
 

 

 

Fără trezvie, e cu neputință să ai reușite duhovnicești și să placi lui Dumnezeu.  
Oricât te-ai osteni, oricâtă asceză ai face, vei robi la cișmeaua fără apă a vieții lumești. 

(Arhimandrit Emilianos Simonopetritul)  

. 

Iata  ce mare proroc a fost 
Sfa ntul Ilie Tesviteanul! Cel mai 
ra vnitor proroc s i sfa nt al lui 
Dumnezeu din Vechiul Testament. 
El a comba tut mai î nta i idolatria din 
Samaria, adusa  de regele Ahab s i 
sot ia sa, ca ci nu putea ra bda ca 
poporul sa  se î nchine idolului Baal, 
î n locul lui Dumnezeu. Nu putea sa  
vada  cum piere un popor de la mic 
pa na  la mare, din cauza necredint ei 
unui î mpa rat. De aceea a stat Ilie 
î naintea regelui Ahab de mai multe 
ori s i l-a mustrat pentru î nchinarea 
la idoli, î ndemna ndu-l sa  lase 
poporul sa  se î nchine adeva ratului 
Dumnezeu. Dar, va za nd î mpietrirea 
inimii î mpa ratului s i sot iei sale, Ilie 
s-a rugat lui Dumnezeu sa  nu ploua  
pe pa ma nt pa na  nu se va î ntoarce 
poporul din nou la Dumnezeu. Ca ci 
foametea, seceta, boala, sa ra cia s i 
suferint a sunt toiagul s i varga lui 
Dumnezeu, cu care cearta  s i 
î ntoarce la adeva r pe cei ra i s i 
necredincios i. 
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As a a fa cut s i Sfa ntul Ilie. A 
folosit toiagul secetei s i varga 
foametei ca sa  smereasca  pe cei ra i 
s i î nchina tori la idoli. Ca  este firesc 
la Dumnezeu sa -i î mbla nzeasca  pe 
neasculta tori s i necredincios i cu 
fra ul foametei s i cu za bala 
suferint ei. Astfel, dupa  trei ani s i 
s ase luni de seceta , s-a smerit Ahab 
s i s-a milostivit Dumnezeu spre 
poporul cel ama git, da nd ploaie pe 
fat a pa ma ntului. 

Vedet i, frat ilor, ra vna lui Ilie 
pentru credint a , pentru adeva r s i 
pentru ma ntuirea oamenilor? Cine 
dintre noi are ma car o pica tura  din 
credint a Sfa ntului Ilie, din sfint enia 
viet ii lui s i din ra vna lui pentru cele 
sfinte? Cine dintre noi are ata ta 
ra vna  ca t aveau pa rint ii s i sfint ii 
nos tri pentru Biserica , pentru 
ruga ciune, pentru citirea ca rt ilor 
sfinte s i pentru ajutorarea 
aproapelui? Sa  nu sla bim cu totul î n 
credint a  s i î n ra vna , ca  fa ra  acestea 
nu ne putem ma ntui. Daca  nu 
mergem mai des la biserica , sa  avem 
ra vna  ma car o data  pe sa pta ma na  sa  
lua m parte la Sfa nta Liturghie. Sa  
avem ra vna  s i pentru dreapta 
credint a , pentru buna cres tere a 
copiilor s i pentru milostenie la cei 
lipsit i. Daca  pierdem ra vna 
ruga ciunii, î ndata  sla bim s i î n 
credint a , la biserica  ne ducem tot 
mai rar s i lucrul nostru nu este cu 
spor, pentru ca  ne-am depa rtat de 
calea poca int ei. Deci sa  apa ra m 
aceasta  virtute de sectant ii care 
cauta  sa  ne jefuiasca  ra vna pentru a 

deveni goi sufletes te, plictisit i la 
ruga ciune, lenes i la biserica , greoi la 
citit s i fa ra  spor la cele bune. 

Sa  î nva t a m asta zi de la Sfa ntul 
Ilie ca t de mare este puterea 
ruga ciunii, precum s i puterea de a 
lega s i dezlega, data  de Dumnezeu 
oamenilor sfint i s i preot ilor. Ilie a 
legat cerul sa  nu ploua , iar 
Dumnezeu nu voia sa  dezlege 
lega tura prorocului, ci a respectat 
lega tura s i canonul dat de el 
poporului. Iar ca nd Ilie a dezlegat 
norii pentru ploaie, prin cuva ntul 
gurii sale, î ndata  s-au adunat nori pe 
cer cu vifor mare s i au udat fat a 
pa ma ntului. 

Vedet i puterea cuva ntului la 
proroc? Vedet i ca t de mare este 
puterea pe care o avea Ilie, de a lega 
s i dezlega cerul? I nsa  proorocii 
Vechiului Testament aveau acest har 
prin voia lui Dumnezeu, dar pa na  la 
Hristos nimeni nu putea sa  lege s i sa  
dezlege pa catele oamenilor. Ca ci 
puterea de a dezlega pa catele este 
cu mult mai mare deca t aceea de a 
dezlega cerul. Iata , deci, ca  mai mult 
deca t Ilie este preotul Legii Noi, care 
leaga  cerul s i ada ncul s i dezleaga  
raiul s i iadul prin Taina Sfintei 
Spovedanii. Ilie leaga  cerul sa  nu 
ploua , iar preotul leaga  raiul ca sa  nu 
intre pa ca tos ii î n el fa ra  poca int a . 
Ilie dezleaga  norii sa  ploua , iar 
preotul dezleaga , nu norii cerului, ci 
pa catele oamenilor, ca sa  poata  intra 
î n î mpa ra t ia lui Dumnezeu. Iata , 
deci, ca  mult mai mare este puterea 
s i harul dat preotului, deca t puterea 



 

data  prorocului Ilie. Sa  ascultat i, 
frat ilor, de preot ii s i duhovnicii 
vos tri, ca  fa ra  ei nimeni nu ne poate 
dezlega pa catele, nici chiar î ngerii 
din cer. Primit i canonul dat la 
spovedanie s i-l facet i, ca sa  nu 
ra ma net i sub lega tura  nedezlegata . 
Daca  va  este canonul greu, ceret i 
altul mai us or s i nimic sa  nu facet i 
fa ra  sfatul s i dezlegarea 
duhovnicului. 

At i î nt eles î nca  din predica de 
asta zi ca  Ilie a adus jertfa  
sa ngeroasa  pe muntele Carmel, ca 
semn de î mpa care cu Dumnezeu, 
adica  a sa va rs it î n chip simbolic 
liturghie de î mpa care pe Carmel, ca 
sa  ne aminteasca  noua  ca t de mare 
este puterea Sfintei Liturghii. Sa  
pret uim jertfa lui Hristos, adica  
dumnezeiasca Liturghie, pe care 
numai preot ii pot sa  o sa va rs easca . 
Sa  nu uitat i ca  nu este ma ntuire pe 
pa ma nt fa ra  Sfa nta Liturghie. Ea a 
fost simbolizata  chiar de la 
î nceputul creat iei, prin jertfa lui 
Abel s i a lui Avraam, care a adus 
jertfa  pe î nsus i fiul sa u, Isaac, 
precum s i prin celelalte jertfe de 
mult umire aduse de Moise, de 
Aaron, de Isus Navi, de David s i de 
tot i drept ii Legii Vechi. 

Sa  pret uim Sfa nta Liturghie, 
asculta nd-o cu mare evlavie, ca ci ea 
repeta  jertfa Domnului de pe cruce 
s i ne ment ine î n stra nsa  lega tura  cu 
Dumnezeu prin Sfa nta 
I mpa rta s anie. De aceea, fa ra  jertfa  
liturgica  nimeni nu se poate ma ntui. 
Ca nd auzim clopotele bisericii sa  

mergem la slujba , ca  Hristos ra ma ne 
cu noi mai ales prin Sfa nta Liturghie. 
Mare pa cat fac acei cres tini care stau 
sa rba toarea acasa  s i nu vin la 
biserica  sa  asculte Sfa nta Liturghie. 

Alta  î nva t a tura  folositoare de 
suflet ne da  Sfa ntul Ilie asta zi prin 
cuvintele adresate poporului pe 
muntele Carmel, ca nd le-a zis: Până 
când veți șchiopăta cu amândouă 
picioarele? (III Regi 18,21). Care 
sunt cele doua  picioare cu care 
mergem la Dumnezeu? Sunt 
credint a s i faptele bune. S i precum 
nu putem merge î ntr-un picior, tot 
as a nu putem merge le Dumnezeu 
numai prin credint a , fa ra  fapte bune. 
Sa  ne silim a pa stra cu sfint enie 
dreapta credint a  s i a lucra dupa  
putere faptele bune. Una fa ra  alta ne 
î mpiedica  ma ntuirea. Fa ra  
ama ndoua , s chiopa ta m de ambele 
picioare s i nu putem urca scara 
ma ntuirii care ne duce la î mpa ra t ia 
lui Dumnezeu. 

At i va zut apoi soarta 
proorociilor mincinos i care au 
î ns elat poporul s i l-au atras la 
î nchinarea de idoli? Pe tot i aces tia    
i-au prins oamenii s i i-au ucis pe 
Carmel. Iata  soarta profet ilor s i 
î nva t a torilor mincinos i din zilele 
noastre, care cauta  sa  ama geasca  pe 
credincios i, sa -i rupa  de Biserica , de 
Tradit ie, de icoane, de Maica 
Domnului, de Sfintele Taine, de 
dreapta credint a  s i de tot ce avem 
noi mai scump pe lume, 
ra sta lma cind Sfa nta Evanghelie 
dupa  capul lor. Sa  nu-i ascultat i, nici 



 

sa -i primit i î n casa , nici sa  va  ducet i 
la aduna rile lor, ca sa  nu va  î ns ele s i 
sa  va  ajunga  pedeapsa lui 
Dumnezeu. 

Sa  ra ma nem î n Biserica  cu 
Hristos s i cu tot i sfint ii Lui. Aici este 
ma ntuirea, bucuria, pacea s i 
sperant a noastra . Iar afara  de 
Biserica  sunt cei ca zut i din credint a , 
apostat ii, necredincios ii, ereticii, 
proorocii mincinos i, tra da torii, 
bet ivii, desfra nat ii s i tot i cei ce sunt 
sta pa nit i de patimi s i nu vor sa  se 
poca iasca . Soarta lor o amintes te cel 
mai bine Sfa ntul Apostol Pavel, care 
zice: Nu vă amăgiți. Nici desfrânații, 
nici închinătorii la idoli, (adica  cei 
robit i de patimi), nici adulterii, nici 
malahienii, nici sodomiții, nici furii, 
nici lacomii, nici bețivii, nici hulitorii, 
nici răpitorii nu vor moșteni 
împărăția lui Dumnezeu (I Corinteni 
6,9-10). 

I n t ara noastra  Sfa ntul Ilie este 
foarte cinstit de credincios i. Avem 
biserici s i ma na stiri cu hramul lui s i 
cres tini care-i poarta  numele. I nsa  
nu avem destui pa stori, monahi s i 
credincios i care sa -i urmeze viat a s i 
ra vna Sfa ntului Ilie pentru Hristos s i 
pentru Evanghelie. Dar î ntru 
smerenia noastra  ne va pomeni s i pe 
noi Domnul. 

Sa -l ruga m pe Sfa ntul Proroc Ilie 
sa  mijloceasca  î naintea lui 
Dumnezeu pentru noi s i pentru 
toata  lumea, ca sa  ne dea Domnul 
pace, ploaie timpurie s i ta rzie, sa  
sporeasca  credint a noastra , 
dragostea, ruga ciunea s i ra vna 
noastra  pentru Biserica  s i pentru 
faptele bune, spre slava lui 
Dumnezeu s i ma ntuirea sufletelor 
noastre. Amin. 
Sursa: Arhimandrit Cleopa Ilie, Predici la 
praznice împărătești și la sfinți de peste ani, 
Editura Mânăstirea Sihăstria, 2008 

 

 

Miercuri 
19 iulie 

18:00 
Priveghere:  
Vecernia, Litia și Utrenia 

Joi 
20 iulie 

08:30 
Ceasurile și Sfânta Liturghie 
→ Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul (HRAM) 

Sâmbătă 
22 iulie 

18:00 Vecernia 

Duminică 
23 iulie 

08:30 Utrenia și Sfânta Liturghie 
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