
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Данас браћо и сестре славимо светог славног пророка 
Илију необичног човека по свему сем по томе, како каже у 
његовом тропару, да је био човек као и ми. По свему 
осталом био је нешто друкчије од нас и изнад нас. Био је 
сав у огњу љубави Божије, сав је био као огањ који гори 
пред Господом, велики чудотворац и велики пророк који је 
толико био угодио Богу да је својим речима владао и 
земљом и небом. На његову реч, да би опаметио јеврејски 
народ који је био пао у идолопоклонство и тадашњега цара 
Ахава, он је својом молитвом затворио небо да не пада 
киша три године и шест месеци. Три ипо године кап кише 
није пало. Све се осушило, све се спалило, пресахле реке, 
пресахли извори, народ је био у великој невољи. А то је он 
учинио не из немилосрђа и мржње према народу него из 
љубави према њему да би га обратио на прави пут Божији. 
Зато је кажњавао свој рођени народ. У томе је показивао 
пророк своју љубав. И цар Ахав знао је да је та невоља на 
народ дошла на речи пророка Илије.  

И једном срели су се на путу и каже њему Ахав јеси ли ти 
Илија? Каже јес' ја сам Илија. Па због тебе је ова невоља 
наишла на овај народ. Не царе него због твог 
безбожништва, због твојих недела која си чинио зато је Бог 
пустио ову невољу. И тако онда када је дошло време исто 
тако пророк Илија се помолио Богу па је сишао огањ с неба 
и спалио жртву да би било што очигледније пре народом 
тада колебљивим и непобожним да је Илија једини прави 
пророк Божији, да служи јединоме истинитоме Богу. И 
после тога пророк Илија се помоли Богу и падне обилна 
киша, натопи све што је требало и тако он је показао тиме 
да је он слуга јединога истинитога Бога.  



Цар Ахав и његова жена Језавеља који су завршили 
трагично, боље речено страшно завршили свој живот да су 
их пси разнели и појели, због њихових недела разуме се. 
Показало се да су и јеврејски народ и пророци лажних 
богова били немоћни пред овим једним човеком који је 
силом Божијом која је у њему обитавала због његове 
велике вере и љубави према Богу, Бог је тако повраћао 
народ на прави пут, на пут спасења. Пророк Илија је дакле, 
био тај који се удостојио, други у роду људскоме, први је 
Енох други је пророк Илија, који није живот свој завршио 
смрћу на земљи него га је Бог узео у телу његовом на небу, 
на небо помоћу огњених кола и коња који су га узнели на 
небо.  

Али исто тако је речено у Светоме писму да ће пророк 
Илија доћи пред други долазак Господа Христа на земљу 
као други претеча Христов и да ће тада проповедати три 
ипо године, јер и то ће бити време антихриста, време 
безбожништва, време отпадништва од праве вере, да ће он 
проповедати и чинити чуда као и раније у животу да би 
народ одвратио од лажног бога антихриста и превео у 
правој вери у Господа Христа. И тада ће Бог допустити да 
зли владар тада усмрти пророка Илију да би и он прошао 
кроз капију смрти као што и сви људи који се рађају по 
природи и завршавају свој живот смрћу, да би затим био 
васкрснут када дође Господ по други пут са осталим 
народима.  

То је тај чудесни пророк браћо и сестре којега многи у 
нашем народу славе као крсну славу а цео народ га 
поштује као великог угодника и пророка Божијега. Он није 
ништа писао, није никакве књиге оставио, његова 
пророштва нису записивана од њега него су други писали 



о њему и његовом животу. И зато је и сачувано и његов 
живот и његова дела и његова чудеса која је чинио и тиме 
је он био и остао пример за подражавање и углед многим 
народима, многим генерацијама у роду хришћанскоме ево 
већ две хиљаде и више година.  

Треба и ми данашња генерација браћо и сестре, данашњи 
Срби да се угледамо на пророка Илију, на његову огњену 
веру, на његову верност према Богу и да останемо верни и 
тврди у вери као што је он био. У вери коју су нам предали 
свети апостоли, коју су утврдили свети Оци, коју нам је 
предао наш Свети Сава да и ми останемо у тој вери 
непоколебљиви, ватрени у борби за праву веру и чисту 
веру и да живимо по тој вери. Јер само тако чувајући праву 
веру и живећи по тој вери ми ћемо се удостојити да нас 
Господ на крају када пођемо и ми одавде прими у Царство 
своје небеско и дарује нам живот вечни као и осталим 
угодницима својим, да и ми тамо са светим пророком 
Илијом и свима осталима светитељима славимо Оца и 
Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. Амин. 

Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник.   


