
У име Оца  Сина и Светога Духа! 

Нека је браћо и сестре срећан и благословен данашњи дан и ово 
свето место у коме смо се сабрали да прославимо једнога великога, 
предивнога угодника Божјега светога пророка Илију. Једног од 
највећих пророка из Старога Завета који је се удостојио једини од 
свих осталих да са телом буде узнешен на небо. Свети пророк Илија 
коме је ова скромна богомоља посвећена, он је показао се велики 
пред Богом и пред народом својим. Њега карактеришу три основне 
особине: он се назива боговидац, он се назива чудотворац и он се 
назива ревнитељ за веру праву.  

Боговидац јер му се јавио Бог на Хориву када је био у оној пећини 
тамо, јавио му се Бог у виду тихог поветарца. Чудотворац јер је 
многа чудеса за живота свога учинио и после смрти чудеса чини. 
Која чудеса набројати? Како их набројати све? Свима су позната 
нека од њих, то је да свети пророк Илија својом молитвом а из 
ревности према вери правој, према правоме Господу, он је затворио 
небо да не буде кише три године и шест месеци, три и по године 
није било ни капи кише. То је зато да народ јеврејски који је био се 
отпадио од правога Бога, да би га привео на прави пут спасења.  

Друго чудо јесте на његову молитву Бог је дао кишу када је он се 
помолио, онда је Бог дао обилну кишу, натопио све изворе и земља 
је дала плод свој. Васкрсао је сина удовице из Сарепте којој је био 
послат од Господа да време суше проведе код њих тамо, да га она 
прехрани својом сиротињом коју је имала. Њен је син јединац као 
дете умро, свети пророк Илија га је својом молитвом вакрсао. И 
многа, многа друга чудеса је пророк Илија учинио и тиме показао 
да је заиста он истинити пророк Божији.  

У време његовога живота на земљи у царство Израиљево владао је 
један безбожни цар Ахав који је имао злу жену Језавељу, који су 
починили многа зла народу своме, а највеће зло које су учинили 
јесте тај да су народ Израиљев превели у незнабожце, да су 



саградили идоле разних незнабожачких богова, да су им се 
клањали и њима служили. А свети пророк Илија он је био једини од 
њих који је проповедао праву веру и правога Бога. И када је на 
молитву пророка Илије сишао огањ са неба и спалио жртве које је 
био припремио он а и жречеви незнабожачки и они су припремили 
такође жртве своје, и молили се цео дан али без успеха код њих није 
било. На молитву пророка Илије огањ с неба је сишао, спалио жртву 
иако је била поливена водом тако да није могло да буде никакве 
сумње.  

Свети пророк Илија је тако показао себе једним од великих и 
славних пророка, али гле, ова зла жена Језавеља, она је видевши 
шта је пророк Илија учинио решила и њега да убије. И по заповести 
Божијој пророк Илија је побегао одатле на гору Синајску, на гору 
Хорив где се тамо скрио у једној пећини. Свети Јован Златоуст 
говорећи о пророку Илији каже: „Зар ти Илија који си толику 
божанску моћ имао у себе, који си небо затварао, који си, који си 
огањ с неба низводио, зар ти да се уплашиш једне жене! Шта је то с 
тобом Илија? Зар се толико плашиш?“ У ствари хтео је да каже 
колико је човек немоћан када га Бог остави. Зато је потребно да 
имамо стално јаку веру у Бога попут пророка Илије или попут 
апостола Господњих. 

Данас се помиње исто једно преславно чудо Господа Христа када је 
ишао по мору и када је позвао Петра из лађе да му дође по води. И 
Петар је пошао имајући чврсту веру, али видећи велике таласе и 
буру он је уплашио се, што значи посумњао у моћ Божију и почео да 
тона. И онда је узвикнуо: „Господе помагај!“ Господ је пружио руку и 
увео га у лађу. А они који су били у лађи видевши такво преславно 
чудо они су повикали: „Заиста овај је Син Божији!“ Тако да су они 
путници у лађи признали Господа Христа заиста за Сина Божјега.  

И ми браћо и сестре често се у своме животу налазимо на разним 
бурама, разним олујама, у сваким и разним невољама животним. 
Шта треба да радимо? Треба да завапимо Богу попут апостола Петра 



- Господе помагај! - са чврстом вером да је Господ близу нас и да ће 
нам помоћи. И заиста испуниће се оно што је Господ рекао више 
пута у Јеванђељу – „По вери твојој нека ти буде“. Тако да и ми 
настојимо да чувамо са ревношћу веру праву у правога Бога 
Господа Исуса Христа, веру коју нам је предао Господ преко светих 
апостола и светих Отаца, коју је нашем народу предао свети отац 
наш Сава, да и ми ту веру чувамо и очувамо чисту, неупрљану, 
неокрњену, неизмењену ни по којем питању и да тако живећи у тој 
вери и са таквом вером ми Богу служимо и Богу угађамо. Да бисмо 
када пођемо одавде и ми се нашли тамо где се налазе сви угодници 
Божји, свети пророк Илија, свети Сава, владика Николај, отац Јустин 
и многи, многи други светитељи, да и ми са њима славимо заједно 
Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. Амин.    


