СВ. ПРОРОК ИЛИЯ
Имало царе и императори, сега има
държавни управници, които се грижат
за обществения ред в държавата. Но
това не е достатъчно. Има нужда и от
духовни ръководители. Необходимо е да
се полагат грижи и за душите на хората.
Бог промислил за еврейския народ и му
пратил пророци. Те били свети мъже,
които по Божие вдъхновение
наставлявали хората в истинската вяра,
вършели чудеса и предсказвали
бъдещето. Такъв бил свети пророк Илия.

Евреите изпаднали в идолопоклонство. Имало и царе, които принасяли жертви на
идолите. Те забравяли,че има само един Бог. Такъв бил цар Ахав. Той се оженил за
една езичница – Иезавел и построил храм на бог Ваал, който имал вид на човек с
кучешка глава. Народът се развращавал, а свещениците, които останали верни на
Бога, били избивани.

Пророк Илия страдал за това нечестие.
Той дошъл в двореца на цар Ахав и му
казал, че ще настъпи голяма суша, ако
не се покае. Но царят не се уплашил от
такова Божие наказание. Наистина
настъпила нечувана суша и земята се
превърнала в безводна пустиня. Хората
изнемогвали, а животните умирали.
Пророкът се заселил в пусто място и се
молел. Врана му донасяла храна,
защото Бог може по чуден начин да
спаси тези, които вярват в Него.

Народът започнал да се разкайва, но царят упорствал. Свети пророк Илия искал да
му помогне да се осъзнае, като му покаже силата на истинския Бог. Той му казал:
– Заповядай на народа да се събере на планината Кармил. Нека да дойдат и жреците.
Царят се съгласил. Излезли на планината 450 жреци. Така се наричали тези, които
принасяли жертвите на идола.
Илия предложил:
– Нека направим два жертвеника: вие на Ваал, а аз на Бога. Ще сложим дърва и на
двата, но огън за запалване няма да има. Който изпрати огън от небето, той е
истинският Бог.
Така и направили. Цял ден жреците викали на Ваал да прати огън, но такъв нямало.
За да омилостивят своя бог, те започнали да си бодат телата с ножове, но бездушният
Ваал мълчал.
Тогава пророк Илия изкопал около своя жертвеник дълбок ров и го напълнил с вода.
Сложил дърва и върху тях заклано теле. Накарал стоящите там да полеят жертвеника
обилно с вода.
След това вдигнал очи към небето и се помолил така:
– Господи! Нека познаят всички, че Ти си истинският Бог.
В същия миг паднал огън от небето. Изгорели жертвата и дървата, а водата

пресъхнала. Целият народ паднал на земята и извикал:
– Богът, на който се моли Илия, е истинският Бог!
Тогава пророк Илия се качил на върха на планината и започнал да се моли да падне
дъжд. Подухнал вятър, небето се покрило с облаци и рукнал изобилен дъжд.
Царското семейство не се вразумило.
Разярена от поругаването на Вааловите
жреци, царицата наредила да убият
пророка. Но Бог погубил нея и царя. Той
бил ранен в едно сражение. Починал от
загуба на кръв и кучета разкъсали тялото
му.

А славният пророк за праведния му живот бил грабнат на огнена колесница жив на
небето. Неговият живот е пример за безстрашно служене на Бога и истинската вяра.
Божията дарба да се узнава бъдещето се нарича прозорливост. С нея Бог дарява
светците, за да вразумява хората. Но има и до днес гадатели и врачки. Те са грешни
хора. Тяхното предсказване не е от Бога. То идва от дявола и затова погубва душите.
Като сам не знае бъдещето, демонът често се подиграва и лъже хората.
Такива гадатели, които същевременно се заемат и да лекуват хората, сега имат ново
име. Наричат се екстрасенси. Те вършат това с помощта на дявола.
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