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Despre Proorocul Ilie 
Testiveanul se știe că a 
trăit cu aproape opt su-
te de ani înainte de în-
truparea Mântuitorului 
 Iisus Hristos. El a fost fi-
ul lui Sovac, un preot ca-
re locuia în Tesve, o loca-
litate din Israel. Din scri-
erile bisericești aflăm că, 
înainte de a veni pe lu-
me Ilie, Sovac și-a văzut 
fiul îmbrăcat în haine de 
foc și hrănit cu o flacă-
ră de câțiva oameni ca-
re purtau veșminte albe. 
Profeții de la Ierusalim au 
interpretat vedenia ca un 
semn că Ilie a fost ales de 
Dumnezeu să-L slujeas-
că, să devină învățătorul 
poporului îndepărtat de 
divinitate. “Omule, nu te 
teme de vedenia aceea 
pentru pruncul tău, dar 
să știi că el va fi locaș al 
luminii darului lui Dum-
nezeu și cuvântul lui va 
fi ca focul de puternic și 
de lucrător. Râvna lui că-
tre Domnul și viața lui fi-
ind bineplăcută lui Dum-
nezeu, va judeca pe Is-
rail cu sabie și cu foc”, i-a 
spus unul dintre profeți 
lui Sovac. Ceea ce s-a și 
întâmplat. Proorocul Tes-
tiveanul a slăvit cuvân-
tul Domnului, i-a mustrat 
pe împărații care trăiau în 
fărădelege și i-a pedepsit 
pe falșii profeți. 

Mistuit de focul 
dragostei pentru 
Dumnezeu  

Încă de la vârsta 
adolescenței, Ilie a fost 
atras de preoție, conti-
nuând tradiția familiei. A 
iubit dreapta credință și, 
lăsându-și viața în mâi-
nile Domnului, a devenit 
un înger. Un înger întru-
pat, mereu în slujba bine-
lui, care-și găsea alinarea 
numai în Dumnezeu. El 
vorbea deseori cu Dum-
nezeu, prin rugăciunile 
pe care le rostea cu tărie. 

Se spune că, în momen-
tele în care se ruga în tih-
nă, Ilie “ardea ca un sera-
fim de dragoste înfocată” 
către divinitate. Și era iu-
bit și protejat de Dumne-
zeu pentru dragostea pe 
care I-o purta. 

 
Înzestrat cu daruri 
divine… 

De fiecare dată când 
Îi cerea ceva Domnului, 
dorințele lui deveneau în-
tâmplări reale. Tesvitea-
nul primea în dar de la 
Tatăl Creator toate câ-
te îi cerea, când apela 
la milostivirea Lui. Pen-
tru dragostea lui față 
de Dumnezeu și pentru 
dorința-i înflăcărată de a 
urma dreapta credință, 
Sfântul Ilie a fost înzes-
trat cu foarte multe da-
ruri divine. De numele lui 
se leagă numeroase mi-
nuni, scrieri bisericești, 
învățături etc. Din ce-
le mai vechi timpuri și 
până astăzi, în rândul 
credincioșilor, Măritul 
Prooroc Ilie Tesviteanul 
este recunoscut ca fiind 
sfântul care aduce ploaia. 
Toată lumea se așteaptă 
ca, în preajma prăznuirii 
lui, soarele să se ascundă 
printre nori, lăsând loc la-
crimilor de ploaie. 

 … ocrotește 
recoltele 
credincioșilor 
și pedepsește 
păcătoșii 

Se spune că, în aceas-
tă perioadă, el iese des la 

plimbare pe Cer, într-un 
car de foc tras de cai albi, 
înaripați, și ținând în mâ-
nă un bici de foc trimite 
pe Pământ vânt puternic, 
trăsnete, fulgere și ploi 
abundente. Pentru tra-
iul smerit și pentru modul 
cum le-a vorbit popoare-
lor despre îndreptarea lu-
mii, el a primit de la Dum-
nezeu puterea de a des-
chide și închide Cerurile, 
de a porni furtuna și de a 
alunga seceta. Putere pe 
care o folosește pentru a-i 
pedepsi pe cei ce nu cred 
în Dumnezeu și în cuvân-
tul Său și pentru a-i fe-
ri de rău pe credincioși. 
Sfântul Ilie este consi-
derat ocrotitorul recol-
telor credincioșilor, dar 
și cel care-i pedepsește 
cu furtuni și grindină pe 
păcătoșii care trăiesc în 
nelegiuire. De aceea, se 
spune că ploile din aces-
te zile sunt ploile Sfântului 
Ilie. De altfel, în popor, fe-
nomenele meteorologice 
extreme din această peri-
oadă sunt puse pe seama 
furiei Proorocului Ilie asu-
pra necredincioșilor, el fi-
ind și un neînfricat luptă-
tor împotriva dușmanilor 
lui Hristos. 

Din minunile 
Sfântului Ilie 
Tesviteanul 

Măritul Prooroc Ilie 
s-a bucurat de o cinste 
deosebită înaintea Dom-
nului, motiv pentru care 
numele său amintește de 
nenumărate minuni ale 

lumii. De pildă, vechiul 
Testament ni-l prezintă 
pe Ilie ca mergând la re-
gele Ahab ca să-i mărtu-
risească intenția lui Dum-
nezeu de a pedepsi po-
porul său prin secetă, din 
cauza credinței în zeul 
Baal. Nesocotind spuse-
le sale, în zonă nu a mai 
plouat timp de trei ani și 
jumătate. Mai mult, el a 
fost nevoit să se ascundă 
de furia regelui Ahab la 
pârâul Cherit, unde a fost 
hrănit de corbi, dimineața 
cu pâine și seara cu car-
ne. Corbii erau trimiși de 
Dumnezeu și îi procurau 
hrana de la templul din 
Ierusalim, pâinea și car-
nea reprezentând trupul 
Domnului. Mai târziu, l-a 
înviat pe fiul văduvei din 
Sarepta Sidonului și i-a 
înmulțit uleiul și făina. 
An de an, este cinstit ca 
sfântul care alungă sece-
ta și el a reușit să salve-
ze poporul lui Israel adu-
când ploaia. 

El va pregăti 
lumea pentru a 
doua venire a lui 
Hristos 

Despre Sfântul Ilie 
Tesviteanul se spune 
că nu a murit. El a fost 
îmbrăcat în veșminte 
îngerești și înălțat la Ce-
ruri într-un car de foc, 
trupul său fiind viu și 
acum. Se spune că aces-
ta va reveni pe pământ 
și-l va propovădui pe Me-
sia, pregătind astfel ome-
nirea pentru cea de-a do-
ua venire a lui Hristos. 
Abia atunci va cunoaște 
el moartea. Va înfrunta 
antihristul, dar va fi ucis 
de slujitorii întunericului. 
Însă, trupul lui va rămâ-
ne în mormânt doar trei 
zile, pentru că va fi înviat 
de Hristos, ca un martor 
al Învierii celei mari.

Acesta este una din-
tre cele mai interesante și 
complexe figuri de sfinți, 
putând fi considerat un 
sfânt ecumenic, deoare-
ce este cinstit nu numai 
în creștinism, ci și în al-
te religii. Iată câteva din-
tre cele mai importante 
lucruri pe care trebuie să 
le știm despre Sfântul Ilie 
Tesviteanul! 

 Sfântul Ilie Tesvi-
teanul a fost unul dintre 
cei mai mari oameni ai lui 
Dumnezeu, trimiși de El 
vreodată pe Pământ.  

 Sfântul Ilie Tesvi-
teanul este și patronul 
spiritual al aviatorilor. 
Printr-un ordin al minis-
trului Apărării Naționale, 
în anul 1994, ziua de 20 
iulie a fost declarată “Zi-
ua Forțelor Aeriene”. De 
atunci, în fiecare an la 
această dată, întreaga 
aeronautică româneas-
că își sărbătorește ocroti-
torul, prin diverse eveni-
mente speciale.  

 Sfântul și Măritul 
Ilie Tesviteanul este sin-
gurul prooroc recunoscut 
de cele trei mari religii ale 
lumii: creștinism, iudaism 
și islamism. 

 Sfântul Ilie a tră-

it o viață pustniceas-
că severă, în post, rugă-
ciune și deplină asculta-
re de Dumnezeu, aseme-
nea Sfântului Ioan Bote-
zătorul. 

 Sfântul Ilie Tesvi-
teanul este considerat ca 
fiind profet între profeți și 
antemergătorul lui Hris-
tos, ca și Sfântul Ioan Bo-
tezătorul. 

 Sfinții părinți spun 
că Moise și Ilie au fost 
prezenți la Schimbarea la 
Față de pe Tabor, pentru 
a li se îndeplini dorința de 
a vedea fața lui Dumne-
zeu prin fața schimbată 
în lumina lui Hristos. În 
viața lor pământească, 
ei nu au reușit să vadă 
fața lui Dumnezeu - Mo-
ise a văzut doar spatele 
lui Dumnezeu, pe Mun-
tele Sinai, iar Ilie s-a re-
tras într-o peșteră atunci 
când Dumnezeu a trecut 
în adiere de vânt.

 Sfântul Ilie a ră-
mas în istoria Religiei Or-
todoxe Române ca un 
exemplu de credință și un 
curaj demn de urmat. 

 Marele Prooroc 
Ilie este ocrotitorul a pes-
te 120.000 de români ca-
re-i poartă numele.  

religie
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8 lucruri 
pe care 

trebuie să le 
știm despre 

Sfântul Ilie! 

Sfântul Ilie este cinstit de creștini ca 
aducător de ploi, după ce, prin rugăciunea 
sa, a salvat de la moarte poporul din 
Israel, după trei ani și jumătate de secetă, 
dar și ca divinitate populară a Soarelui și a 
focului. 

 Jurnalul de Ilfov urează un sincer și 
călduros “La mulți ani!”, sănătate și bucurii, 
tuturor celor ce-și sărbătoresc onomastica de 

Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul!

Sfântul Ilie, îngerul care aduce ploaia
Sâmbătă, 20 iulie, ne bucurăm de 
încă o mare sărbătoare creștină. 

Pomenirea suirii la Cer cea de 
foc purtătoare a Sfântului Mare 

Prooroc Ilie Tesviteanul.


