
Проповед на Илинден 

 

Братя и сестри, 

    Велики примери на богоозареност и непримиримост със злото ни дава 

Свещеното Писание. Днес честваме най-почитания сред нашия народ 

старозаветен праведник, неустрашим поборник за вярата в Единия Бог, 

боговдъхновен пророк и изобличител на неправди – честваме свети Илия. 

    В Пета книга Царства – една от историческите книги на Стария завет, е 

изложен животът му. 

    По молитвите на Илия, заради греховете на израилтяните, затънали в 

езичество, Господ заключва небето и няма дъжд цели три години. И пак по 

молитвите на Илия, Бог изпраща дъжд на покаялите се грешници. 

    Илия сторва велики чудеса – с молитва измолва огън от небето да изгори 

жертвата на жертвеника, с молитва възкресява сина на вдовицата в Сарепта 

Сидонска, Господ изпраща ангели да му служат и гарван да му носи хляб. 

     Тежко е да се казва истината, особено когато тя изобличава. А тогавашните 

царе и управници са заменили вярата в Единия Бог с езическо поклонение пред 

идолите. 

     Пламенен и ревностен, изпълнен с непримиримост пред 

богоотстъпничеството, свети Илия изобличава царе и идолски жреци, не се 

страхува да излага на опасност живота си, казвайки истината. 

     Пророкът е избран от Бога и служи Богу. Неговото слово не е приятно на 

силните на деня, защото е изобличително и сурово. Неслучайно от евангелието 

знаем, че свети Йоан Предтеча иде с духа и силата на Илия. 

     Защото и Педтечата е съвършен аскет, и той е яростен противник на 

неправдата, и той, подобно на Илия, е непримирим изобличител на царската 

мерзост. 

    Знаем, че свети Илия, заедно със старозаветния Енох са взети живи на небето. 

    Разказът за свети Илия, взет в огнена колесница пред очите на ученика си 

Елисей, намираме в началото на Четвърта книга Царства. Илия е взет в огнена 

колесница с огнени коне на небето – така както често го изобразяват 

стенописите. 

    Потрудил се доста за Божия слава, пренебрегнал всяко удобство и земна 

радост, преследван от хората, но вдъхновение за пророците, свети Илия оставя 

ученика си Елисей, според както е угодно Богу. 

    Знаем, че в деня, когато честваме Преображение Господне, евангелистите 

разказват, че на планината Господ Иисус Христос се преобразява, сияещ в 



нетварна светлина, а от двете Му страни са пророците Моисей и Илия, които 

разговарят с Него. Така разбираме, че великият Илия е удостоен да стои редом 

до боговидеца-пророк Моисей, получил Десетте Божи заповеди. 

    Днес мнозина се молят на Свети Илия за дъжд или пък за предотвратяване на 

пожари и мълнии, заради споменатите случки от живота му. 

    Но трябва да обърнем внимание и на неговата непримиримост в отстояването 

на истината, на ревността му за вярата в Единия Бог и на изобличенията, които 

той не пести на властимащите. Вдъхновен от самия Господ, така както древните 

пророци, свети Илия никога не премълчава, не се страхува от гоненията и 

последиците от думите си. 

   А ето в днешно време колко от нас се притесняват да изповядат вярата, за да 

не получат присмех или да не ги сметнат за фанатици. Сякаш искаме да 

принадлежим на някакво „умерено“, топлохладно християнство, удобно 

вместимо в днешния лудешки свят на официални извращения, наречени „нова 

нормалност“. Сякаш искаме да сме християни, но да не се набиваме на очи и да 

можем спокойно да съществуваме в един разпадащ се свят на бедствия духовни 

и не само духовни. 

    Да не забравяме посоката, а тя е Истината-Христос и всичко, което Той ни 

даде, колкото и ретроградни да изглеждаме. Христос дава много повече, 

отколкото би ни дал тоя окаян свят. 

    Да бъдем с Него! 

    Божието благословение да е с всички вас по молитвите на Пречистата 

Владичица и на свети пророк Илия! 

    Честит празник! Честито на всички именици! 

 

                                                                                       2021 г. 

 


