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Necesitatea pomenirii îngerilor în 
rânduiala Proscomidiei*

† DANIEL,
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

1. Întrucât nimic nu justific\, din punct de vedere dogmatic, liturgic [i canonic,
excluderea pomenirii sfin]ilor îngeri din rânduiala Proscomidiei, este necesar s\
se revin\ la tradi]ia neîntrerupt\ [i corect\ a pomenirii îngerilor, a[a cum a fost ea
p\strat\ în toate Bisericile Ortodoxe de limb\ greac\, în frunte cu Patriarhia Ecu-
menic\ de Constantinopol. Excluderea pomenirii îngerilor din rânduiala Prosco-
midiei este o eroare bazat\ pe opozi]ia dintre duh [i trup, precum [i pe desp\r]irea
Liturghiei Bisericii de pe p\mânt de Liturghia îngerilor din ceruri. Or, pomenirea
îngerilor la Proscomidie scoate în eviden]\ tocmai leg\tura dintre Liturghia
cereasc\ [i Liturghia de pe p\mânt, unirea celor nev\zute cu cele v\zute. Astfel,
Proscomidia „închipuie [i înf\]i[eaz\ Biserica întreag\, atât cea de pe p\mânt
(lupt\toare), cât [i cea din ceruri (biruitoare)”, cum se spune în Înv\]\tura de
credin]\ ortodox\, pe baza tâlcuirii pe care o d\ Proscomidiei marele liturgist Sf.
Simeon al Tesalonicului (sec. al XV-lea), când spune c\ Proscomidia este icoan\
a Împ\r\]iei cerurilor: „Am în]eles cum prin aceast\ închipuire [i istorisire a
Sfintei Proscomidii vedem pe Însu[i Iisus [i întreaga Biseric\ a Lui. În mijloc (Îl
vedem) pe Iisus Hristos Însu[i, Lumina cea adev\rat\ [i Via]a cea ve[nic\. El este
în mijloc prin Agne], iar Maica Lui de-a dreapta prin mirid\, sfin]ii [i îngerii de-a
stânga, iar dedesubt întreaga adunare a credincio[ilor Lui dreptm\ritori. Aceasta
este taina cea mare: Dumnezeu între oameni [i Dumnezeu în mijlocul dumne-
zeilor, care se îndumnezeiesc de la Cel ce dup\ fire este Dumnezeu, Care S-a
întrupat pentru dân[ii. Aceasta este Împ\r\]ia ce va s\ vie [i petrecerea vie]ii celei
ve[nice: Dumnezeu cu noi v\zut [i împ\rt\[it”1.

La fel se exprim\ [i P\rintele St\niloae când constat\ c\ e nefireasc\ ex-
cluderea pomenirii îngerilor din rânduiala Proscomidiei: „Contrar Liturghierului
grec, în Liturghierul românesc din 1956 lipse[te p\rticica pentru îngeri, [i nu-
m\rul 9 de p\rticele se ob]ine prin desp\r]irea Sf. Ioan Botez\torul de ceilal]i

1  * Cuvântarea I.P.S. Mitropolit Daniel sus]inut\ în plenul [edin]ei Sf. Sinod al B.O.R., nr.
10-12 februarie 2004.

1 Sf. Simeon al Tesalonicului, Despre Sfânta Liturghie, cap. 94, trad. rom. p. 101; citat
în Credin]a ortodox\, Trinitas, Ia[i, 1999, p. 248.
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prooroci. Dar aceasta ni se pare nefiresc. Expresia «întru cinstea» arat\ c\ jertfa
Domnului are pentru sfin]i mai mult rostul de a pune în relief cinstea sau slava
lor, ca a unora ce au crezut în Hristos. Iar acest rost îl are [i pentru îngeri. Toat\
Biserica din cer e sl\vit\ în prefacerea euharistic\. Îngerii au [i ei o în]elegere
sporit\ a iubirii lui Dumnezeu, dup\ ce cunosc c\ El [i-a dat Fiul S\u la moarte
pentru oameni. «În]elepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri, s-a f\cut
cunoscut\ prin Biserica Domniilor [i St\pâniilor în cere[tile loca[uri» (Efeseni
3, 10). Pe lâng\ aceasta, bucuria lor a sporit intrând în comuniunea lor, în co-
muniunea sporit\ a celor ce-L laud\ pe Dumnezeu, [i oamenii, adic\ cealalt\
categorie de creaturi con[tiente. Într-un fel spiritual, to]i cei din ceruri se îm-
p\rt\[esc [i mai mult de Hristos; prin Sfânta Liturghie se realizeaz\ o [i mai mare
unire a celor cere[ti [i a celor p\mânte[ti.”2.

2. Faptul c\ Proscomidia [i întreaga Biseric\, în timpul celebr\rii Sfintei
Liturghii euharistice, sunt icoan\ profetic\ a Împ\r\]iei Cerurilor [i a venirii în
slav\ a Domnului Hristos [i, deci, nu numai memorial sau pomenire a jertfei de
pe Cruce, se poate vedea cu mult\ claritate atât din textul Sfintei Liturghii, cât [i
din iconografia Sfântului Altar, inclusiv catapeteasma acestuia.

În timpul celebr\rii Sfintei Liturghii, înainte de intrarea mic\ (cu Sf. Evan-
ghelie) în Sfântul Altar prin u[ile împ\r\te[ti, preotul roste[te în tain\ rug\ciunea:
„St\pâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai a[ezat în ceruri cetele [i o[tile
îngerilor [i ale arhanghelilor, spre slujba slavei Tale, f\ ca intrarea noastr\ s\ fie [i
intrarea sfin]ilor îngeri, care slujesc împreun\ cu noi [i împreun\ sl\vesc bu-
n\tatea Ta”.

În timpul aducerii în Sfântul Altar a cinstitelor Daruri, se cânt\ Cântarea
heruvimilor (Heruvicul), în care se arat\ c\ Biserica, s\vâr[ind Sfânta Liturghie
pe p\mânt, este icoan\ a heruvimilor care aduc în ceruri cântare Sfintei Treimi:
„Noi, care pe heruvimi cu tain\ închipuim [i f\c\toarei de via]\ Treimi întreit-sfânt\
cântare aducem” (…), iar cântarea heruvimilor se termin\ cu îndemnul: „Ca pe
Împ\ratul tuturor s\-L primim pe Cel nev\zut, înconjurat de cetele îngere[ti”.

Deci Hristos, Cel Unul din Sfânta Treime [i înconjurat de îngeri, este centrul
Liturghiei Bisericii.

O dat\ cu Cântarea serafimilor: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot… (cf.
Isaia 6, 3 [i Apocalipsa 4, 6-8), începe rug\ciunea preotului: „Cu aceste fericite
Puteri [i noi, Iubitorule de oameni, St\pâne, strig\m [i gr\im: Sfânt e[ti [i
Preasfânt, Tu [i Unul-N\scut Fiul T\u [i Duhul T\ul Cel Sfânt (…)”.

Se vede limpede c\ Liturghia Bisericii este împreun\ slujire a oamenilor cu
îngerii [i comuniune a celor v\zute cu cele nev\zute, pentru a l\uda pe Sfânta
Treime, pe Care a f\cut-o cunoscut\ oamenilor Fiul lui Dumnezeu prin Întru-
parea sau Înomenirea Sa.

Când Maica Domnului este pomenit\ dup\ prefacerea Sfintelor Daruri, cân-
tarea adresat\ ei: Cuvine-se cu adev\rat (…) men]ioneaz\ faptul c\ ea este „mai
cinstit\ decât heruvimii [i mai m\rit\ f\r\ de asem\nare decât serafimii (…)”.

2 Pr. Prof. Dr. Dumitru St\niloae, Spiritualitate [i comuniune în Liturghia ortodox\,
Craiova, 1986, p. 124.
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Or, tocmai pentru a sublinia c\ Maica Domnului este mai cinstit\ decât
îngerii, la Proscomidie, p\rticica ei are întâietate fa]\ de cea a îngerilor, fiind
a[ezat\ singur\ („f\r\ de asem\nare”) de-a dreapta Agne]ului. Cele nou\ cete de
sfin]i de la Proscomidie au sens numai dac\ prima din cete se refer\ la îngeri,
deoarece în locul cetei a II-a a îngerilor care au c\zut se eviden]iaz\ acum opt
cete de sfin]i dintre oamenii care au m\rturisit pe Hristos [i au dobândit lumina
zilei a opta, adic\ au intrat deplin în Lumina lui Hristos Cel Înviat.

Sfântul Ioan Botez\torul, care a tr\it ca un înger în trup, urmeaz\ dup\ ceata
îngerilor, el se poate asem\na cu îngerii, dar nu se poate substitui lor pentru a
simboliza unirea cerului cu p\mântul, a Liturghiei îngere[ti cu Liturghia din
Sfântul Altar al Bisericii de pe p\mânt. Compara]ia este valabil\ numai dac\ se
men]ine elementul de compara]ie sau referin]\.

3. Într-un mod voit de Dumnezeu, toat\ Taina Întrup\rii lui Hristos este slu-
jit\ de Sfin]ii îngeri, tocmai pentru a se vedea c\ El nu este o persoan\ p\mân-
teasc\, ci o Persoan\ cereasc\, nev\zut\, ve[nic\ [i necuprins\, Care S-a f\cut
v\zut\, temporal\ (a vie]uit în timp) [i S-a f\cut m\rginit\ (ca Om), unindu-Se cu
noi, pentru ca noi s\ ne unim cu El. Aceasta explic\ de ce Întruparea (z\mislirea)
Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost vestit\ de Arhanghelul Gavriil (cf.
Matei 1, 20-21; Luca 1, 31); na[terea lui Hristos a fost vestit\ de cete de îngeri
(cf. Luca 2, 10-12); Pruncul Iisus a fost salvat de la moarte prin fuga în Egipt ca
urmare a sfatului dat lui Iosif de c\tre înger (cf. Matei 2, 13); dup\ Sfântul Botez
[i dup\ ispitirea în pustie a lui Iisus, „îngerii Îi slujeau Lui” (cf. Matei 4, 11;
Marcu 1, 13); un înger L-a înt\rit pe Iisus în timpul rug\ciunii Sale înainte de
Sfintele Sale P\timiri (cf. Luca 22, 43); îngerii au binevestit Învierea Domnului
(cf. Matei 28, 5-7; Luca 24, 4); îngerii au fost prezen]i la În\l]area Domnului [i
au vestit a doua venire a Sa (cf. Fapte 1, 11); îngerii vor înso]i pe Hristos la cea
de-a doua venire a Sa (cf. Matei 16, 27 [i 25, 31; Marcu 8, 38; Luca 9, 26; II Te-
saloniceni 1, 7); îngerii se închin\ lui Dumnezeu [i lui Hristos (cf. Evrei 1, 6;
Apocalipsa 7, 11) [i sl\vesc în ceruri pe Dumnezeu [i pe Fiul S\u Cel r\stignit [i
înviat (Apocalipsa 5, 11-12). Sfin]ii îngeri cunosc Evanghelia lui Hristos [i se
bucur\ de ea (cf. Efeseni 3, 10; I Timotei 3, 16; I Petru 1, 12); ei se bucur\ de
p\c\tosul care se poc\ie[te (cf. Luca 15, 7 [i 10); ei se îngrijesc de cei care
dobândesc mântuirea (cf. Evrei 1, 14); ei vor desp\r]i pe cei drep]i de cei p\c\to[i
în ziua judec\]ii (cf. Matei 13, 39-42 [i 49; 24, 31; Marcu 13, 27).

Iat\ de ce Biserica, în cultul s\u, nu poate desp\r]i pe îngeri de Hristos [i nici
preasl\virea lui Hristos pe p\mânt de preasl\virea Lui din ceruri.

Prezen]a îngerilor în jurul lui Hristos este eviden]iat\ din punct de vedere
liturgic [i prin faptul c\ pe u[ile diacone[ti sunt picta]i de obicei Sfin]ii Ar-
hangheli Mihail [i Gavriil, iar îngerul Gavriil este adesea pictat [i pe una din u[ile
împ\r\te[ti binevestind Fecioarei Maria Întruparea din ea a Fiului lui Dumnezeu.
Îngerii sunt picta]i adesea în jurul Maicii Domnului ca s\ se arate c\ ea este mai
cinstit\ decât îngerii, fiindc\ din ea S-a întrupat [i n\scut Hristos – Mântuitorul
lumii.

Icoanele Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavriil [i ale altor îngeri, ca [i ziua de
pomenire a lor la 8 noiembrie, sunt o alt\ m\rturie a cinstirii sfin]ilor îngeri de
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c\tre Biseric\. Faptul c\ ziua de luni din fiecare s\pt\mân\ este închinat\ înge-
rilor [i tuturor cere[tilor, netrupe[ti puteri, ca [i rug\ciunea zilnic\ din Ceaslov
adresat\ îngerului p\zitor, arat\ [i mai mult c\ via]a Bisericii este plin\ de
prezen]a [i ajutorul sfin]ilor îngeri.

De[i sfin]ii îngeri nu au trup, ei slujesc taina Întrup\rii lui Hristos [i sunt
p\zitori ai sufletelor [i trupurilor celor care-i cheam\ în ajutor. Iar atunci când se
arat\ oamenilor, îngerii iau form\ asem\n\toare cu cea a fiin]elor umane (cf.
Facere 18).

Sfânta Liturghie Ortodox\ vede trupul în lumina înduhovnicirii [i a învierii
lui. Trupul lui Hristos Cel înviat trece prin u[ile încuiate, ca [i îngerul. Deci
materia este chemat\ la transfigurare pân\ ce va deveni complet transparent\
Duhului Sfânt unit cu duhul omului. De aceea, nu se justific\ nici o opozi]ie [i
nici o desp\r]ire între îngeri [i oameni în celebrarea Sfintei Liturghii.


