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În sunetul dulce al 
clopotelor, părintele paroh 
Florin Badea i-a întâmpi-
nat cu multă dragoste la 
hramul bisericii și le-a dă-
ruit ce a avut dânsul mai 
de preț: învățăturile sa-
le de folos sufletesc și o 
slujbă de înaltă frumusețe 
duhovnicească, ce la-
să în urma ei doar amin-
tiri de neșters. Toți cei ce 
s-au unit în credință și 
au luat parte la rânduie-
lile bisericești de la Paro-
hia Săbăreni, au asistat la 
un praznic minunat, demn 
de acest înger, mistuit de 
focul dragostei pentru 
Dumnezeu, care veghea-
ză asupra lor și le dă răs-
puns bun rugăciunilor. 

De ce-l iubesc atât 
de mult creștinii?

Proorocul Ilie Testi-
veanul a trăit cu aproa-
pe opt sute de ani înain-
te de întruparea Mântui-
torului Iisus Hristos. El a 

fost fiul lui Sovac, un pre-
ot care locuia în Tesve, o 
localitate din Israel. Îna-
inte de a veni pe lume 
Ilie, Sovac și-a văzut fiul 
îmbrăcat în haine de foc 
și hrănit cu o flacără de 
câțiva oameni care purtau 
veșminte albe. Profeții de 
la Ierusalim au interpre-
tat vedenia ca un semn 
că Ilie a fost ales de Dum-
nezeu să-L slujească, să 
devină învățătorul popo-
rului îndepărtat de Divi-
nitate. 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 momente-
le în care se ruga în tih-

nă, Ilie “ardea ca un se-
rafim de dragoste înfoca-
tă” către Divinitate. Și era 
iubit și protejat de Dum-
nezeu pentru dragostea 
pe care I-o purta. De fi-
ecare dată când Îi cerea 
ceva Domnului, dorințele 
lui deveneau întâmplări 
reale. Tesviteanul primea 
în dar de la Tatăl Crea-
tor toate câte îi cerea, 
când apela la milostivirea 
Lui. Pentru dragostea lui 
față de Dumnezeu și pen-
tru 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 Pro-
oroc Ilie Tesviteanul este 
recunoscut ca fiind sfân-
tul care aduce ploaia. 
Toată lumea se așteaptă 
ca, în preajma prăznuirii 
lui, soarele să se ascundă 
printre nori, lăsând loc la-
crimilor de ploaie. Se spu-
ne că, în această perioa-
dă, el iese des la plimbare 
pe Cer, într-un car de foc, 
tras de cai albi, înaripați, 
și, ținând în mână un bici 
de foc, trimite pe Pământ 
vânt puternic, trăsnete, 
fulgere și ploi abunden-
te. Pentru traiul smerit și 

pentru modul cum le-a 
vorbit popoarelor despre 
îndreptarea lumii, el a pri-
mit de la Dumnezeu pu-
terea de a deschide și în-
chide Cerurile, de a por-
ni furtuna și de a alunga 
seceta. Putere pe care o 
folosește pentru a-i pe-
depsi 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. Despre Sfân-
tul Ilie Tesviteanul se spu-
ne că nu a murit. El a 

fost îmbrăcat în veșminte 
îngerești și înălțat la Ce-
ruri într-un car de foc, tru-
pul său fiind viu și acum. 
Se spune că acesta va re-
veni pe pământ și-l va 
propovădui pe Mesia, 
pregătind astfel omeni-
rea pentru cea de-a do-
ua venire a lui Hristos. 
Abia atunci va cunoaște el 
moartea. Va înfrunta an-
tihristul, dar va fi ucis de 
slujitorii întunericului. În-
să, trupul lui va rămâne 
în mormânt doar trei zi-
le, pentru că va fi înviat 
de Hristos, ca un martor 
al Învierii celei mari.

“Azi, mai mult ca ori-
când suntem chemați să 
privim Cerul, unde a fost 
luat cu trupul viu Sfân-
tul Ilie Tesviteanul.  Să 
nu uităm că acolo trebu-
ie să fie și ținta noastră fi-
nală, pentru care trebuie 
să ne pregătim cu o viață 
duhovnicească, prin post, 
rugăciune și sfinte Taine. 
Ce ne învață Sf. Prooroc 
pe noi, cei de astăzi? Să 
renunțăm la idolii și pati-
mile din viața noastră, să 
fim mărturisitori și apără-
tori ai credinței, să fim pli-
ni de nădejde pentru că 
avem un Dumnezeu iubi-

tor, grabnic ajutător,  atot-
puternic și iertător cu cei 
ce-și caută iertarea. Bi-
serica noastră a primit 
ca semn de binecuvân-
tare din partea părintelui  

Constantin, stareț al mă-
năstirii din pustia Hoze-
vei, Țara Sfântă, o bucată 
de piatră din peștera un-
de a fost hrănit de  corbi 
Sf. Prooroc.    Și tot ca 
o noutate, zilele aces-
tea se decide și așteptăm 
cu emoție venirea pentru 
totdeauna în județul nos-
tru a moaștelor Sf. Cuv. 
Irodion de la Lainici, du-
hovnicul Sf. Ierarh Calinic 
de la Cernica”, ne-a spus 
părintele Florin Badea, 
parohul Parohiei Săbă-
reni, din Buftea.
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Orașul Buftea, la sărbătoarea Sfântului Ilie 

Îngerul care deschide Cerurile, prăznuit 
cu multă dragoste în Parohia Săbăreni  

Buftea, luni, 20 iulie. În aceste vremuri 
de restriște, când molima pare să pună 
stăpânire tot mai mult pe omenire, 
pomenirea suirii la Cer, cea de foc 
purtătoare a Sfântului Mare Prooroc Ilie 
Tesviteanul a adus speranță și bucurie 
în inimile credincioșilor din această 
localitate. 
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