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Ilie Tesviteanul şi Ioan Botezătorul 

 
 
Sfânta Scriptură cuprinde pasaje în care se menţionează în mod indirect (sau 
din punctul de vedere al unora, direct) existenţa reîncarnării ca mod de 
desăvârşire al spiritelor. Această temă este extrem de cuprinzătoare şi o serie 
de cărţi care încearcă să dea o interpretare cât mai completă acestor pasaje 
biblice au fost scrise de diverşi autori. Este foarte probabil ca fiecare autor să 
interpreteze aceste pasaje dintr-o perspectivă subiectivă, ceea ce nu este 
constructiv şi folositor pentru oamenii de rând. Cel mai corect este să se facă 
prezentarea tuturor punctelor de vedere, astfel încât fiecare să îşi găseasca 
poziţia favorabilă într-o astfel de discuţie, ceea ce voi încerca să fac prin textul 
de mai jos. 
 
Cele mai controversate versete din Bible cu referire la revenirea unui spirit de 
două ori pe Pământ se află în Noul Testament şi sunt: 
 
Matei 11: 11-18 
 

Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat nici unul mai mare decât 
Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.  
 
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau 
năvală, pun mâna pe ea.  
 
Căci până la Ioan au proorocit toţi proorocii şi Legea. 
Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină. 

Cine are urechi de auzit, să audă. 
 
Cu cine voi semăna neamul acesta de oameni ?  Seamănă cu nişte copilaşi, cari şed în pieţe, 
şi strigă la tovarăşii lor: «V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi 
tânguit.» 
 
Căci a venit Ioan, nici mîncând, nici bând, şi ei zic: «Are drac !» 
 

 

Iar apoi: 
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Matei 17: 11-13 
 

Drept răspuns Iisus le-a zis:  
 
« Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.  

Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa 

are să sufere şi Fiul Omului din partea lor. » 

 

Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.  
 
 

 

Aceste versete nu suferă modificări drastice de traducere din limba aramaică 
şi apoi din greaca veche. Deşi importanţa acestor versete este evidentă, ele nu 
sunt menţionate în cadrul slujbelor, a discuţiilor preot – enoriaşi etc. Cea mai 
simplă şi nevinovată explicaţie este că o interpretare a acestor versete 
necesită cunoştinţe vaste şi discernământ, pentru a reda, prin cuvinte simple, 
idei complexe. O a doua explicaţie este că nu se doreşte ca în mintea 
oamenilor simplii să se trezească suspiciuni legate de vieţi anterioare, 
extratereştrii, civilizaţii apuse ce ne-au depăşit în cunoştinţe şi tehnologie etc.  
De aceea este de preferat ca discuţiile să fie „scurte şi la obiect” şi întotdeauna 
cu referire la păcatele noastre, la cum ne răscumpărăm păcatele şi la cum 
putem să devenim mai buni.  
 
Lăsând deoparte vinovăţia şi răscumpărarea, trebuie să amintim că cea mai 
bună „armă” împotriva păcatului şi care de asemenea ne poate ajuta să 
devenim mai buni este tocmai... CUNOAŞTEREA.  
 
Petru început, să facem o scurtă trecere în revistă a vieţii celor două personaje 
biblice, Ilie şi Ioan Botezătorul: 
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Ilie  (Vechiul Testament) 

 
Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul este sarbatorit pe data de 20 iulie. Sfantul Ilie a fost fiul lui 
Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia in cetatea Tesve, din Galaad (Israel). De la numele 
acestei cetati, avem si numele prorocului de Tesviteanul. Se bucura de o cinstire deosebita 
din partea Bisericii, daca tinem seama de faptul ca ziua praznuirii sale este insemnata in 
calendar cu rosu, insemnare ce nu apare in acest fel la niciun alt proroc. 
 
Sfantul Ilie a trait cu peste opt sute de ani inainte de intruparea Mantuitorului, pe vremea 
regelui Ahab. Si-a desfasurat activitatea in regatul Israel din Samaria. 
 
Potrivit traditiei, Sovac a vazut la nasterea lui Ilie oameni imbracati in vesminte albe care il 
inveleau pe fiul sau in haine de foc si ii dadeau sa manance o flacara. Preotii templului din 
Ierusalim au interpretat vedenia astfel: Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru slujirea 
profetica. 
 
Vechiul Testament istoriseste despre faptele lui minunate in cartile numite Regi (III Regi si 
IV Regi). De aici aflam ca Sfantul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab si ii vesteste acestuia ca 
Dumnezeu va pedepsi poporul prin seceta, daca nu va lepada credinta in zeul Baal. Pentru 
ca regele, impreuna cu poporul lui Israel nesocotesc cele vestite de Ilie, nu va mai ploua 
timp de trei ani si jumatate. 
 
Sfantul Ilie este nevoit sa se ascunda de mania regelui Ahab la paraul Cherit. Aici va fi hranit 
in chip minunat de corbi, care ii vor aduce dimineata paine si seara carne. Aceasta hrana 
era adusa de la Templul din Ierusalim, locul unde se aduceau jertfe de paine si de carne. 
Painea unita cu carnea, preinchipuia Euharistia, trupul Domnului. 
 
Din cartea a IV Regi, capitolul doi, aflam ca prorocul Ilie dupa ce a lasat ca urmas pe Elisei,  
a fost luat de un car de foc si inaltat la cer, fara a trece prin moarte. O parte din 
comentatorii acestui text sustine ca Ilie a fost luat cu trupul la cer pentru ca este chipul 
contemplatiei, al rapirii de la materie. 
 
Alti comentatori afirma ca scopul pentru care Ilie a fost ridicat cu trupul la cer, este acela ca 
el va reveni la sfarsitul lumii, ca un al doilea Inaintemergator al Mantuitorului, pentru a 
vesti a doua venire a lui Hristos spre a judeca neamul omenesc. 
 
Sursa: http://www.crestinortodox.ro/sfinti/ilie-sfantul-care-aduce-ploaia-120362.html 
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Ioan Botezătorul   (Noul Testament) 

 
În fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il 
cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in 
cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a semintiei 
lui Aaron. Nasterea prorocului Ioan s-a petrecut cu sase luni inaintea nasterii lui Iisus. 
Nasterea sa a fost vestita de catre ingerul Gavriil lui Zaharia, in timp ce acesta slujea la 
templu. Pentru ca nu va da crezare celor vestite de ingerul Gavriil, Zaharia va ramane mut 
pana la punerea numelui fiului sau. 
 
Sursa: http://www.crestinortodox.ro/religie/sfantul-ioan-botezatorul-98649.html 

 
Ioan Botezatorul ne este indeobste cunoscut pentru marea sfintenie a vietii sale. I se spune 
inger in trup sau om ingeresc, de cat de aspra i-a fost viata in pustie si de cat de 
intransigenta asceza. Stim ca drept imbracaminte avea o haina din par de camila si ca 
imprejurul mijlocului purta o cingatoare de curea. De hranit se hranea numai cu lacuste si 
miere salbatica. Au inceput sa vina la el puhoaie de oameni, zeci de mii de oameni din 
Ierusalim si din toata Iudeea care ii sorbeau cuvintele si isi marturiseau pacatele, iar el ii 
boteza in raul Iordan. 
 
Sursa:http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/nasterea-sfantului-ioan-botezatorul/pilda-vietii-sfantului-

ioan-botezatorul-71675.html 

 

Din fragmentele de mai sus se observă că viaţa celor doi, Ilie şi Ioan, este 
asemănătoare privind anumite aspecte. Cei doi ajung să trăiască lângă un râu 
şi sunt hrăniţi cu carne adusă de corbi (Ilie) şi cu insecte şi legume (Ioan). 
Potrivit spuselor lui Iisus, Ioan este Ilie care a revenit pe Pământ . De ce ar fi 
revenit pe Pământ un spirit !? Există mai multe păreri: 
 

• Creştinii dogmatici explică acest eveniment prin faptul  că sfinţenia lui Ilie 
l-a readus pe acesta în slujba lui Dumnezeu, pe Pământ. Aceasta ar trebuie 
să fie o explicaţie mulţumitoare, precum şi abandonarea totală în faţa 
reprezentanţilor bisericii care interzic lipsa de încredere oarbă, făcând 
adeseori referire la Toma necredinciosul şi la păcatul îndoielii.  
 

• Nenumărate persoane aparţinând la diferite culturi religioase sau 
organizaţii non profit realizează studii amănunţite ale textelor vechi găsite 
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în diverse părţi ale lumii, pentru a găsi un înţeles mai profund al vieţii, al 
conştiinţei, al mântuirii şi al unirii cu Dumnezeu. Ei sunt cunoscuţi în 
general cu denumirea de gnostici; cercetărilor lor sunt extrem de 
cuprinzătoare şi includ aspecte cum ar fi decodificarea pergamentelor şi a 
cărţilor sacre, sinteze realizate pe baza unor descoperiri ştinţifice şi 
îmbinarea curentelor ştiinţifice, filosofice şi religioase în încercarea de a 
reda continuitatea şi raţiunea istoriei umanităţii în contextul religiei.  
 
Aceştia acceptă revenirea lui Ilie pe Pamânt prin apariţia lui Ioan 
Botezătorul, considerând că atât numele celor doi, cât şi alte aspecte legate 
de evangheliile în care sunt menţionate aceste două personaje ar trebui 
înglobate într-un cod matematic secret, utilizat în scrierea tuturor cărţilor 
sacre (ale tuturor religiilor) menţionat de multe ori ca geometrie sacră şi 
care ascunde înţelesuri încă nedescifrate.  
 
Prin urmare din punctul de vedere al gnosticilor, date fiind cunoştinţele 
limitate pe care le deţinem la momentul de faţă, motivul reapariţiei lui Ilie 
sub forma lui Ioan Botezătorul este necunoscut. Totuşi rămâne demn de 
menţionat că gnosticii sunt deschişi conceptelor de reîncarnare, de lumi 
paralele şi existenţa civilizaţiilor extraterestre, motiv pentru care au fost 
deseori persecutaţi în istorie.  
În ultimii ani lipsa de informare şi ignoranţa oamenilor a permis asocierea 
eronată a gnosticilor cu Illuminati, idee complet nefondată. Gnosticii sunt 
complet opusul Illuminatilor, oameni inferiori din punct de vedere 
intelectual şi dominaţi de boli psihice, frică şi vicii.  
 

• Adepţii legii karmei consideră cuvintele lui Iisus destul de clare. Faptul că 
Iisus nu a folosit cuvântul reîncarnare nu este de altfel o dovadă că aceasta 
nu există, mai ales având în vedere că Fiul lui Dumnezeu ar fi putut să 
prevadă fapte importante din viitorul omenirii, cum ar fi şi traducerea 
confuză a textelor sfinte în nenumărate limbi. Prin urmare a prevăzut şi a 
evitat ce avea să se întâmple dând o explicaţie absolut decentă şi coerentă a 
revenirii pe Pământ a unui important spirit din Vechiul Testament, în 
făptura lui Ioan Botezătorul.   
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• Ioan Gură de Aur a explicat versetele în discuţie printr-un joc de cuvinte şi 
de traducere. El a menţionat şi că Ilie a fost ridicat la cer, deci nu a murit şi 
prin urmare nu avea cum să renască, refuzând cu vehemenţă să accepte 
ideea reîncarnării. Această explicaţie este acceptată de majoritatea 
creştinilor.  

 
Cele redate mai sus sunt câteva dintre interpretările controversatelor versete 
biblice. Este important să subliniem alte câteva idei ce ar putea ajuta la 
orientarea fiecăruia dintre noi în căutarea unei explicaţii care să ne 
mulţumească pe deplin.  
 

� Există două variante ale provenienţei numelui de Ilie:  
 

1. Ebraicul והילא, adica Eliyahu, avand semnificatia de "Yahweh este 

Dumnezeul meu", sau "Dumnezeu este Domnul meu". 
2. Hλίας (Ilias) din grecescul «ήλιος» (ilios) care înseamnă soare.  

 
Până acum ceva vreme exista o luptă strânsă pentru atribuirea denumirii lui 
Ilie unora dintre aceste două provenienţe şi nu se găsea o variantă de corelare 
a acestora. Ultimele cercetări şi descoperiri au găsit însă o punte de legătură 
extrem de logică între atribuirea numelui de Ilie în ebraică şi greacă.  
 
Acum câţiva ani a fost descoperit un pergament al unui trib al civilizaţiei 
tuareg, locuitorii şi exploratorii deşertului, înrudiţi cu beduinii. Aceşti 
minunaţi oameni ai deşertului, cu pielea arămie şi ochii de un albastru 
electrizant, fascinează grupurile de cercetători ai vechilor civilizaţii prin 
modul lor de viaţă şi mai ales prin adaptarea la temperaturile extreme ale 
deşertului, dar şi prin tradiţii şi credinţă. S-a descoperit că în cultura lor se 
regăsesc o serie de elemente creştine, cum ar fi crucea, şi s-a presupus că 
aceştia au preluat obiceiuri creştine de la exploratorii europeni care i-au 
contactat. Este greu de crezut însă că aceste triburi cu o istorie de mii de ani s-
au lăsat uşor influenţaţi de  un număr redus de exploratori care au putut să se 
adapteze la condiţiile aprige în care trăiau oamenii tuareg. Situaţia a devenit şi 
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mai complicată atunci când s-a descoperit că semnele scrise pe un pergament 
foarte vechi găsit într-un grup tuareg erau o formă ceva mai elaborată a 
alfabetului inscripţionat pe discul lui Phaistos (Fig. 1). Discul a fost descoperit 
în anul 1908 şi se crede că se află în depozitul din marele palat Minonian de la 
Sf. Treime din Creta.  
 

 
 

Figura 1 Discul lui Phaistios 
 
După această descoperire au apărut o serie de noi întrebări şi nelămuriri. Se 
ştia că limba greacă veche este înrudită cu sanscrita, dar nu se ştia că o limbă 
cunoscută de locuitorii Cretei antice ar putea să fie înrudită cu o limbă a 
locuitorilor teritoriilor unde s-au desfăşurat evenimentele Biblice. Ambele, 
atât pergamentul tuareg, cât şi discul cretan au rămas nedescifrate până 
astăzi, dar această descoperire a fost utilizată pentru a deduce episoade foarte 
importante ale istoriei omenirii. În cazul provenienţei numelui de Ilie, 
următoarele afirmaţii au fost considerate valabile:  
 

1. Ilie are semnificaţia "Yahweh este Dumnezeul meu", sau "Dumnezeu 
este Domnul meu”  în ebraică 
 

2. În religia Greciei antice, Apοllo, fiul creatorului suprem Zeus, era zeul 
luminii şi al soarelui (ήλιος, citire “ilios” = soare) 
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3. în Grecia antică Ilie a fost considerat varianta creştină a lui Apollo. Ilie a 
fost ridicat la cer cu carul de foc (episod descris în Vechiul Testament – 
Fig. 2); această imagine a ridicării la cer într-un car de foc era comună în 
reprezentarea lui Apollo, în Grecia antică (Fig. 3) 
 

4. Dată fiind o presupusă legătură de limbă între locuitorii Cretei antice şi 
locuitorii Africii de atunci, rezultă că Ilie, “fiul lui Dumnezeu” din 
credinţa ebraică, este Apollo, fiul lui Dias (Dumnezeu) din Grecia antică 
şi respectiv zeu al soarelui . 

 
 

 

 
 

Figura 2  Picturi reprezentând episodul biblic 
al ridicării  la cer a lui Ilie 

 

  
Figura 3    Reprezentări grafice ale lui Apollo 
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Informaţiile de mai sus sunt importante pentru a înţelege în ce măsură au fost 
denaturate istoria, tradiţiile şi funcţia religiilor în zilele noastre, precum şi 
pentru a afla mai multe despre Ilie, cel despre care Iisus a spus că a revenit pe 
Pamânt în persoana lui Ioan Botezătorul.  
 
În contextul reîncarnării putem observa aspecte foarte importante referitoare 
la spiritul Ilie-Ioan: 
 

i) Ilie fuge pentru a scăpa de regele Ahab şi pentru a-şi apăra viaţa, şi este 
de multe ori cuprins de spaimă, cerând la un moment dat Domnului să-i 
scurteze sau să-i anuleze suferinţele. 

 
Exact opusul se întâmplă cu Ioan, care nu numai că se resemnează în faţa 
morţii, dar, deşi îşi prezice propria moarte, nu ia nici o măsură pentru a o 
împiedica. 

 
ii) Ilie se hrăneşte cu pâine şi carne, în timp ce Ioan se hrăneşte cu lăcuste 

şi miere sălbatică.  
 

Pe bună dreptate, asemănarea vieţilor celor doi este izbitoare şi totuşi Ioan 
pare un spirit evoluat faţă de Ilie, considerând că nu are sentimente de frică, 
de ezitare în faţa destinului, iar corpul său are nevoie de o cantitate redusă de 
hrană uşoară pentru a supravieţui, parcă reflectând aparteneţa sa îngerească 
mai degrabă decât pământească. Atribuind revenirea lui Ioan reîncarnării, 
toate acestea sunt absolut normale, deoarece scopul reîncarnării este 
desăvârşirea spiritului şi trecerea sa pe un nivel de vibraţie superior.  

 
Rămân multe aspecte de dezbătut pe această temă. Rămân şi câteva întrebări 
de adresat unor reprezentanţi ai religiilor care refuză să accepte sau măcar să 
discute despre varianta reîntrupării lui Ilie: 

 
1. Dacă Ilie a fost ridicat la cer şi nu a cunoscut moartea, atunci cum de Ioan 

(Ilie) s-a născut din femeie... în corpul unui nou născut? Dacă acel Ilie din 
Vechiul Testament nu ar fi cunoscut moartea şi despre el ne spune Iisus că 
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a venit şi este Ioan, atunci n-ar fi trebuit ca Ioan să se nască om matur? 
Cum s-a făcut trecerea sa de la Ilie cel vârstnic la Ioan cel nou născut ? 
 

2. În cazul în care se poate răspunde întrebării de mai sus, urmează 
întrebarea... dacă Ilie a revenit pe Pământ prin coborârea sa de la „cer” şi 
nu prin reîntrupare, atunci de ce îngerii lui Dumnezeu nu i-au cerut tatălui 
său să păstreze numele de Ilie pentru cel nou născut?  
 

3. Dacă Dumnezeu a dorit ca Ilie să nu fie recunoscut, iar Ioan era însuşi Ilie, 
atunci de ce Iisus a spus apostolilor cu nemuţumire că Ilie nu a fost 
recunoscut? Poate pentru că ei ar fi trebuit să-l recunoască nu prin chip... ci 
prin purtare? Presupunând totuşi că Ioan avea acelaşi chip ca şi Ilie, deci că 
nu ar fi fost o reîncarnare, ci revenirea lui s-ar fi realizat prin coborârea lui 
Ilie de la „cer”, atunci o parte din oameni nu l-ar fi recunoscut, prin voia lui 
Dumnezeu, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul lui Iisus după Învierea sa, însă 
iniţiaţii în creştinism nu ar fi trebuit să-l recunoască ? Totuşi, Ilie – Ioan a 
rămas nerecunoscut până la moartea sa şi mult după, până în zilele noastre.  
 

4. De ce locuirea unui trup omenesc de către un spirit rău este acceptată şi în 
unele religii se practică exorcizarea, iar migrarea sufletului dintr-un trup în 
altul nu este acceptată? Nu sunt amândouă forme diferite de întrupare sau 
reîntrupare !?  
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