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Свети Илия е един от най-големите библейски про-
роци в християнската църква и традиция, а заедно с Мои-
сей – и една от великите фигури на Стария Завет. Пророк 
Илия е почитан и в юдаизма, исляма и бахайството.

Смята се, че той е роден през IX век преди Христа в 
галаадския град Тесвия, източно от река Йордан, и затова 
е наречен Илия Тесвитец. Според преданието „когато се 
родил Илия, баща му Савах видял във видение, че благо-
образни мъже приветствали детето, повивайки го в огън, и 
го хранели с огнен пламък“, а библейската Четвърта книга 
Царства го описва „цял в косми и опасан през кръста с 
кожен пояс“.

Свети Илия пророчествал в Израил при царуването 
на Ахав, Охозия и Йорам. Той се посветил на вярата в Бога 
и на борбата срещу идолопоклонството, насаждано от цар 
Ахав и жена му Йезавел, които въвели в царството култа 
към езическото божество Ваал. Пророкът помолил Бог да 
му даде сила сам да посрами царя и Вааловите жреци. Бог 
чул молитвата му и така Свети Илия пожелал да не падне 
нито капка дъжд повече от три години и земята да бъде 
напоена отново едва след като народът се отвърне от идо-
лопоклонството. Пак с молитва към Бога той възкресил 
починалия син на вдовицата от град Сарепта, в чийто дом 
намерил подслон, за да се спаси от гонителите си.

Свети Илия бил човек праве-
ден, строг постник и свят подвиж-
ник. Той бил велика духовна сила и 
ярка светлина сред тогавашния ду-
ховен мрак. Пророкът безстрашно 
защитавал вярата в истинския Бог 
и затова не погинал, а пред очите на 
своя ученик пророк Елисей бил пре-
несен жив на небето в огнена колес-
ница с огнени коне.

В българските народни вярва-
ния Свети Илия е възприеман като 
гръмовержец. Той е господар на лет-
ните стихии и градушките, може да 
предизвиква суша, за да наказва хо-
рата за греховете им, но и защитава 
плодовете на селския труд. Нашите 
предци са вярвали, че при гръмоте-
вици Свети Илия препуска по небето 
с огнената си колесница.

Църквата почита Свети Про-
рок Илия на 20 юли, Илинден.

St. Elijah is one of the great Biblical prophets in the 
Christian tradition and, alongside Moses, one of the great 
fi gures of the Old Testament. He is revered also in Judaism, 
Islam and the Bahá’í faith.

The narratives put St. Elijah’s birth in the 9th Century 
BC at the Gilead city of Tishbe east of the Jordan, hence his 
calling Elijah the Tishbite. Tradition has it that “when Elijah 
was born, his father Sobach saw a mysterious vision, that noble 
men greeted the child, wrapped him in swaddling clothes of 
fi re and gave unto him a fi ery fl ame to eat”, while the Second 
Book of Kings describes him as “an hairy man, and girt with a 
girdle of leather about his loins”.

St. Elijah was a prophet in the Kingdom of Israel under 
the reigns of Ahab, Ahaziah and Jehoram. He devoted himself 
to the true faith in God and fought the idol worship being 
encouraged by Ahab and his wife Jezebel who had instituted 
the cult of the pagan deity Ba’al. The prophet asked God to 
imbue him with the strength to reprimand the king and the 
preachers of Ba’al. God having answered his prayer, St. Elijah 
prayed that not a drop of rain would fall for more than three 
years and for the drought to end only when people renounced 
idol worship. Again through prayer, he raised from the dead 
the son of a widow of Zarephath who had sheltered him from 

his persecutors.
St. Elijah was a righteous man 

given to strict fasting and austere 
asceticism. This imbued him with 
great spiritual power that shone amid 
the darkness of his time. The prophet 
fearlessly defended the true faith and 
was spared death, ascending to heaven 
in a fi ery chariot drawn by horses of 
fl ame before the eyes of his disciple
prophet Elisha.

Bulgarian folk belief described 
St. Elijah, or Sveti Ilija, as a bringer 
of thunder. Master of the summer 
tempests and hailstorms, he can invoke 
drought, punish wicked people, and 
protect crops. Our forefathers believed 
that the sound of thunder was caused 
by Sveti Ilija riding his fi ery chariot 
across the sky.

The Bulgarian Orthodox 
Church celebrates the Holy Prophet 
Elijah on 20 July, Ilinden.


