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MITROPOLITU L AN DREI ANDREICUT,

Andrei Andreicu! s-a niscut la z4 ianuarie
'1949,in satul Oarta de Sus (Maramure;). A absolvit
liceul in Cehu Silvaniei ;i apoi cursurile Facultilii
de Construclii Cii Ferate din Bucureyi(967-t972).
A urmat cursurile lnstitutului Teologic Ortodox
din Sibiu (licenla ?n t97S). Fiind hirotonit (t978)

a fost preot paroh ?n orasul Turda. in anul 1985 a

fost transferat la parohia ,,Maieri l" din Alba lulia

;i numit vicar administrativ. A urmat cursurile de

doctorat Ia Bucure;ti (r9S5-r998) oblin6nd titlul
de ,,Doctor in Teologie". ?n februarie r99o a fost
ales Sihirotonit arhiereu-vicar pentru Episcopia de

Alba lulia, iar din luna iunie 1990 a devenit episcop
titular. in anul 2011 a fost ales ;i instalat Mitropolit al

Clujului, Albei, Crisanei ;i Maramure;ului. A publicat
numeroase studii ;i articole in reviste ;tiinlifice ;i de

specialitate. A scris numeroase volume pe teme de

spiritualitate cre;tin5.



Soborul Sfi n$Ior Arhangheli
Mihail 9i Gavriil.

,,IAtd, v-arn dat putere sd cdlca{i
peste ;erpi ;i peste scorpii ;i peste

toatd puterea vrdjmasului;i nimic
nu vd va vdtdma." (Luca L0, L9)

u mult[ bucurie am venit rctdzi aici, ca

fmpreuni. si s5,rb5.torim hramul bisericii
dumneavoastri, biserici ce ii are ocrotitori

pe Sfingii Arhangheli Mihail, Gavriil 9i Rafail. Daci
suntem atenfi, in toati Tiansilvania, acest hram este

foarte intilnit 9i probabil ci. lucrul acesta se intimpli.
pentru ci transilvS.nenii nostri au avut mult de suferit

de-a lungul veacurilor si simteau nevoia protecEiei,

nevoia ajutorului, nevoia apdrdrli lui Dumnezeu, cure

prin ingerii Lui ne pi.zeste pe noi plcS.togii.

De aceea mi-am si inceput cuvd.ntul meu de invi.-
giturl cu versetul 19, din capltolul X aI Ewangheliei dc

la Luca:,,Iat5., v-am dat putere s[ cilcagi peste gerpi gi

* Predicl rostite in data de 8 noiembrie 2015, in biserica din
Blifa, protopopiatul Gherla.
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peste scorpii si peste toati puterea vrijmasului si nimic
nu vi. va vdtd.ma".

Atunci cAnd ne facem mirturisirea de credinti,
atunci ci"nd recitirn Crezulr la inceput spunem: ,,Cred
intru Unui Dumnezeu, Tatd,lAtottiitorul, fdci.torul
cerului si al pd.mdntului, al tuturor celor vdztfiesi nevi_
zute".Pe cekevdzutele analizdm, le observim, pe cele
nevdzute le credem. in cazuri exceptionale, oamenilor
cu viatd curatd si cele nevdzuteli s-au descoperit.

Pe 16.ngI aceasti lume vi.zu td., frumoasi., darul
lui Dumnezeu pentru noi picitogii, este o lume mai
frumoasd., dat nevdzuti. Sfhntul Apostol pavel, in
Epistok cdtre Coloseni, in primul capitol, in versetul 16,
relateazd cum Dumn ezeu le-aficut pe toate, inclusiv pe
cele nevd.zute.Iatd,ce spune: ,,pentru ci, intru El (intru
Domnui Iisus Hristos) au fost flcute toate, cele din ce_
ruri gi cele de pe pd.mdn! celevdzutegi cele nevdzute, fie
Tronuri, fie Domnii, fie incepitorii, fie Stipi.nii, toate
s-au fXcutprin El si pentru El',. Sfhntul pavel pomenegte
aici mai multe cete ingeregti pe care Dumn ezeu le_a
creat atunci, la inceput, si cei ce au meditat la lumea
nevdzutd.,la lumea ingereascl, intre care si Sf6.ntul
Dionisie Areopagitul, ne spun ci.lumea aceasta nevi._
zutd, e alcituiti. din noui cete ceresti. pirintii zic ctr cele
noui cete ingeregti sau noud. cete ceresti sunt impirtite
in trei triade. Cea mai aproape de Dumnezeu este Ceata
Tronurilor. Prima TriadX: tonuri, Heruvimi, Serafimi;
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a doua tiadi: Puterile, Domniile si Stipdniilel a treia
tiadl: incepitoriile, Arhanghelii si ingerii.

Astdzi ii slrbitorim pe Arhangheli. Dintre ei, trei
sunt trecuti cu numele in Sfhnta Scripturi. AlEi patru
ii gisim numai in Sfhnta taditie. Primii trei, asa cum
dumneavoastre stiti prea bine, se numesc Gavriii,
Mihaii gi Rafail.

Gavriil este un nume evreiesc, care in romd,neste

se traduce, ,,Ornul lui Dxtmnezeu". Ori de cdte ori era de

adus o veste buni., frumoasi., plini de curaj omenirii,
Gavriil era cel ce o aducea. Atunci cd.nd era ca Duhul
Sfint s-o umbreasci pe Maica Domnuiui, pentru a-L
naste pe Domnui Hristos, cel care a venit la Maica
Domnului a fost Arhanghelul Gavriii. Atunci cind
Maica Domnului era s[ fie mutati la cer, apropiindu-se

adormirea ei, tot arhanghelul Gavriil i-a binevestit acest

lucru. in multe alte locuri din Scriptur,i;i dinTradigie
il intilnim pe Arhanghelul Gavriil aduc6.nd vegti bune,

cea mai buni 6ind aceea. cd. Domnul Iisus Hristos va

reveni si ne va rispl5.ti fieciruia dupl faptele noastre.

Mihail este tot un nume evreiesc, care se traduce

in romineste ,,Cine este ca Dumnezeu?" Arhanghelul
Mihail este arhanghelul dreptitii, el pune lucrurile
la punct. Dumnezeu este bun, dar este 9i drept. Din
punct de vedere duhovnicesc, Arhangheiul Mihail este

un rizboinic. in carte a Apocalipsei, in ultima carte din
Scripturd, in capitolul XII, il vedem pe Arhanghelul



Mihail in plini. activitate. incepAnd cu verserul 7, cttim:
,,$i s-a fd.cutrdzboi in cer. Mihail gi ingerii lui au pornit
rdzboi cu balaurul. $i se rdzboiagi balaurul gi ingerii lui
si n-a izbutit ei si nici nu s-a mai glsit pentru el loc in
cer. $i a fost aruncat balaurul cel mare, garpele cel de

demuit, care se cheami diavolul si satana, cel ce insali
toati lumea. Balaurul a fost aruncat pe pi.mdnt gi ingerii
lui au fost aruncati cu e1". Acesta este un loc din Sfhnta
Scripturi, insl despre Arhanghelul Mihail putem citi in
multe aite locuri, aflfi.nd cum pune lucrurile in rinduiali.

Cel de-al treilea arhanghel pe care-l afld.m men-
tionat cu numele in Sfinta Scripturd este REfail sau
arhanghelul td.mlduitor. Pe acesta il afli.m in Cartea lui
Tobie, vindecdndu{ pe Tobit si timiduind-o pe Sara.
Td.miduiegte pe tofi credinciogii care i se roagd,,cerdn-
du-i ajutorul. Rafail este tot nume evreiesc si se traduce
,,Durnnezeu ,uindecd". Dumnezeu este cel ce vindecd
toatl neputinga sufleteascl si trupeascd.

Cel de-al patruiea arhanghel este (Jriil, care in
romd.neste se td.lcuieste ,Focul /ui Durnnezeu,, sau
,,Lumina lui Durnnezeu". Ei sunt toti ingeri de lumini,
transmitind de la Thtel cel Ceresc lumina cea necreati.,
energiile divine, care se revarsl asupra noastrd, asupra
oamenilor.

Al cincilea arhanghel este Salatiil, care se t6.lcu-
ieste ,,Mijlocitorul cdtre Dumnezeu". Noi credem cI de
atunci, de c6.nd am fost botezati, fiecare dintre noi
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avem un inger pdzitor. El este mijlocitorul nostru cltre
Dumnezeu. Nu numai noi oamenii, dar 9i localitigile
gi ceti;ile gi tirile au ingeri pdzitori, care fac voia lui
Dumnezeu, c re mijlocesc pentru noi picitosii citre
Tatd.l nostru Cel din Ceruri.

Al ;aselea arhanghel este legudiil, carc, tilcuit
in romdne;te se numegte ,Cel care il proslave$e pe
Dumnezeu", iar cel de-al saptelea este Varahiil, care se

traduce,,Binecuvdntarea lui Durnnezei',

Asa au inteles Sfintii PXringi aceasti.lume minunati
care ne inconjoard pe noi. N-o vedem, dar o simtim.
Oamenii cu o viati sfhnti i-au purut si vedea pe Sfingii

Arhangheli 9i s-au bucurat de protectia 1or, de mijlocirea
lor, de ajutorul lor.

Troparui, care se repetl de multe ori la si.rbitoarea
Sfin1ilor Arhangheli, rezumd. aceasti lucrare pe care ei

o fac ;i de care beneficiem noi, plcitogii, zice a9a: ,,Mai
marilor Yoievozi ai ostiriior ceresti rugimu-vd pe voi,

noi nevrednicii, cu rugd.ciunile voastre sd. ne acoperiti

pe noi cu acoperimdntul aripilor slavei voastre celei

netrupesti, pi.zindu-ne pe noi cei ce cidem cu deadinsul

si strigim: izbdvigi-ne din nevoi ca niste mai mari peste

cetele puterilor celor de sus". inc5. de mici copii suntem

indemnati si. apelim la ajutorul lor si la protectia 1or, la

mijlocirea lor cltre Dumnezeu.

Atunci cind Domnui Hristos, pe lingl cei doispre-

zece, a mai ales alti saptezeci de ucenici 9i i-a trimis si



faci misiune, si timiduiasci, s[ vindece, si mdng6.ie,
asa cum relateazd, Eaangltelia de ast6zi, acestia s-au
intors plini de bucurie vdz6,,nd cI Dumnez eu Iucreazd,
prin ei. Atunci, Domnui Hristos le-a spus un lucru de
mare importanti gi pentru ei gi pentru noi. Iatd. textul:
,S-au intors cei saptezeci cu bucurie zicdnd,:.,Doamne,
si demonii ni se supun in numeie Ti.urr. $i le-a zis
Domnul Hristos: *Am vdzut pe satana ca un fulger
cdz6,nd din cer. Iati, v-am dat putere sI ci.lcati peste
gerpi si peste scorpii si peste toatl puterea vrijmasului si
nimic nu vL va vdtd.mat". Si urmeazi concluzia: ,,. . .dar
nu vI bucurati de aceasta ci duhurile vi se pleacd vouI, ci
vI bucurati ci numele voastre sunt scrise in ceruri". Nu
existi. o bucurie mai mare ca aceasta, ca numele noastre
sd fie scrise in ceruri.

Noi apellm ia protectia, la ajutorul, la mijlocirea
Sfingilor ingeri. Fiecare se roagl la ingerul sXu plzitor,
la arhanghelii care pdzescbiserica si satul, la Mihail, la
Gavriil, la togi ingerii lui Dumnezeu, cd,rorale zicem,
repetand troparul: ,,Mai marilor Voievozi ai ostirilor
ceresti rugimu-v[ pe voi, noi nevrednicii, cu rugiciunile
voastre si ne acoperiti pe noi cu acoperi.mdntul aripilor
slavei voastre celor netrupegti, plzindu-ne pe noi cei ce

cidem cu deadinsul gi strigim: izbdviti-ne din nevoi ca
niste mai mari peste cetele puterilor celor de sus,'.

Amin.

PARINTELE SOFIAN BOGHIU

Sofian Boghiu (gtz-zooz) s-a niscutin Basarabia.

Este atras de muzica bisericeascd si urmeazd cur-

surile ;colii de c3ntireli de la Min5stirea Dobru;a
(Soroca). Continud studiul la Seminarul monahal de

la Ministirea Cernica (932-t94o). Este tuns in mo-
nahism de Praznicul Na;terii Domnuluiin anul 1937 ti
hirotonit diacon la 6 august i939. Urmeazi cursurile
Academiei de Arte Frumoase (Bucure;ti) intre anii

r94o ;i t945.in paralel, incepAnd din tg4z, studiazi

;i Ia Facultatea de Teologie din Bucure;ti (licen!5
in ry46). Stabilit la Ministirea Cilddru;ani, apoi la
Mdnistirea Antim, unde este hirotonit preot (tg+).
Devine pictor bisericesc, dar - cu timpul - este din
ce in ce mai cercetat de credincio;i, ajungdnd unul
dintre cei mai ciutali duhovnici ai Bucure;tiului. A
fost unul dintre membrii emblematici ai grupului
Rugului Aprins, fapt pentru care pitime;te in
inchisorile comuniste (958-t964). A fost stare! al

Ministirilor Plumbuita ;i Antim. A scris pulin, unele

pagini au fost publicate postum, opera Pirintelui
Sofian Boghiu fiind ilustrati mai degrabi ?n pictura
bisericeasci.



Predici la Soborul Sfintilor
Arhangheli Mihail 9i Gavriil

. '
C> n fiecare zi, daci. suntegi cu luare-aminte, la

Y I Sfhnta Liturghie auzr,tipe preor sau pe diacon

C-/ rostind si aceste cuvinte, inaintea Sfdntului
Altar: ,,inger de pace, credincios, indrepti.tor, pdzftor
sufletelor gi trupurilor noastre de la Domnul sd. cerem".

De la strani se rispunde: ,,Di., Doamne!" Pdztorul
acesta ceresc, pe care il cerem de la DumnezetJ ca_

sL ocroteasci. gi s5. indrepte caiea vietii noastre, este

ingerul nostru pdzitor, care faceparte din marea ostire
a ingerilor, care necontenit vi.d faga lui Dumnezeu,
cum spune insugi Md.ntuitorul Hristos, il preamdrese

pe El gi-l implinesc sfhnta Sa voie.

Cinstirea Sfinfllor ingeri se face in slujbele Bisericii
de obicei lunea, daE in chip deosebit, prdznuirea lor de

obste se slvArseste o datl,pe arL,inziuade 8 noiembrie,
cum este.^stdzi, c6.nd sirbitorim Soborul Sfintilor
Arhangheii Mihaii si Gavriil, adicd. impreuni cu ei
cinstim toate Puteriie ceresti.
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in cele ce urrrreazi dorim si. vi. spunem cd.teva

iucruri despre Sfin1ii ingeri in general gi apoi cdteva

cuvinte despre Sfingii Arhangheli Mihail si Gavriil, a

cdror priznuire o cinstim astdzi. Despre Sfin1ii ingeri
ne invati at6.t Sf6.nta Scripturi a Vechiului gi Noului
Testament, c6.t;i Sfdnta Traditie, prin graiul Sfingilor
Pirinti ai Bisericii drept-miritoare.

Astfel, cunoastem originea gi existenga 1or, precum
si numele gi slujirea 1or. Afld.m cI Dumnezeu i-a creat

inainte de a crea lumea materiali si pe om. Aflem
ci ei sunt fiinte spirituale, fi.r[ trupuri, locuiesc in
lumina cea dumnezeiascd. si preamiresc neincetat pe
Dumnezeu, 6ind in aceia;i timp ;i buni prieteni ai
oamenilor. Patria 1or statornici este cerul, dar oricind
pot cobori printre oameni, iar infXgigarea lor este ca

para focului sau ca fulgerul si imbrici.mintea lor este

aIbd, cazdpada (cf. Matei2\,3).
Ei sunt ,,flacd.ri cuvintdtoare" a lui Dumnezeu,

cum ii numeste Sfhntul Grigorie Teologul, ,,energii
fi.ri de moarte, o lume de mingi inteligenter prima
lume supra-lumeasci., o lume reald,dinainte de lumea
ceavdzutd".

De-a lungul istoriei neamului omenesc, ei apar
in viata oamenilor cu diferite misiuni din partea lui
Dumnezeu. in 

^r"-.nea imprejuri.ri, ei se arati in
trup omenesc, purtind aripi, asa cum ii vedem infl-
gigagi in icoane.
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ingerii nu sunt omniprezenti, adici nu pot fi
prezenti peste tot sau micar in doul locuri in acelasi

timp. Acesta este un atribut numai allui Dumnezev:
de a fi ptezent pretutindeni. Ei insi. se misci foarte
repede, cu iuteala gindului, sau cu iuteala fulgerului.

Multimea ingerilor este foarte mare si nimeni
dintre oameni nu stie numdrul lor; lucrui acesta este

stiut numai de Dumnezeu. Sfhntul Ioan Evanghelistul

spune in Cartea Apocalipsei asa: ,,Am vdzut si am auzit
glas de ingeri multi, de jur-imprejurui tronului si al

F'iintelor 9i al BitrAnilor, gi era numd.rullor zecide mii
de zeci de mii si mii de mii" (Apocatipsa 5, 11).

In ceea ce priveste ierarhia lor, ingerii au fost creati
de Dumnezeu si rA.nduiti in noui cete sau noud. coruri
ingeresti, si anume: Serafimi, Heruvimi si Tronuri;
Domnii, Puteri, SUpdnii; incepitorii, Arhangheli
gi ingeri. Acestea sunt cele trei Triade despre care

vorbeste Sfhntul Pseudo-Dionisie Areopagitul.
Serafmii cei cu cdte sase aripi au fost vLzuti in ve-

denie de Proorocul Isaia, care spune a;a: ,,Am vdzut pe

Domnul st6.nd pe un scaun inalt 9i mdret (...). Serafimi

stiteau inaintea Lui, fiecare avind c6.te sase aripi: cu

doui igi acopereau fetele, cu doui picioarele, iar cu

doud. zburau si strigau unul citre altul, zrcdnd: "Sf6.nt,
sfhnt, sfhnt este Domnul Savaot, plin este tot pemantul
eie slava Lurlr, (Isaia 6,I-3). Despre Serafimi stim ce

sunt fiinte inflicirate, care ard de vdpaia dragostei


