
У име Оца и Сина и Светога Духа!

Нека је благословен Бог, браћо и сестре, који нас је сабрао данас овде, у овој нашој
малој богомољи, да се заједно Богу помолимо и да прославимо славног угодника Божијега
Светог пророка Илију. Нека је благословено ово свето место у коме смо се сабрали и нек
је благословен овај дан у који нас је Господ сакупио са разних страна, да дођемо данас
овде, да се заједнички Богу молимо.

Ово је, као што сви знате, једна од најмлађих наших богомоља, најмлађа катакомба
али, чини ми се, и некако најпријатнија и најугоднија, јер Господу је мило оно што је
скромно, што је смирено, што није раскошно, а то је управо ова наша катакомба посвећена
Светом пророку Илији. Ово је њена друга слава по реду, прошле године је била и сада ове
године поново смо се сабрали на овај дивни велики празник.

А пророк Илија, ко то беше? Ја верујем да сте сви много слушали о пророку Илији
али верујем, исто тако, да мало знате о њему као библијској личности, као личности која је
толико позната у целом хришћанском свету. Није пророк Илија само онај који грми по
облацима. Он је нешто друго, браћо и сестре. Он је, како каже његов тропар данас, анђео у
телу. Анђео у телу јер његов живот је био анђелски овде на земљи. А био је ватрени
пророк, огњени пророк јер је ревновао за Бога живога и правога и чувао веру светих отаца
и ону веру коју је Бог, преко разних пророка пре њега, дао јеврејском народу. Зато је
пророк Илија био велики и остао велики јер је он био и велики чудотворац.

За време свога живота на земљи, јеврејско царство је било подељено на два дела: на
јудејско са два племена, Јудино и Венијаминово, и на израиљско царство са осталих десет
племена. Али је тада и вера у народу јеврејском била ослабила, нарочито у израиљском
царству где је царовао тада безбожни цар Ахав са својом злом женом Језавељом, који је по
њеном наговору саградио храм незнабожачком богу Ваалу и учио народ и терао народ да
поштују тога бога а не Бога живога, Бога правога. Свети пророк Илија је проповедао и
говорио народу да треба поштовати само једнога истинитога Бога а да идоли
незнабожачки нису никакви богови. Зато је цар Ахав мрзео пророка Илију и тражио је
начина да га чак и погуби. Али пророк Илија је био неустрашив и он је, да би народ Божји
обратио на праву веру, он је својом молитвом која је била толико јака, био је толико силан
на молитви, да је он својом молитвом затворио небо, како каже Свето Писмо, да не пада
киша на земљи, и то је трајало три и по године. Три године и шест месеци није било ни
капи кише. Сви потоци, сви извори су пресушили, народ је био у великој невољи, ништа
није могло да роди па је завладала и велика глад. Али кад је дошао глас Господњи Илији,
он се јави пред цара Ахава а њега цар упита: „Јеси ли ти тај Илија који наводиш несрећу
на мој народ, на Израиљ?“ А он каже: „Не наводим ја, царе, него ти и твој дом наводите
несрећу, зато што си одступио од правога Бога.“ И онда је предложио пророк Илија да се
народ определи сам за којим ће богом ићи, па је предложио цару да позове све своје
незнабожачке свештенике, да направе два жртвеника – један ће он направити за Бога
живога а остали нека направе, незнабожачки свештеници, за бога Ваала и да се жртве
спреме али да се ватра не подмеће, него да се молитвом молимо богу па чија жртва буде
запаљена са неба, значи силом божјом, то је прави бог. Тако је онда кад се сабрао силни
народ, пророк Илија обратио се народу чувеном беседом својом и рекао: „Докле ћете
рамати на обе ноге“, значи неопредељени, ни тамо ни овамо, „него ако је Господ Бог
истинити Бог, идите за Њим. Ако је Ваал истинити бог, идите за њим а немојте се тако



колебати.“ И онда је препустио прво да незнабожачки жреци чине молитву и они су се
молили своме богу, скакали око жртвеника цео летњи дан до подне али никаквог знака
није било. Онда је пророк Илија рекао: „Приђите сад овамо.“ Народ се окупио и он је
молитвом својом замолио Бога да Бог покаже силом Својом која је права вера. И огањ с
неба је пао, запалио Илијину жртву. И онда је народ сав поверовао у то, а пророк Илија је,
дакле, борио се и ревновао за праву и истиниту веру.

Он је још многа чуда учинио. Умножио је брашно и уље једној сиротој удовици у
Сарепти, васкрсао њенога сина који беше дечко и умро. Хранио га је при потоку
Кедронском Бог, преко гаврана, који му је слао храну и много, много што другога је
пророк Илија учинио на славу Божју и на утврђење народа у правој вери. На крају, када је
дошло време да пророк Илија оде са земље на небо, имао је са собом свога ученика
Јелисеја. Дошли су до реке Јордана и онда пророк Илија је својим плаштом ударио по
води, вода се раставила и они су прешли пешке преко реке Јордана. И таман кад су
прешли, онда су огњена кола се појавила и Илија се вазнео на небо не окусивши смрт овде
на земљи. То је други човек у историји рода људскога који није умро природном смрћу на
земљи. Први је пророк Енох који се помиње у Старом Завету и други је пророк Илија.
Али, пошто су људи, због греха свога, постали природно смртна бића потребно је да свако
човечје биће прође кроз капију смрти да би ушло у Царство Небеско. Зато је речено и
пророчено даће пред други долазак Господа Христа појавити се, пре доласка антихриста,
пророк Илија и пророк Енох који ће се борити са антихристом који долази да уништи веру
Христову и да седне на место Христа у храм Божији. И они ће три године проповедати и
борити се, на крају ће и они бити убијени од стране антихриста, тако да ће и они проћи
кроз капију смрти.

Пророк Илија, иако се вазнео на небо са телом својим, он се за време преображења
Господа Христа на гори Тавору, појавио са пророком Мојсијем и разговарали пред три
апостола који су били сведоци тога чудеснога виђења. И то је тај пророк Илија, браћо и
сестре, који и нама данас помаже да и ми останемо ревнитељи у правој вери онако као што
је и он био. Да чувамо веру своју неокрњену, неупрљану, неискварену као што је он чувао
веру у јеврејском народу. Јер само права вера је та која чини чуда. „Све могу у Господу
који ми моћ даје“, каже апостол Павле. А Господ каже: „Све је могуће ономе који верује.“
И на много места у Светоме Писму, у Јеванђељима, Господ је говорио болесницима које је
исцелио: „Вера твоја спасла те је, иди с миром.“ Дакле, без праве вере немогуће је Богу
угодити, немогуће је душу своју спасити. То сте и ви овде, браћо и сестре, у овој планини,
у овој пустињи схватили, осетили, разумели и зато сте и својим трудом, својим знојем,
својим залагањем створили ову скромну катакомбу овде, скромну богомољу у којој се
слави Бог на прави начин и где се чува и одржава права вера.

Нека би Господ, молитвама Светог пророка Илије и свих угодника из рода нашега,
помогао свима нама да останемо у тој вери учвршћени, укорењени, непоколебиви јер,
само са таквим животом по тој вери, да учимо и нашу децу и омладину да чувају ту веру,
да бисмо када пођемо одавде нашли се у Царству Небескоме, тамо где се налази и Свети
пророк Илија и остали угодници Божји, да и ми са њима свима славимо Оца и Сина и
Светога Духа кроза све векове и сву вечност. Амин!


