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Icoana Îngerului Păzitor
Prima icoană prin mâna unui tânăr iconograf ucenic

7. Cu ce culoare ai început?

10. În ce fel reprezenta mai mult?

8. Din ce a constat al doilea strat?

9. Cum diferă realizarea unei 
icoane de cea a unui alt tip de 
pictură sau desen?

1. Ce te-a determinat să începi  
să scrii sau să pictezi icoane?

Am început cu roba roșie adiacentă 
cu veșmântul albastru. Apoi am pictat 
secțiunea albastră. După care am realizat 
aureola, apoi părul și toiagul ținut de înger. 
Iar atunci când am terminat îngerul, am 
început al doilea și apoi al treilea strat.

După ce am terminat icoana mi-am zis: 
dar dacă pot face mai mult decât să creez 
îngeri și sfinți? Am vrut să știu ce exact 
e mai mult, nu doar mai mulți sfinți și mai 
mulți îngeri, ci întreaga poveste despre 
semnificația acestor icoane și cum aș putea 
să aduc personajele la viață.

E diferit pentru că, chiar și după ce am  
terminat prima icoană, am simțit că reprezintă 
mai mult decât ceea ce făcusem eu. Motiv 
pentru care am vrut să explorez.

Practic erau părțile vestimentare. 
Primul strat a constat din culori și linii medii. 
Al doilea strat a constat din liniile de culoare 
închisă de pe haine și piele, culoarea feței 
și a mâinilor. Pentru păr am folosit culoarea 
folosită pentru piele. 
Iar al treilea strat a constat din liniile de 
culoare mai deschisă de pe haine, mâini 
și față.  Aceasta a adăugat linii deschise și 
adâncime. Am creat detaliile ochilor, nasului, 
gurii și sprâncenelor. 
După ce am terminat, am pictat cuvintele 
„Guardian Angel” („Înger Păzitor”) în partea 
de sus. Iar apoi am pictat bordura din jurul 
icoanei.

Întotdeauna am vrut să încerc noi 
genuri artistice și am vrut să văd 
cum e să faci o icoană.

2. A fost ideea ta sau a profeso-
rului tău să realizezi icoana unui 
înger păzitor și nu cea a unui alt 
înger sau a unui sfânt?

A fost ideea mea. Cam la o săptămână 
după ce am început cursul, profesorul  
mi-a spus să aleg icoana pe care vreau  
să o fac. Și am ales Îngerul Păzitor. Am 
vrut să încep mai întâi cu un singur înger 
în icoană. Nu eram încă pregătit să  
pictez o icoană cu două personaje.

3. Atunci când te-ai dus prima oară la profesor, 
ți-a fost frică sau ai fost îngrijorat?

La început am avut ceva emoții cu privire la realizar-
ea icoanei. Nu știam exact la ce să mă aștept pentru 
că pictatul unei icoane pare foarte dificil.

5. Ce etape ai urmat?  
Poți descrie procesul?

Inițial am avut o imagine a icoanei originale. Am calchiat-o și am 
transferat părțile cu liniile trasate pe panoul de lemn.
După ce am terminat de transferat, am aplicat foița de aur în jurul 
personajului. În timp ce am aplicat foița de aur am dat de unele zone 
mai aspre, dar le-am netezit și la sfârșit a arătat foarte bine.

4. Odată ce te-ai întâlnit cu profesorul și ai 
început să lucrezi cu el, în ce moment nu 
ți-a mai fost frică?

Cred că a fost atunci când am început pictatul în 
sine, după ce am aplicat foița de aur. Când am 
început să pictăm, m-am simțit mai calm și mi-am 
spus că sunt capabil să fac acest lucru. 6. Și ce ai făcut apoi?

După ce am terminat de netezit foița, 
am început să pictez primul strat.

Interviu cu Chris,  
tânărul iconograf ucenic
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Întrebări pentru adolescenți
1)  Care sunt primele voastre impresii atunci când priviți icoana îngerului păzitor?
 ____________________________________________________________
2) Are acest înger o expresie prietenoasă?
 ____________________________________________________________ 
3)  De ce credeți că s-a adăugat o aureolă în jurul capului îngerului?
 ____________________________________________________________
4)  Ce vă atrage atenția cel mai mult atunci când vedeți această icoană?
 ____________________________________________________________ 
5)   Credeți că această icoană vă poate aduce liniște și pace atunci când  

simțiți frică sau îngrijorare în viața de zi cu zi? 
____________________________________________________________ 

ICOANA  
Icoana este o imagine scrisă sau pictată 
care reprezintă scene biblice din viața 
lui Iisus Hristos, precum și evenimente 

importante din viața Bisericii și a sfinților. 
O icoană ne arată atât caracteristicile 
fizice ale sfântului, cât și calitățile sale 
spirituale. Icoana este binecuvântată 

de preot, aceasta reprezentând o parte 
importantă din rugăciunile noastre la 

biserică și acasă. Atunci când ne rugăm 
în fața unei icoane, cerem sfinților să ne 
ajute și să ne îndrume. Icoana este un 

mesaj sfânt transmis prin mâna  
iconografului.

ÎNGERUL PĂZITOR 
Un înger păzitor este un „înger de pace, 

credincios îndreptător, păzitor al sufletelor 
și al trupurilor noastre” (Sfânta Liturghie). 

Fiecare dintre noi are un înger păzitor, 
care este tot timpul în preajma noastră 
și care se bucură atunci când urmăm 

învățăturile lui Dumnezeu. 

RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL NOSTRU PĂZITOR
Îngerul lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, care mi-ești dat de la Dumnezeu din 
cer, rogu-te pe tine cu tot dinadinsul, tu astăzi mă luminează, de tot răul mă ferește, 

către fapte bune mă povățuiește și spre calea mântuirii mă-ndreptează. Amin. 

Colorează icoana 
îngerului  
păzitor



Interviu:

Rugăciune:

Interviu:

Activitate pentru 
adolescenți:

Activitate pentru 
copiii mai mici:

Scopurile lecției: Copiii și adolescenții să înțeleagă, prin intermediul 
experienței tânărului iconograf ucenic, rolul icoanelor de a 
ne oferi liniște și pace în așa fel încât să ne putem ruga, și 
să vadă un exemplu despre cum ne putem dezvolta talentele 
date de la Dumnezeu. Un alt scop este de a prezenta  
conceptele de icoană și de înger păzitor.

Introduceți conceptul de icoane și rolul iconografilor în Biserica Ortodoxă.

Explicație: Icoana este o imagine scrisă sau pictată care reprezintă scene 
biblice din viața lui Iisus Hristos, precum și evenimente importante din viața 
Bisericii și a sfinților. O icoană ne arată atât caracteristicile fizice ale sfântului, 
cât și calitățile sale spirituale. Icoana este binecuvântată de preot, aceasta 
reprezentând o parte importantă din rugăciunile noastre la biserică și acasă. 
Atunci când ne rugăm în fața unei icoane, cerem sfinților să ne ajute și să ne 
îndrume. Icoana este un mesaj sfânt transmis prin mâna iconografului.

Rugăciune către îngerul nostru păzitor
Îngerul lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, care mi-ești dat de la Dumnezeu 
din cer, rogu-te pe tine cu tot dinadinsul, tu astăzi mă luminează, de tot răul mă 
ferește, către fapte bune mă povățuiește și spre calea mântuirii mă-ndreptează. 
Amin.

Explicație: Un înger păzitor este un „înger de pace, credincios îndreptător, 
păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre” (Sfânta Liturghie). Fiecare dintre noi 
are un înger păzitor, care este tot timpul în preajma noastră și care se bucură 
atunci când urmăm învățăturile lui Dumnezeu.

Citiți cu voce tare în clasă interviul de pe prima pagină. Cereți unui elev să 
citească întrebarea, în timp ce alți elevi vor citi pe rând răspunsurile. 

Cereți adolescenților să citească interviul de pe prima pagină. Apoi citiți 
întrebările de pe a doua pagină, făcând pauză după fiecare dintre ele pentru  
a discuta răspunsurile elevilor din perspectiva talentelor și experiențelor lor.

Cereți copiilor să coloreze icoana îngerului păzitor.
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