
Sf. Ar. Gavriil
Acesta este o putere 

spirituală de la Dumnezeu 
și deținătorul tainelor Lui. 

Misiunea lui este de a 
anunța oamenilor tainele 

lui Dumnezeu. Este drăguț 
și are o blândețe divină.

Icoana
În mâna dreaptă ține o 
lanternă cu lumânarea 

aprinsă pentru a ne 
călăuzi, iar în mâna stângă 

are o oglindă de jasp 
verde pentru a ne arăta 
înțelepciunea tainelor lui 

Dumnezeu.

Sf. Ar. Mihail
Acesta este conducătorul 

îngerilor păzitori în cer. Are 
datoria de a păzi legea lui 
Dumnezeu și de a învinge 

puterile celui rău. Este 
trimis pentru a ne proteja.

Icoana
În mâna dreaptă ține o cru-
ce și o suliță cu o panglică 

pentru a se lupta cu cel 
rău, iar în mâna stângă ține 
o ramură verde de palmier 
care arată că acesta este 

apărătorul credinței.

Învățăm despre îngeri în Biblie
“Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și 

cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute 
prin El și pentru El.”

 Col 1:16.

Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil

Sf. Ar. Mihail în Biblie
“Și în cer s-a făcut un război. Mihail 

și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și 
balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, 

dar n-au putut birui; și locul lor nu li s-a 
mai găsit în cer.” Apo. 12:7-8

Sf. Ar. Gavriil în Biblie
“În luna a șasea, îngerul Gavril a fost 
trimes de Dumnezeu într-o cetate din 

Galileea, numită Nazaret, la o fecioară 
logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa 

lui David. Numele fecioarei era Maria. 
Îngerul a intrat la ea, și a zis: «Plecăciune, 

ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul 
este cu tine, binecuvântată ești tu între 

femei!»”  Luca 1:26-28

Îngerii
Aceștia sunt mesage-

rii iubirii lui Dumne-
zeu.  Dumnezeu ne 
trimite la fiecare un 

înger păzitor. 

8 noiembrie
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1. Sf. Ar. Mihail este  __  __  __  __  __  __  __ în cer. 

2. Sf. Ar. Gavriil are misiunea de a  __  __  __  __  __  __  tainele lui Dumnezeu.

3. Dumnezeu ne trimite un __  __  __  __  __ păzitor.

înger      păzitor     anunța

Completați 
spațiile libere 

folosind cuvintele 
de mai jos.

Identificați 
Arhanghelii din 

icoană.

RUGĂCIUNE
“Lăudați-L pe El toți îngerii Lui!  

Lăudați-L pe El toate puterile Lui!
Să laude Numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit!” 

- Psalmi 148:2,5 -

Numele:____________________________________    Data:________________________

Sf. Ar. __  __  __ __  __  __          Sf. Ar. __  __  __  __  __  __  __
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Rugăciune:

Lectură biblică:

Activitate:

Sf. Ar. Mihail
Repere:

Sf. Ar. Gavriil
Repere:

Scopul lecției: Familiarizarea copiilor cu Sf. Ar. Mihail și 
Gavriil și cu rolul acestora în biserică. 
ZI DE SĂRBĂTOARE – 8 NOIEMBRIE

“Lăudați-L pe El toți îngerii Lui!  
Lăudați-L pe El toate puterile Lui!
Să laude Numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit!” 
Psalmi 148:2

Învățăm despre îngeri în Biblie 
“Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe 
pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, 
fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El.”  Col 1:16  
Explicați copiilor că Dumnezeu a creat îngerii.

1. Cereți copiilor să completeze spațiile libere folosind lista de cuvinte.  

2. Cereți copiilor să identifice Arhanghelii din icoană.

1  Acesta este conducătorul îngerilor păzitori în cer. Are datoria de a păzi legea 
lui Dumnezeu și de a învinge puterile celui rău. Este trimis pentru a ne pro-
teja.

2 Icoana - descrie felul în care este de obicei reprezentat  
 În mâna dreaptă ține o cruce și o suliță cu o panglică pentru a se lupta cu  
 cel rău, iar în mâna stângă ține o ramură verde de palmier care arată că  
 acesta este apărătorul credinței.

3 Sf. Ar. Mihail în Biblie 
 “Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și  
 balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui; și locul lor nu li s-a  
 mai găsit în cer.” Apo 12:7-8 
 Aceasta arată că se va lupta cu răul și va birui.

1  Acesta este o putere spirituală de la Dumnezeu și deținătorul tainelor Lui. 
Misiunea lui este de a anunța oamenilor tainele lui Dumnezeu. Este drăguț 
și are o blândețe divină.

2  Icoana - descrie felul în care este de obicei reprezentat 
În mâna dreaptă ține o lanternă cu lumânarea aprinsă pentru a ne 
călăuzi, iar în mâna stângă are o oglindă de jasp verde pentru a ne arăta 
înțelepciunea tainelor lui Dumnezeu.

3   Sf. Ar. Gavriil în Biblie 
 “În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într-o cetate 
din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit 
Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea, 
și a zis: «Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, 
binecuvântată ești tu între femei!»” Luca 1:26-28   
Aceasta ne arată că el este cel care a anunțat nașterea lui Iisus (Buna 
Vestire).

Sf. Ar. Mihail și Gavriil
{Ediția profesorului}
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