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ΟΟΟΟ προφήτης Ηλίας έζησε κατά τον 9ο αιώνα. Πατέρας του 
ήταν ο Σωβάκ από την κωµόπολη Θέσβη (σηµερινή El Istib) της Γα-
λαάδ στην Υπεριορδανία. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε σε 
οπτασία άντρες λευκοφορεµένους να δίνουν στο βρέφος το όνοµα 
Ηλιού (που σηµαίνει θεός ή θείος), να το σπαργανώνουν µε φωτιά 
και να του δίνουν να φάει επίσης φωτιά. Η οπτασία, όπως του ε-
ξήγησαν οι ιερείς, σήµαινε ότι «η κατοίκησις του τέκνου θα είναι φως, ο 
λόγος του απόφασις, η ζωή του κατά Κύριον και ο ζήλος του θα φανεί ευάρε-

στος εις τον Θεόν και θέλει κρίνει τον Ισραήλ δια πυρός και µαχαίρας».  
Ο Ο Ο Ο προφήτης Ηλίας φορούσε ρούχο από προβιά και στη µέ-

ση του είχε δερµάτινη ζώνη. Ζούσε αυστηρή και ασκητική ζωή, 
και ήταν ανυποχώρητος σε θέµατα γνήσιας λατρείας του Θεού. 

ΗΗΗΗ προφητική αποστολή του  Ηλία αναπτύχθηκε στα χρόνια 
της βασιλείας του Αχαάβ (873 - 854 π.Χ.) και του διαδόχου του Οχοζία. Ο 
Αχαάβ έλαβε ως γυναίκα του την Ιεζάβελ, κόρη του Ευβάαλ, βα-
σιλιά της Τύρου (Φοινίκης). Εκείνη καθιέρωσε επίσηµα τη λα-
τρεία του θεού ΒάαλMelgart. Ο προφήτης Ηλίας εµφανίζεται στο 
βασιλιά Αχαάβ και του λέει: Ορκίζοµαι στον Κύριο που υπηρετώ, τον αληθι-

νό Θεό του Ισραήλ, ότι τα επόµενα χρόνια δε θα πέσει στη γη ούτε δροσιά ούτε βροχή, 

παρά µόνο µε προσταγή δική µου. Η κατηγορηµατική αυτή προαγγελία, 
ήταν επόµενο να εξαγριώσει τη βασιλική αυλή και ιδιαίτερα την Ιεζάβελ.  

ΟΟΟΟ Κύριος είπε στον Ηλία: Φύγε από εδώ και πήγαινε να 
κρυφτείς κοντά στο χείµαρρο Χοράθ (Χερίθ), ανατολικά του Ιορδά- 
νη. Ο προφήτης συµµορφώθηκε. Η τριετής ξηρασία άρχισε. Οι κό- 
ρακες τού έφερναν ψωµί και κρέας πρωί και βράδυ, κι έπινε νερό από το 
χείµαρρο. Μετά όµως από µερικές µέρες ξεράθηκε ο χείµαρρος.  

ΤΤΤΤότε παίρνει νέα εντολή από τον Κύριο που του είπε: Σήκω, 
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᾿ΑΑΑΑδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυ-

μίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. Ἰδοὺ μακαρίζομεν 

τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδε-

τε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων. Πρὸ πάντων δέ, ἀ-

δελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ 

ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε. 

Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; Ψαλλέτω. Ἀσθενεῖ τις 

ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευ-

ξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· 

καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· 

κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις 

τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει 

δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ 

προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυ-

τοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδω-

κε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς. Ἀδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανη-

θῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέ-

ψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ κα-

λύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 
 

 

πήγαινε στη Σαρεπτά, στην περιοχή της Σιδώνας. Ξεκίνησε ο Η-
λίας και όταν έφτασε στην πύλη της πόλης είδε µία γυναίκα που 
µάζευε ξύλα. Της είπε: Φέρε µου, σε παρακαλώ, λίγο νερό… και έ-
να κοµµάτι ψωµί. Η απάντηση της γυναίκας, που ήταν χήρα, είναι 
συγκλονιστική: Μα τον αληθινό Θεό, το Θεό σου, δεν έχω καθό-
λου ψωµί, παρά µόνο µία χούφτα αλεύρι στο πιθάρι και λίγο λάδι 
στο δοχείο. Ήρθα εδώ για να µαζέψω λίγα ξύλα, να πάω να ετοιµά-
σω για µένα και το γιο µου ό,τι έχει αποµείνει, να το φάµε και µετά 
να πεθάνουµε. Ο προφήτης  επέµενε. Της ζήτησε να φτιάξει µία 
µικρή λαγάνα για κείνον και να του τη φέρει, έπειτα να φτιάξει 
για την ίδια και το γιο της. Η γυναίκα έκανε όπως της είπε ο προ-
φήτης, µε αποτέλεσµα ούτε το αλεύρι ούτε το λάδι να τελειώνουν 
για πολλές ηµέρες. Ύστερα αρρώστησε και πέθανε ο γιος της. Ο 
προφήτης προσευχήθηκε και ο Κύριος ανέστησε το παιδί.  

ΉΉΉΉταν ήδη ο τρίτος χρόνος της φοβερής ξηρασίας, όταν ο  
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ΑΑΑΑδελφοί µου, πάρτε για παράδειγµα καρτερικότητας στις θλίψεις 
τούς προφήτες, που µίλησαν στο όνοµα του Κυρίου. Καλοτυχίζουµε εκείνους 
που δείχνουν υποµονή. Ακούσατε για την υποµονή του Ιώβ και γνωρίζετε 
ποιο τέλος τού επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι γεµάτος ευσπλαχνία 
και έλεος. Προπαντός, αδελφοί µου, να µην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό ούτε 
στη γη ούτε να κάνετε κανέναν άλλο όρκο. Ας είναι το «ναι» σας πραγµατικό 
ναι και το «όχι» σας πραγµατικό όχι, για να µη βρεθείτε κατηγορούµενοι στην 
τελική κρίση. Βρίσκεται κανένας σας σε δύσκολη θέση; Να προσεύχεται. Εί-
ναι κάποιος χαρούµενος; Να υµνεί τον Θεό. Είναι κάποιος από σας άρρω-
στος; Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας να προσευχηθούν 
γι’ αυτόν και να τον αλείψουν µε λάδι, επικαλούµενοι το όνοµα του Κυρίου. 
Και η προσευχή που γίνεται µε πίστη θα σώσει τον άρρωστο· ο Κύριος θα τον 
κάνει καλά. Κι αν έχει κάνει αµαρτίες, θα του τις συγχωρήσει. Να εξοµολο-
γείστε τις αµαρτίες σας ο ένας στον άλλο και να προσεύχεστε ο ένας για τον 
άλλο, για να θεραπευτείτε. Η παράκληση του δικαίου έχει µεγάλη δύναµη και 
αποτελεσµατικότητα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν κι εµάς και προσευχήθηκε 
να µη βρέξει, και δεν έβρεξε πάνω στη γη τρία χρόνια κι έξι µήνες. Και προ-
σευχήθηκε ξανά, κι ο ουρανός έδωσε βροχή, και βλάστησε η γη τον σπόρο 
που είχε µέσα της. Αδελφοί µου, αν κάποιος από σας ξεστρατίσει από την α-
λήθεια και κάποιος άλλος τον επαναφέρει, πρέπει να ξέρει ότι αυτός που επα-
νέφερε έναν αµαρτωλό από τον πλανεµένο δρόµο του, θα σώσει µια ψυχή από 
τον θάνατο και θα την απαλλάξει από πλήθος αµαρτίες. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)          
 

Θεός είπε στον προφήτη: Πήγαινε να παρουσιαστείς στον Αχαάβ. 
Όταν έγινε η συνάντηση, ο προφήτης προκάλεσε τον Αχαάβ να 
δώσει εντολή να συγκεντρωθούν όλοι οι Ισραηλίτες στο όρος Κάρ-

µηλος, µαζί µε τους «προφήτες» του Βάαλ και της Αστάρτης. Όταν 
έγινε η συγκέντρωση, ο Ηλίας είπε στους Ισραηλίτες: Ας µας φέρουν 

δύο µοσχάρια κι ας διαλέξουν το ένα για τον εαυτό τους· ας το κοµµατιάσουν κι 
ας το βάλουν πάνω στα ξύλα. Εγώ θα πάρω το άλλο και θα το βάλω πάνω στα 
ξύλα. Ας επικαλεστούν αυτοί το όνοµα του θεού τους και θα επικαλεστώ κι εγώ 
το όνοµα του Κυρίου. Όποιος θεός απαντήσει µε φωτιά, θα είναι ο αληθινός.  
Οι «προφήτες» του Βάαλ προσεύχονταν στο θεό τους από το πρωί 
ως το µεσηµέρι. Εις µάτην όµως! Νωρίς το απόγευµα ο προφήτης 
έβαλε πάνω στο θυσιαστήριο ξύλα, κοµµάτιασε το µοσχάρι και το 
τοποθέτησε πάνω τους. Έπειτα ζήτησε 4 κάδους νερό κι έδωσε ε-
ντολή να το χύσουν στο ολοκαύτωµα και τα ξύλα. Το ίδιο είπε και 
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έκαναν δεύτερη και τρίτη φορά. Στη συνέχεια προσευχήθηκε. Τότε 
έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εντελώς τα κοµµάτια του µοσχαριού, τα ξύλα, 

ακόµα και τις πέτρες και το χώµα. Τους «προφήτες» του Βαάλ ο προφή-
της τούς εξολόθρευσε. Μετά ξέσπασε δυνατή βροχή. Ο προφήτης 
πήγε στο Χωρήβ, το βουνό του Θεού. Ο Κύριος τού εµφανίστηκε όχι ως δυ-

νατός άνεµος· ούτε σαν σεισµός ή φωτιά, αλλά ως ένας ήχος από ελαφρό αεράκι.  
ΚΚΚΚατά την εντολή του Κυρίου, βάδισαν ο Ηλίας και ο µαθη-

τής του Ελισαίος προς τον Ιορδάνη, ενώ τους ακολουθούσαν 50 
προφήτες. Ο Ηλίας πήρε το µανδύα του [τη µηλωτή], τον δίπλωσε 
και χτύπησε µ’ αυτόν τα νερά. Εκείνα άνοιξαν στα δύο και πέρα-
σαν ανάµεσα οι δυο άντρες. Ξαφνικά φάνηκε ένα άρµα από φω-
τιά, κι άλογα πύρινα τούς χώρισαν. Κι ανέβαινε ο Ηλίας µέσα σε 
ανεµοστρόβιλο στον ουρανό, ενώ άφησε να πέσει από πάνω του ο 
µανδύας (µηλωτή) που τον µάζεψε ο Ελισαίος. Οι προφήτες εί-
παν: Το πνεύµα του Ηλία έµεινε στον  Ελισαίο. (Ευαγγέλου Π. Λέκκου) 

ΗΗΗΗ µνήµη του προφήτη Ηλία την 20η Ιουλίου είναι καθαρά 
παράδοση της Εκκλησίας της Κων/πόλεως. Η παλαιότερη µαρτυ-
ρία σχετίζεται µε το µικρό Ναό (προφητείο) που ιδρύθηκε από 
τους στρατιώτες του αυτοκράτορα Ζήνωνος στο Πετρείον της Κων/πόλεως, ως 
έκφραση ευγνωµοσύνης για την εµφάνιση του προφήτη στο στρά-
τευµα κατά τη διάρκεια εκστρατείας στην Περσία. Το γεγονός 
πρωτοεορτάστηκε στις 20 Ιουλίου, άγνωστο ποιου έτους ακριβώς, στο 
Πετρείον, και έκτοτε έµεινε ως η ηµεροµηνία κατά την οποίαν, «1 

πυρφόρος 2νάβασις 3ς ε4ς ο5ρανο6ς 7λιο8 το8 9ν προφήταις µεγίστου».  
(Παναγιώτη Ι. Σκαλτσή, Αναπλ. Καθηγητή στο Τµήµα Θεολογίας του Α.Π.Θ.) 
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2)ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ –––– ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΤΗ    

  ε π ί  τ η  µ ν ή µ η  τ ο υ  Α γ ί ο υ  κ α ι  Ι α µ α τ ι κ ο ύ  Π α ν τ ε λ ε ή µ ο ς 
Σάββατο 26 Ιουλίου 2014, 7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
Κυριακή 27 Ιουλίου 2014, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία. ֠    
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