Nașterea Domnului

Botezul Domnului

Învierea Domnului



O parte din îngerii buni, au dorit să 
fie asemenea lui Dumnezeu,  au 
căzut din cauza mândriei  
nemăsurate și au devenit îngeri răi. - ispitesc pe oameni 

îndemnându-i să nu asculte 
poruncile divine

- - aduc în lume minciuna, 
ura, invidia, mândria.

Pe îngerii răi Dumnezeu i-a 
îndepărtat din preajma Sa.



Îngerul păzitor

La botez fiecare nou botezat 
primește în dar de la Dumnezeu 
un înger, care îi este alături 
întreaga viață.

Înger, îngeraşu meu
Ce mi te-a dat Dumnezeu, 
Totdeauna fii cu mine
Şi mă-nvaţă să fac bine.
Eu sunt mic, tu fă-mă mare,
Eu sunt slab, tu fă-mă tare.
În tot locul mă-nsoţeşte
Şi de rele ma păzeşte. 
Amin



În Biserica noastră sfinții îngeri sunt 
cinstiți prin:
- Sărbători
- Icoane
- Rugăciuni
Îngerilor le este dedicată ziua de luni și 
sunt sărbătoriți la 8 noiembrie, la Soborul 
Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.
Duminica, în timpul Sfintei Liturghii, mai 
multe cântări și rugăciuni ne amintesc de 
lucrarea lor.
În Sfânta Scriptură sunt menționate 
numele unor îngeri din ceata Sfinților 
Arhangheli:
- Mihail
- Gavriil
- Rafail



Eseul de cinci minute

Vă rog să realizați un scurt eseu în care să prezentați trei lucruri pe care 
le-ați învățat astăzi, apoi formulați o întrebare pe care o aveți în 
legătură cu noua lecție.

Timpul de lucru este de 5 minute.
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