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Φώτη Κόντογλου 

Αὐτὸσ ὁ ἅγιοσ ξεχωρίηει ἀνάμεςα ςτοὺσ ἄλλουσ, καὶ μὲ ὅλο ποὺ ἤτανε ἄνκρωποσ, 

φαίνεται ςὰν κάποιο ὑπερφυςικὸ καὶ μυςτθριῶδεσ πλάςμα, ποὺ ἔρχεται καὶ 

ξανάρχεται ςτὸν κόςμο. Οἱ Ἰουδαῖοι περιμζνανε νὰ ξανάρκει ςτὸν κόςμο, γιὰ τοῦτο 

καρροφςανε πὼσ ὁ ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ Πρόδρομοσ ἤτανε ὁ Ἠλίασ. Καὶ τότε ποὺ ρϊτθςε 

ὁ Χριςτὸσ τοὺσ μακθτὲσ του «Ποιόσ, λζνε, πὼσ εἶμαι, οἱ ἄνκρωποι;», τοῦ 

ἀπαντιςανε πὼσ λζγανε πὼσ ἤτανε ὁ Ἠλίασ ἢ κάποιοσ ἄλλοσ ἀπὸ τοὺσ προφῆτεσ. Ὁ 

προφιτθσ Μαλαχίασ, ποὺ ἔηθςε πολὺ ὑςτερϊτερα ἀπὸ τὸν Ἠλία, λζγει: «Σάδε λζγει 

Κφριοσ Παντοκράτωρ. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποςτελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τὸν Θεςβίτθν, πρὶν ἢ ἐλκεῖν 

τὴν ἡμζραν Κυρίου τὴν μεγάλθν καὶ ἐπιφανῆ», καὶ πολλοὶ τὸ ἐξθγιςανε πὼσ ὁ Ἠλίασ 

κἄρκθ πάλι ςτὸν κόςμο πρὶν ἀπὸ τὴ Δευτζρα Παρουςία καὶ κὰ μαρτυριςει. 

ὲ ὅλα μοιάηει μ᾿ αὐτὸν ὁ Πρόδρομοσ, γι᾿ αὐτὸ οἱ ἀπόςτολοι κ᾿ οἱ ἄλλοι Ἑβραῖοι 

ὑποπτευόντανε μιπωσ ἤτανε ὁ Ἠλίασ ξαναγεννθμζνοσ. Ὕςτερα ἀπὸ τὴ 

Μεταμόρφωςθ, ςὰν κατεβικανε ἀπὸ τὸ βουνὸ οἱ τρεῖσ μακθτάδεσ μὲ τὸν Χριςτό, 

τὸν ρωτιςανε: «Οἱ γραμματεῖσ λζνε πὼσ ὁ Ἠλίασ πρζπει νἄρκει πρῶτα. Ἐςὺ τί λζσ;» 

Κι᾿ ὁ Χριςτὸσ τοὺσ ἀποκρίκθκε: «Ὁ Ἠλίασ ἔρχεται πρῶτα καὶ κὰ τ᾿ ἀποκαταςτιςει 

ὅλα· ἀλλὰ ςᾶσ λζγω πὼσ ὁ Ἠλίασ ἦρκε κιόλασ, καὶ δὲν τὸν γνωρίςανε, ἀλλὰ τοῦ 

κάνανε ὅςα κελιςανε· τὰ ἴδια μζλλεται νὰ πάκει καὶ ὁ γυιὸσ τοῦ ἀνκρϊπου ἀπ᾿ 

αὐτοφσ». Σότε καταλάβανε οἱ μακθτὲσ πὼσ γιὰ τὸν Ἰωάννθ τὸν Βαπτιςτὴ τοὺσ εἶπε 

(Ματκ. ιςτ´, 10). Ρωτιςανε οἱ μακθτὲσ τὸν Χριςτὸ γιὰ τὸν Ἠλία, ἐπειδὴ τὸν εἴχανε 

δεῖ πρὶν ἀπὸ λίγο, ἀπάνω ςτὸ Θαβϊρ, νὰ φανερϊνεται μαηὶ μὲ τὸν Μωυςῆ, τὴν ὥρα 
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ποὺ μεταμορφϊκθκε ὁ Χριςτόσ, καὶ νὰ μιλᾶ μαηί του, μὲ ὅλο ποὺ εἶχε ηιςει ς᾿ αὐτὸν 

τὸν κόςμο πρὶν ἀπὸ 800 χρόνια. 

Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴ ταφρωςθ, ςὰν φϊναξε ὁ Χριςτὸσ «Ἠλὶ ἠλί, λαμὰ ςαβαχκανί», 

κάποιοι ἀπὸ τοὺσ Ἑβραίουσ ποὺ ςτεκόντανε κοντὰ ςτὸ ςταυρὸ λζγανε πὼσ κὰ 

φϊναηε τὸν Ἠλία νὰ τὸν βοθκιςει: «Σινὲσ δὲ τῶν ἐκεῖ ἑςτϊτων ἀκοφςαντεσ ἔλεγον 

ὅτι Ἠλίαν φωνεῖ οὗτοσ» (Ματκ. κη´, 46). Παντοῦ πλανιζται ὁ ἴςκιοσ του. 

Ὁ προφιτθσ Ἠλίασ γεννικθκε πρὸ 2767 χρόνια. Πατρίδα του ἤτανε ἕνασ τόποσ ποὺ 

τὸν λζγανε Θζςβθ, ςτὰ ςφνορα τῆσ Ἀραβίασ, κι᾿ ἀπὸ τοῦτο λζγεται Θεςβίτθσ. Σὸν 

πατζρα τοῦ τὸν λζγανε ωβάκ, ἀπὸ τὸ γζνοσ του Ἀαρϊν. Σὴ νφχτα ποὺ γεννικθκε 

εἶδε ὁ πατζρασ του πὼσ πιγανε νὰ τὸν χαιρετιςουνε κάποιοι ἄνκρωποι μὲ ἄςπρα 

ροῦχα καὶ πὼσ φαςκιϊςανε μὲ φωτιὰ τὸ νιπιο καὶ τοῦ δίνανε νὰ φάγει φωτιά. ὰν 

μεγάλωςε, ἔγινε ἕνασ ἄντρασ τρομερὸσ κ᾿ ἔτρεχε παντοῦ καὶ ξόρκιηε τοὺσ Ἑβραίουσ 

νὰ γυρίςουνε ςτὸν ἀλθκινὸ Θεὸ ποὺ τὸν εἴχανε ἀρνθκεῖ καὶ προςκυνοφςανε τὸν 

Βάαλ. Φωτιὰ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ ςτόμα του καὶ δὲν ςτεκότανε μζρα-νφχτα, ἀλλὰ ὁλοζνα 

μιλοῦςε γιὰ τὴν πίςτθ τ᾿ ἀλθκινοῦ Θεοῦ, γιὰ τοῦτο ὀνομάςκθκε «ηθλωτισ»: «Καὶ 

ἀνζςτθ Ἠλίασ προφιτθσ ὡσ πῦρ, καὶ ὁ λόγοσ αὐτοῦ ὡσ λαμπὰσ ἐκαίετο» (οφ. 

ειρὰχ μθ´, 1 ). Φωτιὰ ἔτρωγε νιπιο, μὲ φαςκιὲσ ἀπὸ φωτιὰ ἤτανε τυλιγμζνοσ, 

φωτιὰ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ ςτόμα του, φωτιὰ ἔπεςε ςτὸ κυςιαςτιριο μὲ τὴν προςευχι 

του, φωτιὰ ἔκαψε τὴ γῆ ἀπὸ τὴν ἀνεβροχιὰ ἐπειδὴ τὸ ηιτθςε ἀπὸ τὸ Θεό, φωτιὰ 

ἤτανε τ᾿ ἁμάξι ποὺ τὸν ἅρπαξε ςτὸν οὐρανό. 

Σὸν καιρὸ ἐκεῖνον ἤτανε βαςιλιὰσ τῶν Ἑβραίων ὁ Ἀχαάβ, ἄνκρωποσ ἀςεβισ, ποὺ 

προςκυνοῦςε τὸν Βάαλ, κ᾿ εἶχε γυναίκα τὴν Ἰεηάβελ, μιὰ τίγρθ αἱμοβόρα ποὺ 

κυνθγοῦςε τὸν Ἠλία νὰ τὸν ςκοτϊςει, ἐπειδὴ δὲν ἔπαυε ἐλζγχοντασ τὴν γιὰ τὴν 

ἀπιςτία τθσ καὶ γιὰ τὰ κακουργιματα ποὺ ἔκανε. Καὶ ςὲ τοῦτο μοιάηει ὁ Ἠλίασ μὲ 

τὸν Πρόδρομο, ποὺ τὸν κατάτρεχε ἡ Ἡρωδιάδα. Γιὰ νὰ φανεῖ ἡ δφναμθ τοῦ Θεοῦ, 

τὸν παρακάλεςε ὁ Ἠλίασ νὰ μὴ βρζξει. Καὶ ςφαλίςκθκε ὁ οὐρανὸσ καὶ δὲν ἔπεςε 

ςταλαγματιὰ ςτὴ γῆ. Κ᾿ ἔγινε λόγοσ Κυρίου ςτὸν Ἠλία νὰ πάγει νὰ κρυφκεῖ ς᾿ ἕνα 

ξεροπόταμο ποὺ τὸ λζγανε Χοράκ. Κι᾿ ὁ Ἠλίασ πῆγε ςτὸ ξεροπόταμο, καὶ τὰ κοράκια 

τοῦ πθγαίνανε ψωμὶ καὶ κρζασ κι᾿ ἔτρωγε, κ᾿ ἔπινε ἀπὸ τὸ νερὸ ποὺ ςτεκότανε ςτὶσ 

λακκοῦβεσ τοῦ ξεροπόταμου. Ὕςτερα ἀπὸ λίγεσ μζρεσ ξεράκθκε ὁλότελα τὸ 

ξεροπόταμο καὶ τοῦ λζγει ὁ Θεόσ: «ικω καὶ ςφρε ςὲ μία πολιτεία ποὺ τὴ λζνε 

άρεφκα κοντὰ ςτὴ ιδϊνα, κ᾿ ἐγὼ κὰ προςτάξω μία χιρα γυναίκα νὰ ςὲ κρζφει». 

Πῆγε λοιπὸν καὶ ςτάκθκε ἔξω ἀπὸ τὴν καςτρόπορτα, καὶ βλζπει μία γυναίκα ποὺ 

μάηευε λίγα ξυλαράκια, κ᾿ ἔκραξε ὁ προφιτθσ καὶ τῆσ εἶπε: «φρε καὶ φζρε μου μιὰ 

ςτάλα νερὸ νὰ πιῶ». Καὶ πθγαινάμενθ ἡ γυναίκα νὰ φζρει τὸ νερό, τῆσ φϊναξε ὁ 

Ἠλίασ: «Φζρε μου καὶ λίγο ψωμὶ νὰ φάγω». Σοῦ λζγει ἡ γυναίκα: «Ὁ Θεὸσ ξζρει πὼσ 

δὲν ἔχω ἄλλο τίποτα παρὰ μονάχα μιὰ δράκα (μονοχεριά) ἀλεφρι ςτὴν κρινα 

(ςεντουκάκι) καὶ λίγο λάδι ςτὸ λαδικό, καὶ μαηεφω τϊρα λίγα ξφλα νὰ κάνω μία 

μικρὴ πίτα νὰ φάγω ἐγὼ καὶ τὰ παιδιά μου κ᾿ ὕςτερα νὰ πεκάνουμε». Σότε τῆσ λζγει 



ὁ Ἠλίασ: «Μὴ φοβᾶςαι, μόνο ςφρε καὶ κάνε κακὼσ εἶπα, ἀλλὰ φζρε μου πρῶτα ἕνα 

κομμάτι πίτα, κ᾿ ὕςτερα νὰ φᾶσ ἐςὺ καὶ τὰ παιδιὰ ςου· γιατί, νὰ τί λζγει ὁ Κφριοσ: 

«Ἀπὸ τὸν κουβά ςου δὲν κὰ λείψει τ᾿ ἀλεφρι κι᾿ ἀπὸ τὸ λαδόμπρικό ςου δὲν κὰ 

λιγοςτζψει τὸ λάδι, ὡσ τὴν ἡμζρα ποὺ κὰ ςτείλω βροχὴ ἀπάνω ςτὴ γῆ». Πῆγε 

λοιπὸν ἡ γυναίκα κ᾿ ἔκανε ὅπωσ τῆσ παράγγειλε ὁ Ἠλίασ, καὶ τὸν πῆρε ςτὸ ςπίτι τθσ, 

κι᾿ ἀπὸ κείνθ τὴ μζρα δὲ λιγόςτεψε τ᾿ ἀλεφρι μιτε τὸ λάδι ςϊκθκε, κατὰ τὸ λόγο τοῦ 

Θεοῦ. Ἀφοῦ πζραςε καιρόσ, ἀρρϊςτθςε βαρειὰ ὁ γυιὸσ τῆσ χιρασ καὶ πζκανε. Κ᾿ ἡ 

μάνα του ἡ καθμζνθ, ἀπὸ τὴν πίκρα τθσ, εἶπε ςτὸν Ἠλία: «Ἄνκρωπε τοῦ Θεοῦ, ἦρκεσ 

ςτὸ ςπίτι μου γιὰ νὰ τοῦ κυμίςεισ τὶσ ἁμαρτίεσ μου καὶ νὰ πάρει τὸ παιδί μου;» Σῆσ 

λζγει ὁ Ἠλίασ: «Δῶςε μου τὸ γυιό ςου». Σὸν πῆρε λοιπὸν ςτὴν ἀγκαλιά του καὶ τὸν 

ἀνζβαςε ςτ᾿ ἀνϊγι ποὺ κοιμότανε, καὶ τὸν ἔβαλε ἀπάνω ςτὸ ςτρωςίδι ποὺ 

κοιμότανε ὁ ἴδιοσ καὶ φφςθξε τρεῖσ φορὲσ ςτὸ πρόςωπό του κ᾿ ἔκραξε ςτὸ Θεὸ κ᾿ 

εἶπε: «Ἂσ γυρίςει πίςω ἡ ψυχὴ ςὲ τοῦτο τὸ παιδάριο». Κ᾿ ἔγινε κακὼσ εἶπε, καὶ 

ηωντάνεψε τὸ παιδάριο. Σότε φϊναξε τὴ μθτζρα του καὶ τῆσ τόδωςε, λζγοντάσ τθσ: 

«Νά, ηεῖ πάλι ὁ γυιόσ ςου». Κ᾿ εἶπε ἡ γυναίκα: «Σϊρα κατάλαβα πὼσ εἶςαι 

ἄνκρωποσ τοῦ Θεοῦ, κι᾿ ὁ λόγοσ του εἶναι ἀλθκινὸσ ςτὸ ςτόμα ςου». 

ὰν περάςανε τρία χρόνια, εἶπε ὁ Θεὸσ ςτὸν Ἠλία: «Πιγαινε ςτὸν Ἀχαὰβ καὶ 

παρουςιάςου μπροςτά του, καὶ κὰ δϊςω βροχὴ ςτὸ πρόςωπο τῆσ γῆσ». Σράβθξε 

λοιπὸν ὁ Ἠλίασ καὶ πῆγε ςτὰ μζρθ τῆσ αμάρειασ, κ᾿ ἤτανε μεγάλθ πείνα. Ὁ Ἀχαὰβ 

εἶχε ἕναν οἰκονόμο τοῦ παλατιοῦ του ποὺ τὸν λζγανε Ἀβδιοφ, ἄνκρωπο ποὺ πίςτευε 

ςτὸ Θεὸ καὶ ποὺ προςτάτευε τοὺσ λίγουσ ποὺ προςκυνοφςανε τὸν ἀλθκινὸ Θεό, κ᾿ 

εἶχε κρφψει ἑκατὸ παπάδεσ ςὲ δυὸ ςπθλιὲσ καὶ τοὺσ ἔκρεφε κρυφά. Εἶπε λοιπὸν μία 

μζρα ὁ βαςιλιὰσ ςτὸν Ἀβδιοὺ νὰ βγοῦνε μαηὶ ςτὸν κάμπο ἴςωσ βροῦνε λίγο χορτάρι 

γιὰ τ᾿ ἄλογά τουσ νὰ μὴν ψοφιςουνε. Ὁ Ἀχαὰβ τράβθξε ἀλλοῦ, κι᾿ ὁ Ἀβδιοὺ τράβθξε 

ς᾿ ἄλλο μζροσ. Καὶ κεῖ ποὺ περπατοῦςε ὁ Ἀβδιοφ, βλζπει τὸν Ἠλία, καὶ ςὰν τὸν εἶδε 

τὸν γνϊριςε κ᾿ ἔπεςε χάμω καὶ τὸν προςκφνθςε κ᾿ εἶπε: «Ἐςὺ εἶςαι, ἀφζντθ μου, ὁ 

Ἠλίασ;» Σοῦ λζγει ὁ προφιτθσ: «Ἐγὼ εἶμαι· μόνο ςφρε καὶ πὲσ ςτὸν ἀφζντθ ςου τὸν 

Ἀχαὰβ πὼσ κζλω νὰ τὸν ἀνταμϊςω». Κι᾿ ὁ καθμζνοσ ὁ Ἀβδιοὺ ςτενοχωρζκθκε καὶ 

τοῦ λζγει: «Ἀφζντθ μου, τόςο ἀψθφᾶσ τὴ ηωι ςου καὶ κζλεισ νὰ δεῖσ τὸν Ἀχαάβ; 

Αὐτὸσ δὲν ἄφθςε τόπο ποὺ νὰ μὴ ςτείλει νὰ ςὲ ηθτιςει. Καὶ καλὰ νὰ πάγω νὰ τοῦ 

πῶ πὼσ τὸν κζλεισ, μὰ ἂν ἔρκει τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ ςὲ ἁρπάξει καὶ δὲν ςὲ βρεῖ 

ὁ Ἀχαὰβ καὶ πεῖ πὼσ τοῦ εἶπα ψζματα, κὰ μὲ ςκοτϊςει». Σοῦ λζγει ὁ Ἠλίασ: «τ᾿ 

ὄνομα τοῦ Θεοῦ, πιγαινε νὰ κάνεισ ὅπωσ ςοῦ εἶπα καὶ μὴ φοβᾶςαι». Κι᾿ ὁ Ἀβδιοὺ 

πῆγε νὰ βρεῖ τὸν Ἀχαάβ. Καὶ ςὰν εἶδε ὁ βαςιλιὰσ ἀπὸ μακριὰ τὸν Ἠλία, τοῦ φϊναξε: 

«Ἐςὺ εἶςαι ποὺ παραπλανᾶσ τὸ λαό;» Σοῦ λζγει ὁ Ἠλίασ: «Δὲν εἶμαι ἐγὼ ποὺ 

παραπλανῶ τὸ λαό, ἀλλὰ ἐςὺ κ᾿ οἱ δικοί ςου ποὺ ἀρνθκικατε τὸν Κφριο καὶ 

προςκυνᾶτε τὸν Βάαλ. Λοιπὸν ςτεῖλε τϊρα καὶ ςφναξε ὅλουσ τοὺσ παπάδεσ τῶν 

εἰδϊλων, τοὺσ παπάδεσ τῆσ ντροπῆσ, νἄρκουνε ςτὸ βουνὸ Καρμιλι». Κι᾿ ὁ βαςιλιὰσ 

ἔκανε ὅπωσ τοῦπε ὁ Ἠλίασ. Καὶ ςὰν μαηευκικανε οἱ ἀλλαξόπιςτοι, γυρίηει καὶ τοὺσ 

λζγει ὁ Ἠλίασ: «Ὡσ πότε κὰ κουτςαίνετε πότε ἀπάνω ςτόνα ποδάρι καὶ πότε ἀπάνω 



ςτάλλο; Ἂν εἶναι κεὸσ ὁ Κφριοσ, πθγαίνετε ξοπίςω του, κι᾿ ἂν εἶναι κεὸσ ὁ Βάαλ, 

πθγαίνετε μαηί του». Κι᾿ ὁ λαὸσ δὲν εἶπε τίποτα. Σοὺσ λζγει πάλι ὁ Ἠλίασ: «Ἐγὼ 

ἀπόμεινα ὁλομόναχοσ προφιτθσ τοῦ Θεοῦ, κ᾿ οἱ παπάδεσ ποὺ προςκυνᾶνε τὸν 

Βάαλ εἶναι χίλιοι διακόςοι. Φζρτε λοιπὸν δυὸ μοςχάρια, κι᾿ ἂσ πάρουμε ἀπὸ ἕνα κι᾿ 

ἂσ τὰ ςφάξουμε κι᾿ ἂσ κάνουμε προςευχι, ὁ κακζνασ ςτὸ κεό του, κι᾿ ὅποιοσ κεὸσ 

ρίξει φωτιὰ καὶ κάψει τὸ βόδι, ἐκεῖνοσ εἶναι ὁ ἀλθκινὸσ κεόσ». Κι᾿ ὁ λαὸσ φϊναξε: 

«ωςτὸσ εἶναι ὁ λόγοσ ςου». Πιρανε λοιπὸν τὸ ἕνα τὸ βόδι οἱ χοτηάδεσ τοῦ Βάαλ 

καὶ κάνανε κυςιαςτιριο καὶ τὸ ςφάξανε καὶ τριγυρίηανε γφρω ἀπὸ τὸ κυςιαςτιριο 

ἀπὸ τὸ πρωὶ ὡσ τὸ μεςθμζρι καὶ βγάηανε μεγάλεσ φωνὲσ καὶ λζγανε: «Ἄκουςζ μασ, 

Βάαλ, ἄκουςζ μασ καὶ ρίξε φωτιά». Μὰ ἀδιαφόρετα. Σότε τοὺσ λζγει ὁ Ἠλίασ: 

«Φωνάξετε πιὸ δυνατά, γιατὶ μπορεῖ ὁ κεόσ ςασ νὰ κοιμᾶται ἢ νἄχει πιάςει 

κουβζντα». Καὶ κεῖνοι κράξανε καὶ ἱδρϊνανε καὶ κόβανε τὰ κρζατά τουσ μὲ τὰ 

μαχαίρια καὶ μὲ τὰ χαντηάρια, ὡσ τὴν ὥρα ποὺ κόντευε νὰ βαςιλζψει ὁ ἥλιοσ. Σότε 

τοὺσ λζγει ὁ Ἠλίασ: «Παραμερίςατε νὰ κάνω κ᾿ ἐγὼ τὴν προςευχι μου». Πῆρε 

δϊδεκα πζτρεσ, κατὰ τὶσ δϊδεκα φυλὲσ τοῦ Ἰςραιλ, κ᾿ ἔχτιςε κυςιαςτιριο, κ᾿ 

ἔςκαψε λάκκο βακὺν ὁλόγυρα, καὶ λιάνιςε τ᾿ ἄλλο βόδι καὶ τὄβαλε ἀπάνω ςτὰ ξφλα 

καὶ λζγει ςτὸ λαό: «Πάρετε τζςςερεσ καρδάρεσ νερὸ καὶ χφςετζ τισ ἀπάνω ςτὸ βόδι 

καὶ ςτὶσ ςχίηεσ τὰ ξφλα». Καὶ τὸ κάνανε. Κ᾿ εἶπε: «Δευτερϊςατε!» καὶ δευτερϊςανε. 

Κ᾿ εἶπε: «Σριτζψετε» καὶ τριτζψανε. Καὶ γζμιςε νερὸ ὁ λάκκοσ καὶ ξεχείλιςε. Καὶ τότε 

γφριςε ὁ Ἠλίασ κατὰ τὸν οὐρανὸ κ᾿ εἶπε: «Κφριε, ὁ Θεὸσ τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τοῦ Ἰςαὰκ 

καὶ τοῦ Ἰακϊβ, ἄκουςζ με ςιμερα καὶ ρίξε φωτιά, γιὰ νὰ γνωρίςει ἐτοῦτοσ ὁ λαὸσ 

πὼσ ἐςὺ εἶςαι Κφριοσ ὁ ἀλθκινὸσ Θεόσ, καὶ πὼσ ἐγὼ εἶμαι δοῦλοσ δικόσ ςου, καὶ 

πὼσ γιὰ ςζνα ἔκανα ὅ,τι ἔκανα. Ἄκουςζ με, Κφριε, ἄκουςζ με καὶ ρίξε φωτιά, γιὰ νὰ 

καταλάβει ὁ λαὸσ ὅτι εἶςαι ὁ Θεὸσ ὁ ἀλθκινὸσ καὶ πὼσ ἐςὺ γφριςεσ τὴν καρδιὰ τοῦ 

πρὸσ ἐςζνα». Καὶ παρευκὺσ ἔπεςε φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ κατάφαγε τὸ βόδι, τὰ 

ξφλα καὶ τὸ νερὸ καὶ τὶσ πζτρεσ, ἀκόμα καὶ τὸ χῶμα ἔγλειψε ἡ φωτιά. Σότε ὁ λαὸσ 

ἔπεςε καὶ προςκφνθςε καὶ φϊναξε: «Ἀλθκινὰ αὐτὸσ εἶναι ὁ ἀλθκινὸσ Θεόσ». 

Κι᾿ ὁ Ἠλίασ ἔφυγε ἀπὸ κεῖ, ἐπειδὴ ἡ Ἰεηάβελ ἔςτειλε νὰ τὸν ςκοτϊςουνε, καὶ τράβθξε 

μζςα ἀπὸ βουνὰ καὶ πζτρεσ νὰ πάγει ςτὸ βουνὸ Χωριβ, ποὺ εἶναι κολλθμζνο μὲ τὸ 

ινᾶ. Κι᾿ ἀπὸ τὴν κοφραςθ ἔπεςε μιςοπεκαμζνοσ καὶ κοιμικθκε κάτω ἀπὸ ἕνα 

δεντρὶ ποὺ τὸ λζγανε οἱ ντόπιοι ρακμᾶν κ᾿ οἱ Ἕλλθνεσ τὸ λζγανε ἄρκευκο, κ᾿ εἶναι 

ςὰν τὸ κζδρο. Καὶ πῆγε ἕνασ ἄγγελοσ καὶ τοῦ εἶπε: «ικω καὶ φάγε, γιατὶ ἔχεισ 

πολὺν δρόμο νὰ πάρθσ». Καὶ ςὰν ςθκϊκθκε, εἶδε κοντὰ ςτὸ μζροσ ποὖχε βάλει τὸ 

κεφάλι του, ἕνα κρικαρόψωμο κ᾿ ἕνα λαγινι νερό, κ᾿ ἔφαγε κι᾿ ἀποκοιμικθκε πάλι. 

Σρεῖσ φορὲσ τὸν ςικωςε ὁ ἄγγελοσ. Καὶ φτάνοντασ ςτὸ Χωριβ, βρῆκε ἕνα ςπιλαιο 

κοντὰ ςτὸ μζροσ ποὺ εἶχε δεῖ τὸν βάτο ὁ Μωυςῆσ ὁποὺ ἄναβε χωρὶσ νὰ καίγεται, 

καὶ μπῆκε μζςα. Κι᾿ ἄκουςε φωνὴ νὰ τοῦ λζγει: «Σί κάκεςαι αὐτοῦ, Ἠλία;» Κ᾿ εἶπε ὁ 

Ἠλίασ: «Ἀγάπθςε ἡ ψυχι μου τὸν Κφριο Παντοκράτορα, γιατὶ ςὲ ἀφιςανε οἱ γυιοὶ 

τοῦ Ἰςραιλ, γκρεμνίςανε τὶσ ἐκκλθςίεσ ςου, ςκοτϊςανε τοὺσ παπάδεσ ςου, κ᾿ ἐγὼ 

ἀπόμεινα καταμόναχοσ καὶ ηθτᾶνε νὰ πάρουνε τὴ ηωι μου». Σοῦ λζγει ὁ Κφριοσ: 



«Αὔριο κἄβγεισ νὰ ςτακεῖσ μπροςτά μου ςτὸ βουνὸ ἐτοῦτο καὶ κὰ ςθκωκεῖ ἄνεμοσ 

δυνατόσ, ποὺ κὰ χαλᾶ τὰ βουνὰ καὶ τὶσ πζτρεσ, ἀλλὰ δὲν κἆμαι ἐκεῖ μζςα· ὕςτερα 

κὰ γίνει ςειςμόσ, μὰ κ᾿ ἐκεῖ δὲν κάμαι· κ᾿ ὕςτερα κὰ γίνει φωτιά, κι᾿ οὔτε ἐκεῖ κἆμαι· 

κ᾿ ὕςτερα κὰ ςφυρίξει ἕνα λεπτὸ ἀγζρι, κ᾿ ἐκεῖ κἆμαι». Καὶ ςὰν τἄκουςε αὐτὰ ὁ 

Ἠλίασ, βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὴ ςπθλιὰ καὶ ςκζπαςε τὸ πρόςωπό του μὲ τὴν προβιὰ ποὺ 

φοροῦςε. Κι᾿ ἄκουςε πάλι τὴ φωνὴ καὶ τὸν πρόςταξε νὰ γυρίςει πίςω καὶ νὰ πάγει 

ςτὴ Δαμαςκό. Κ᾿ ἔπιαςε νὰ περπατᾶ ςτὴν ἔρθμο ςὰν ἀγρίμι. Καὶ φτάνοντασ ςτὴν 

Παλαιςτίνθ, εἶδε ἕνα ηευγολάτθ ποὺ ὄργωνε τὸ χωράφι του, κι᾿ ὁ Ἠλίασ ἔρριξε τὴ 

γοφνα τοῦ ἀπάνω του. Κι᾿ ὁ ξοχάρθσ ἄφθςε τ᾿ ἀλζτρι καὶ τὰ βόδια καὶ πῆγε μαηὶ μὲ 

τὸν Ἠλία. Αὐτὸσ ἤτανε ὁ Ἐλιςςαῖοσ ποὺ γίνθκε μακθτισ του, καὶ καταςτάκθκε μζγασ 

προφιτθσ, καὶ δὲν ἀποχωριςκικανε ὡσ τὴ μζρα ποὺ ἅρπαξε τὸ δάςκαλό του ἕνα 

πφρινο ἁμάξι, καὶ τοὔριξε τὴ γοφνα του μὲ τὴν ὁποία χτφπθςε τὸν Ἰορδάνθ καὶ 

πζραςε χωρὶσ νὰ βραχεῖ. 

Ὁ προφιτθσ Ἠλίασ εἶναι πολὺ τιμθμζνοσ ἀπὸ ἐμᾶσ τοὺσ Ἕλλθνεσ. Ὅπου νὰ πᾶσ κὰ 

δεῖσ ρθμοκλιςια του ἀπάνω ςτὶσ κορφὲσ τῶν βουνῶν, ἀπὸ τὰ μικρὰ ὡσ τὰ μεγάλα. 

Ὁ ἅγιοσ Νικόλασ φυλάγει τὴ κάλαςςα κι᾿ ὁ προφιτθσ Ἠλίασ τὰ βουνά. Μζςα ςτὰ 

ρθμοκλιςια του εἶναι ηωγραφιςμζνοσ ἀπὸ κείνουσ τοὺσ παλθοὺσ μαςτόρουσ ςὰν 

τςομπάνοσ μὲ τὴ φλοκάτα, μὲ μαλλιὰ καὶ γζνια ἀνακατεμζνα καὶ ςτριφτὰ ςὰν 

ἀγριόπρινοσ, γερακομφτθσ ςὰν ἀθτόσ, μὲ μάτια φλογερά. Κάκεται ἀπάνω ςὲ μιὰ 

πζτρα, μπροςτὰ ςὲ μιὰ ςπθλιά, ςὰν τὸ ὄρνιο ςτὴ φωλιά του. Ἔχει ἀκουμπιςμζνο τὸ 

κεφάλι του ςτὴν ἀπαλάμθ του, καὶ κοιτάηει κατὰ πίςω, ςὰν νὰ ἀκοφγει τὴ φωνὴ τοῦ 

Θεοῦ ποὺ τοῦ μιλᾶ μζςα ςὲ κεῖνα τὰ ἄςπλαχνα κράκουρα. Ἀπὸ πάνω του πετᾶ ὁ 

κόρακασ μ᾿ ἕνα κομμάτι κρζασ, καὶ χυμίηει κατὰ κάτω νὰ τοῦ τὸ δϊςει. Ὅπωσ εἶναι 

ηωγραφιςμζνοσ μζςα ςτὸ ρθμοκλιςι του, καρρεῖσ πὼσ βρίςκεςαι ἀλθκινὰ μζςα ςτὴ 

ςπθλιά του, καὶ ἀκοῦσ τὸν ἀγζρα ποὺ βουΐηει ςτὰ χορτάρια καὶ τὰ ὄρνια ποὺ 

κράηουνε κόβοντασ γφρουσ ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὸ βουνό. Κανζνα παμπάλαιο κυμιατιρι 

εἶναι κρεμαςμζνο δίπλα του ἀπάνω ςτὸν καπνιςμζνον τοῖχο, κανζνα κερὶ ςβθςτὸ 

ςτζκεται μπθγμζνο ςτὸν ἄμμο ς᾿ ἕνα μανουάλι βουνίςιο ςὰν τὸν ἅγιο ποὺ εἶναι ὁ 

νοικοκφρθσ ἐκείνου τοῦ ρθμοκλθςιοῦ. Κάκε χρόνο, ςτὶσ 20 Ἰουλίου, ἔρχουνται 

ἀποβραδὺσ οἱ χριςτιανοὶ ἀπὸ τὸ χωριὸ μὲ τὸν παπά, καὶ τὸν προςκυνᾶνε τὸν 

προφιτθ Ἠλία, ἀνάβουνε τὰ καντιλια, κυμιάηουνε, καὶ ψζλνει κανζνασ γζροσ καὶ 

λζγει τὰ ςτιχθρὰ τῆσ μνιμθσ του, καὶ κεῖνοσ ἀκοφγει μὲ τὸ ἄγριο κεφάλι του 

ἀκουμπιςμζνο ςτὸ χζρι του, κι᾿ ὁ κόρακασ βαςτᾶ τὸ ἴςιο μὲ τὴ βραχνὴ φωνι 

του: «Χαίροισ ἐπίγειε Ἄγγελε καὶ οὐράνιε ἄνκρωπε, Ἠλία μεγαλϊνυμε. Χαίροισ Ἠλία 

ηθλωτά, τῶν πακῶν αὐτοκράτωρ. Ὢ τοῦ καφματοσ! Ὁ πιλινοσ ἄνκρωποσ, οὐρανοὺσ 

τοῦ βρζχειν ὑετὸν οὐκ ἔδωκεν, καὶ οὐρανοὺσ ἀνατρζχει ἐν πυρίνῳ ἄρματι». Καὶ τὴν 

ἄλλθ μζρα, ἅμα τελειϊςει ἡ λειτουργία, φεφγουνε οἱ ἄνκρωποι, κι᾿ ὁ Ἠλίασ κάκεται 

πάλι ὁλομόναχοσ «μονϊτατοσ», βουβόσ, τυλιγμζνοσ ςτὴν προβιά του, ςὰν ἀγιοφπασ 

κουρνιαςμζνοσ. Χιλιάδεσ χρόνια κάκεται ἔτςι, ἄλλεσ πολλὲσ κὰ κάκεται, «ἕωσ τοῦ 

ἐλκεῖν τὴν ἡμζραν Κυρίου τὴν μεγάλθν καὶ ἐπιφανι». 



Πηγή: Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Καρζα 

 

 


