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Στις 20 του Ιούλη κάθε χρόνο γιορτάζει η αγία μας Εκκλησία την εις ουρανούς 

πυρφόρον ανάβασιν του αγίου ενδόξου προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Ο προφήτης 

Ηλίας έζησε ασκητικά τον 9ο αιώνα π.Χ. ως ένας ένσαρκος άγγελος επί της γης, 

πυρούμενος από θείο ζήλο. Κατατάσσεται στον χορό των μεγάλων προφητών, παρόλο 

που δεν έγραψε δικό του προφητικό βιβλίο, και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής. Για την 

επί 25 ολόκληρα χρόνια προφητική δράση του μας πληροφορούν τα βιβλία Γ΄ και Δ΄ 

Βασιλειών στην Παλαιά Διαθήκη. 

Πτώση του Ισραήλ στη λατρεία του Βάαλ –  

Επιβολή ανομβρίας από τον προφήτη Ηλία 

Έζησε σε χρόνια δύσκολα, στην εποχή που ο λαός του θεού πλανήθηκε στην 

ειδωλολατρία λατρεύοντας τον Βάαλ και την Αστάρτη, θεότητες που λάτρευαν οι 

Φοίνικες, αντί της λατρείας του αληθινού Θεού. Ο τότε βασιλιάς του Ισραήλ, Αχαάβ, 

(873-854π.χ.), μετά τον γάμο του με την Ιεζάβελ, κόρη ενός ιερέως του Βάαλ, 

σύμφωνα με την μαρτυρία του ιστορικού Μενάδου, παρασύρθηκε στην ειδωλολατρία 

και κατεδίωκε τους προφήτες του αληθινού Θεού επιβάλλοντας τη λατρεία του Βάαλ 

και της Αστάρτης. 

Ο προφήτης Ηλίας ήταν το σωστό πρόσωπο στη σωστή θέση στη πιο κρίσιμη στιγμή. 

Με θάρρος και ζήλο Θεού στέκεται μπροστά στον βασιλιά και τον προειδοποιεί ότι ζει 

Κύριος ο Θεός των δυνάμεων και δεν θα έλθει βροχή, παρά μόνον αν αυτός το ζητήσει 

από τον Θεό (Γ΄ Βασ. 17,1). Με απλά λόγια: δεν θα βρέξει ο Θεός αν δεν του πω εγώ!! 

Επιβάλλει μια σκληρή ανομβρία, που κράτησε τριάμισι ολόκληρα χρόνια, μέχρις ότου 

ο λαός του Θεού μετανοήσει και επιστρέψει στον αληθινό Θεό. 

Τα κοράκια τρέφουν τον προφήτη Ηλία 

Στην περίοδο αυτή, με εντολή του Θεού, κρυβόταν αρχικά στον χείμαρρο Χερίθ 

ανατολικά του Ιορδάνη, εκεί όπου σήμερα είναι κτισμένη η Μονή του Χοζεβά. Ο Θεός 

φρόντιζε για τη διατροφή του: κοράκια του έφερναν κάθε πρωί ψωμί και κάθε βράδυ 

κρέας και έπινε νερό από τον χείμαρρο. 

Ανάσταση του Υιού της χήρας στα Σαρεπτά 

Κι όταν στέρεψε ο χείμαρρος, ο Θεός έστειλε τον προφήτη Ηλία στα Σαρεπτά της 

Σιδωνίας σε μια γυναίκα χήρα. Αυτή με το λιγοστό αλεύρι και λάδι που είχε, ζύμωσε 

λαγάνα για τον προφήτη, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Το πιθάρι με το αλεύρι και το 

δοχείο με το λάδι δεν επρόκειτο να αδειάσει μέχρις ότου θα σταματούσε η ανομβρία. 



Σε λίγες μέρες, όμως, το μονάκριβο παιδί της χήρας πέθανε και ο προφήτης Ηλίας με 

τρόπο θαυμαστό το ανέστησε! 

Θαύμα με τη φωτιά από τον ουρανό – Τέλος της ανομβρίας 

Στη συνέχεια, Κύριος ο Θεός έστειλε τον προφήτη Ηλία να πάει στον βασιλιά Αχαάβ 

και να τον προκαλέσει σε ένα μεγάλο στοίχημα, για να φανεί ποιος είναι ο αληθινός 

Θεός. Παρόλο που ο Αχαάβ αναζητούσε τον προφήτη Ηλία, για να τον θανατώσει, 

αυτός δεν διστάζει να παρουσιαστεί μπροστά του υπακούοντας στην εντολή του 

Θεού. 

Ετοιμάστηκαν, λοιπόν, δύο θυσιαστήρια, στο Καρμήλιον όρος, ένα για τους 

ψευδοπροφήτες και ψευδοϊερείς του Βάαλ και ένα για τον προφήτη Ηλία. Το 

στοίχημα απλό. Την αναγκαία φωτιά, για να γίνει η θυσία, θα τη δώσει ο αυτός που 

είναι πραγματικά Θεός. Άρχισαν οι του Βάαλ να τον επικαλούνται να δώσει φωτιά για 

τη θυσία, αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Τους περίπαιζε λέγοντάς τους να φωνάξουν 

πιο δυνατά, γιατί ο θεός τους ίσως κοιμόταν και δεν τους άκουγε. 

Όταν ήλθε η σειρά του προφήτη Ηλία, έκτισε το θυσιαστήριο με 12 λίθους, έβαλε τα 

ξύλα και ζήτησε να βάλουν νερό πάνω στα ξύλα τρεις φορές. Τα ξύλα κολυμπούσαν 

μέσα στο νερό. Και τότε προσευχήθηκε λέγοντας: 

Κύριε άκουσέ με σήμερα και στείλε φωτιά, για να μάθει όλος ο λαός ότι εσύ είσαι 

Κύριος ο Θεός του Ισραήλ και εγώ ο δούλος σου· έκανα για χάρη σου όλα αυτά τα 

έργα … και έπεσε φωτιά από τον Κύριο … και όλος ο λαός έπεσε επί την γη και είπαν 

ότι αληθινά Κύριος ο Θεός του Ισραήλ είναι πραγματικός Θεός (Γ΄ Βασ. 18,36-39). 

Μετά τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, επέστρεψε ο Ισραήλ στον αληθινό Θεό και 

ακολούθως, σταμάτησε η ανομβρία. 

Θεοπτία 

Όταν η βασίλισσα Ιεζάβελ κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία, για να τον θανατώσει, αυτός 

έφθασε στο όρος Χωρήβ. Εκεί ο Θεός κάλεσε τον προφήτη Ηλία να βγει πάνω στον 

βράχο, για να τον δει. 

Τότε, σφοδρός άνεμος έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους και κατόπιν έγινε 

σεισμός. Δεν ήταν ο Κύριος μέσα στον σεισμό. Μετά ακολούθησε φωτιά, αλλά δεν 

ήταν μέσα σ’ αυτήν ο Κύριος. Μετά ακολούθησε αύρα λεπτή και ο προφήτης Ηλίας 

σκέπασε το πρόσωπο του με την μηλωτή. Μέσα στην αύρα ήταν ο Κύριος. 

Ανάληψη στους ουρανούς 

Εικοσιπέντε χρόνια έδρασε ως προφήτης και ακολούθως έχρισε τον Ελισσαίο ως 

διάδοχό του και αναλήφθηκε στους ουρανούς. 



Ο προφήτης Ηλίας ευαρέστησε τον Θεό με ολόκληρη την ζωή του και τιμήθηκε από 

τον Θεό πάρα πολύ. Αξιώθηκε να είναι ο ένας εκ των δύο ανθρώπων που δεν 

γεύτηκαν θάνατο (αυτοί είναι ο Ηλίας και ο Ενώχ). Αξιώθηκε να είναι ο ένας εκ των 

δύο ανθρώπων που είδαν την δόξα του Θεού (αυτοί είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας, που 

εμφανίζονται και στη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο Θαβώρ ως εκπρόσωποι του 

Νόμου και των Προφητών). 

Αξιώθηκε να είναι ο άγιος της βροχής. Όσες φορές ο τόπος μας περνά περίοδο 

ανομβρίας και αυτό, δυστυχώς, γίνεται πολύ συχνά, οι άνθρωποι τον επικαλούμαστε 

με πίστη και απαντά δίνοντας βροχή. 

Να μιμούμαστε, λοιπόν, τον προφήτη Ηλία στον ζήλο και την αρετή του και να του 

ζητούμε στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, να μεσιτεύει για μας. 

Ταῖς τοῦ σοῦ προφήτου ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 


