Проповед на Илинден
Братя и сестри,
Днес светата православна Църква чества свети пророк Илия – велик старозаветен
праведник, изобличител на езическото нечестие, чудотворец, неустрашим поборник на Божията
правда, възкресител на мъртъвци, горещ молитвеник, взет жив на небето и невкусил смърт.
Почитта към него неслучайно е толкова голяма. Ако искаме да узнаем живота му, найдобре да разгърнем старозаветната библейска книга, наречена Трета книга Царства, глава 17, 18
и 19-та. Там е описан живота му, пълен със скърби и злощастия, защото Илия, чието име значи
„крепост Божия“, не ще остави народа да тъне в езически заблуди.
Илия е пророк, пророк ще рече не само човек, комуто Бог разкрива тайни, пророкът е
изобличител на неправдата, заклеймяващ езическото зло и падението на нравите. През целия си
живот Илия върви по този скръбен път на изобличаване на нечестивия цар и на действена битка
със злото. Затова и Господ Иисус Христос сравнява великия Предтеча с Илия, защото
Кръстителят Христов върви пред Месия с духа и силата на Илия.
И чухме, че Сам Спасителят казва: „Никой пророк не е приет в отечеството си.“
Защото точно сред родните пророкът е гонен и мразен. Прокуден от езически настроения цар,
Илия прекарва в пустинни места, врани го хранят, ангели го подкрепят, по неговата молитва,
заради отстъплението на израилския народ, Господ заключва небето за три години и половина.
Ето, природните бедствия, които са следствие на греховете ни, на нашата забрава на
Истинския Бог. Така е било тогава, така е и сега – в нашето бездуховно и лукаво време.
Илия вика Вааловите жреци, жреци на езическото финикийско божество, да принесат
жертва, а Истинският Бог Сам ще изпрати огън от небето да изгори жертва в знак на
благоволение. Цял ден Вааловите жреци молят своето лъжливо божество, а в мига, когато Илия
призовава Единия Бог, огън слиза от небето, изгаря жертвата, въпреки, че около жертвеника е
налят окоп с вода. Затова и днес празнуват огнеборците, заради огъня, измолен от Илия. Той е
взет и с огнена колесница на небето пред очите на своя ученик Елисей.
И забележете - при Преображение Господне, когато смаяните апостоли съзерцават
извечно лъчащата се Божия светлина, струяща от Лицето и дрехите на Спасителя, те виждат
Христос да беседва с пророците Мойсей и Илия.
Мойсей получи 10-те Божии заповеди и говори с Бога, а Илия срещна Господ в тихия
вятър и се удостои да не вкуси смърт.
Един ден – преди Второто Божие пришествие, което ние чакаме, Илия и Енох – още един
праведник невкусил смърт, ще дойдат и ще изобличават антихриста и ще бъдат убити от него.
Да се помолим великият пророк Илия да ни удостои поне с частица от своята пламенна и
чиста вяра, чужда на компромиси и съглашателства с духа на тоя грешен свят.
Честит празник!
Честито на всички именици!
Божието благословение да е с всички вас. Амин!
2019 г.

