
(Γ΄ Βασ. Ιστ΄.20) (Έξοδος ιζ΄.1-6 ΙΗ΄.1-39)

Οκτακόσια περίπου χρόνια προ Χριστού εζούσε ένας ξακουστός προφήτης, ο προφήτης Ηλίας. Την 
εποχήν εκείνην οι Ισραηλίται, ήσαν χωρισμένοι σε δύο βασίλεια. Το ένα είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ 
και το άλλο την Σαμάρειαν. Βασιλεύς εις την Σαμάρειαν ήτο τότε ο Αχαάβ, άνθρωπος ασεβής και αμαρτωλός. 
Φαντασθήτε ότι είχε αφήσει τον αληθινόν Θεόν και ελάτρευε τον Βάαλ, έναν ψεύτικον θεόν, ένα είδωλο. Και 
όλος σχεδόν ο λαός, επειδή έβλεπε το παράδειγμα του Βασιλέως προσκυνούσε τον Βάαλ. Αυτό βέβαια, ήταν 
ασέβεια και αμαρτία μεγάλη και ο Θεός δεν μπορούσε να την αφήση ατιμώρητη.

Κατά διαταγήν λοιπόν του Αγίου Θεού παρουσιάζεται μια ημέρα ο Προφήτης Ηλίας εις τον Βασιλέα 
Αχαάβ και του λέγει:
- Βασιλεύ! Αι αμαρτίαι σου είναι πολλές και μεγάλες. Δεν φθάνει πως αρνήθηκες εσύ τον αληθινόν Θεόν, 

αλλά έδωκες και το κακό παράδειγμα εις τον λαόν, ώστε να προσκυνήση τον Βάαλ. Μάθε λοιπόν, ότι 
από σήμερα προς τιμωρίαν σου δεν θα πέση βροχή, ούτε δροσιά εις όλη την Σαμάρειαν, μέχρις ότου 
μετανοήσης και συ και ο λαός και να παρακαλέσω τον Θεόν να σας συγχωρήση και να στείλη βροχή. 
Αυτό είπε ο Προφήτης και έφυγε. Και επειδή ο Αχαάβ ήθελε να τον σκοτώση, έφυγε μακρυά κατά διαταγήν 

του Αγίου Θεού και κρύφθηκε σε ένα μέρος έρημο, όπου περνούσε ένας χείμαρρος. Πως θα εζούσε όμως εκεί; 
Ο Άγιος Θεός επρονόησε και δι’ αυτό. Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα έστελνε κόρακας και έφερναν εις τον 
προφήτην Ηλίαν ψωμί και κρέας. Νερό δε δροσερό έπινε από τον χείμαρρον. Έτσι ο προφήτης επερνούσε 
καλά με την ιδιαίτερη αυτή φροντίδα του Αγίου Θεού.

Ο λαός όμως και ο βασιλεύς υπέφεραν τρομερά. Διότι τα λόγια που είπεν ο προφήτης Ηλίας βγήκαν 
αληθινά. Είχαν περάσει τώρα μήνες πολλοί από τότε που ο προφήτης είχε πη ότι δεν θα βρέξη και εις όλο 
αυτό το διάστημα δεν έπεσε ούτε βροχή, ούτε δροσιά. Όλα τα χόρτα ξεράθηκαν. Ο λαός δεν εύρισκε ψωμί, 
διότι από την πολλήν ξηρασία δεν φύτρωνε τίποτε εις την γην. Και οι άνθρωποι και τα ζώα υπέφεραν και 
επεινούσαν και επέθαιναν απ’ την πείνα. Όλα τα πηγάδια άδειασαν, οι πηγές εστέρεψαν, τα ρυάκια σιγά 
– σιγά ξεράθηκαν. Κύτταζαν οι άνθρωποι εις τον ουρανόν μήπως φαίνεται κανένα σύννεφο, αλλά τίποτε! 
Πέρασε ένας χρόνος πέρασαν δύο χρόνια, πέρασαν τρία και ήταν τώρα τριάμισυ χρόνια που δεν είχε βρέξει 
διόλου.

Ο Βασιλεύς Αχαάβ ήταν πολύ στενοχωρημένος. Αφ’ ενός διότι δεν έβρεχε. Αφ’ ετέρου διότι είχε στείλει 
στρατιώτας εις όλον το Βασίλειον δια να εύρουν τον Ηλίαν και να τον θανατώσουν, αλλά δεν το εύρισκαν.

Μία ημέρα προσκαλεί τον οικονόμον του παλατιού του, τον Αβδιού, και τον διατάσσει να βγη έξω και 
να κυττάξη, μήπως βρη πουθενά νερό και λίγη βοσκή δια τα ζώα του Βασιλέως. Ο Αβδιού εξετέλεσε την 
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διαταγήν του. Αλλά εκεί που έψαχνε δια νερό, έξαφνα βλέπει τον Ηλίαν, ο οποίος και του λέγει: 
-Πήγαινε να ειπής εις τον Κύριόν σου, ότι ο Ηλίας είναι εδώ.
Ο Αβδιού, που και αυτός επίστευε εις τον αληθινόν Θεόν, ήλθε αμέσως εις τον Βασιλέα και του μετέφερε 

τα λόγια του Ηλία. Ο Αχαάβ τρέχη να συναντήση τον Ηλίαν. Και όταν τον είδε, του μίλησε με θυμό και του 
είπε:

- Εδώ λοιπόν είσαι, συ που διαστρέφεις τον λαόν; 
Αλλ’ ο Ηλίας του απήντησε με θάρρος:

- Δεν διαστρέφω εγώ τον λαόν, αλλά συ και η οικογένειά σου, που αφήκατε τον αληθινόν Θεόν και 
προσκυνάτε τους ψεύτικους Θεούς. Και θα σου αποδείξω, ότι οι θεοί που λατρεύεις είναι ψεύτικοι, και ότι ο 
μόνος αληθινός Θεός είναι Εκείνος που λατρεύω εγώ. Στείλε λοιπόν και μάζεψε όλους τους Ισραηλίτας εις το 
όρος Καρμήλιον, καθώς και όλους τους ιερείς ου Βάαλ.

Ο Βασιλεύς εδέχθη. Διέταξε και μαζεύθηκε όλος ο λαός εις το βουνό εκείνο και όλοι οι ιερείς του 
Βάαλ.

Τότε ο προφήτης Ηλίας τους λέγει:
- Έως πότε θα εξακολουθείτε αυτήν την διαγωγήν; Έως πότε θα λατρεύητε από την μια μεριά τον 

Θεόν τον αληθινόν και από την άλλη τον Βάαλ; Εάν ο Άγιος Θεός των Ισραηλιτών είναι ο αληθινός 
Θεός πρέπει μόνον αυτόν να πιστεύητε. Εάν πάλιν ο Βάαλ είναι ο Θεός, πρέπει αυτόν μόνον να 
ακολουθείτε.

Ο λαός δεν απήντησε ούτε λέξι, διότι κατάλαβαν ότι έφταιγαν. Τότε ο Ηλίας του λέγει:
- Εγώ απέμεινα μόνος από όλους τους προφήτας του αληθινού Θεού, ενώ οι προφήται του Βάαλ είναι 

450 και ακόμη άλλοι 400 ιερείς επάνω εις δάση που είναι αφιερωμένοι εις τους ψεύτικους Θεούς. Δια 
να ιδήτε λοιπόν ποίος είναι ο αληθινός Θεός, φέρετε εδώ δύο βόδια και ας πάρουν οι προφήται του 
Βάαλ το ένα, ας το σφάξουν και ας κόψουν κομμάτια και ας το βάλλουν επάνω εις τα ξύλα, δια να 
θυσιάσουν εις τον θεόν των. Να μην βάλουν όμως φωτιά! Θα κάμω και εγώ έπειτα το ίδιο με το άλλο 
βόδι. Και ας προσευχηθούν αυτοί πρώτα εις τον Βάαλ, δια να στείλη φωτιά δια την θυσίαν, και εγώ 
θα προσευχηθώ ομοίως εις τον ΘΕΟΝ ΜΟΥ. Όποιος δε από τους δύο Θεούς στείλη φωτιά από τον 
ουρανόν, δια να κάψη την θυσίαν, αυτός είναι ο αληθινός. Θεός.

Εις τον λαόν άρεσε πολύ η πρότασις αυτή του Προφήτου Ηλιού και συνεφώνησαν να το κάμουν. Οι ιερείς 
του Βάαλ επερίμεναν ότι ο θεός των, άμα του ζητήσουν, θα στείλη φωτιά. Έσφαξαν λοιπόν το βόδι το έβαλαν 
επάνω εις τα ξύλα και άρχισαν να παρακαλούν τον Βάαλ όλοι μαζί:

- Επάκουσέ μας, Βάαλ επάκουσέ μας, και ρίξε φωτιά να κάψη το βόδι, που σου προσφέρουμε θυσία… 
Αλλ’ αν και παρακαλούσαν από το πρωί έως το μεσημέρι, ούτε φωνή ούτε ακρόασις! Επηδούσαν, 

έτρεχαν, εχόρευαν γύρω από το θυσιαστήριον, και παρακαλούσαν τον Βάαλ έως το απόγευμα. Ο προφήτης 
Ηλίας εκουνούσε το κεφάλι του και περιγελούσε.

- Φωνάξτε τους έλεγε! Φωνάξτε! Ίσως να κοιμάτε ο Θεός σας. Φωνάξτε δια να ξυπνήση
Και εκείνοι οι δυστυχισμένοι εφώναζαν όσο μπορούσαν δυνατώτερα… αλλά, καμμία απάντησι δεν είχαν. 

Διότι τέτοιος θεός δεν υπήρχε πουθενά.
Τότε ο προφήτης Ηλίας είπεν εις τον λαόν:
- Πλησιάσατε εδώ κοντά μου. Και όταν ο λαός επλησίασε, πήρε πέτρες και οικοδόμησε το θυσιαστήριον 

του αληθινού Θεού, που ήταν κρημνισμένο. Έσκαψε τριγύρω ένα αυλάκι, έβαλε εις την σειράν τα 
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ξύλα, έσφαξε το δεύτερο βόδι, το έκοψε εις κομμάτια και του έβαλε επάνω εις τα ξύλα. Ύστερα ζήτησε 
να γεμίσουν τέσσαρες στάμνες νερό και να καταβρέξουν καλά το κρέας και τα ξύλα. Αφού το έκαμαν 
αυτό διάταξε ο προφήτης Ηλίας:

- Φέρετε νερό και άλλη μια φορά
Και έφεραν και το έχυσαν επάνω εις την θυσίαν, πάλιν τους λέγει: 
- Και τρίτη φορά! 
Και πάλιν έφεραν και έρριξαν. Επάνω εις τα ξύλα και εις το κρέας. Έτσι το νερό πλημμύρισε τριγύρω και 

εγέμισε το αυλάκι που ήταν γύρω εις το θυσιαστήριον. Αυτό το έκαμε δια να μη νομίση κανένας ότι ήταν 
κάπου κρυμμένη φωτιά. Τότε ο προφήτης Ηλίας επλησίασε και προσευχήθηκε ως εξής:

- Κύριε! Συ είσαι ο μόνος αληθινός Θεός, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Σε παρακαλώ 
άκουσε την προσευχήν μου και στείλε φωτιά από τον ουρανόν να κάψη την θυσίαν δια να μάθουν 
σήμερα όλοι, ότι συ είσαι ο αληθινός Θεός, και εγώ είμαι δούλος σου, και όλα αυτά τα έκαμα κατά 
διαταγήν Σου.

Δεν επρόφθασε να τελειώση τα λόγια της προσευχής του ο Ηλίας και έστειλε ο Άγιος Θεός φωτιά δυνατή, 
που έκαψε εντελώς και τα κρέατα της θυσίας και τα ξύλα ακόμη και τα λιθάρια και το χώμα και το νερό που 
ήταν εις το αυλάκι. Μόλις είδε ο λαός το θαύμα αυτό, κατάλαβε ότι Κύριος, ο Άγιος Θεός του προφήτου Ηλία, 
είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Έπεσαν λοιπόν κάτω γονατιστοί και εφώναξαν όλοι:

- Πράγματι, Κύριος ο Θεός αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός.
 Αφού δε ο λαός μετανόησε και ξαναγύρισε προς οτν λαηθινόν Θεόν, έκαμε μία νέα προσευχή ο προφήτης 
Ηλίας. Παρεκάλεσε τον Άγιον Θεόν να στείλη βροχή εις την διψασμένην γην. Και πράγματι, σε λίγη ώρα 
ο έως τότε κατακάθαρος ουρανός σκεπάστηκε με βαρειά σύννεφα. Μια δυνατή βροχή έπεσε σε βουνά και 
κάμπους, για να αναζωογονώση την γην, τα ζώα και τους ανθρώπους.

Ο λαός που είδε και το νέο αυτό θαύμα, εδόξασε τον Θεόν.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Για πέστε μου τώρα. Διατί δεν ήλθε φωτιά, όταν παρεκάλουν τον Θεόν τους οι ιερείς του Βάαλ; - (…) 

– Και διατί αμέσως μόλις παρεκάλεσε τον Θεόν ο προφήτης Ηλίας, ήλθε η φωτιά και έκαψε και τα κρέατα και 
τα ξύλα; - (…)- Ωραία! Μήπως έχουμε εις την σημερινήν μας ιστορία και καμμιά άλλη απόδειξι, ότι ο Άγιος 
Θεός που επίστευε ο προφήτης Ηλίας, ήταν ο μόνος αληθινός Θεός; (Το ότι δεν έβρεξε καθόλου τριάμισυ 
χρόνια). –Τι μάθημα λοιπόν πήραν οι Ισραηλίται; Ποίον Θεόν έπρεπε να πιστεύουν; -(…)-, Μάλιστα, τον 
μόνον αληθινόν Θεόν. Απ’ αυτά όλα τι διδασκόμεθα;

Δίδαγμα: Πρέπει να πιστεύωμεν το μόνον αληθινόν Θεόν.

Δι’ αυτό η πρώτη από τας δέκα εντολάς που έδωκε ο Άγιος Θεός αρχίζει ως εξής:

Ρητόν: «Εγώ ειμί Κύριος ο Θεός σου» (Έξοδος Κ΄.2)

Αλλά τι λέτε, παιδιά, μήπως υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που δεν πιστεύουν εις τον αληθινόν Θεόν; 
-(…)- Βέβαια υπάρχουν. Και καμμία φορά αυτοί αρχίζουν και λέγουν εναντίον του Θεού! Τι φοβερή αμαρτία 
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είναι αυτή! Από τέτοιους ανθρώπους να προσέχετε. Δεν πρέπει να τους ακούτε, ούτε να έχετε καμμία σχέσι 
μαζί τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι που ενώ φαίνονται ότι πιστεύουν εις τον αληθινόν Θεόν, πιστεύουν όμως 
και σε πράγμα που καταντούν να είναι ειδωλολατρία. Καταλαβαίνετε δια τι σας λέγω; (Ενταύθα ο κατηχητής, 
ας ειπή ολίγας λέξεις σχετικώς με τας προλήψεις, μαντείας κ.λ.π. τονίζων ότι η πίστις εις αυτά φανερώνει 
έλλειψιν πίστεως εις τον αληθινόν ΘΕΟΝ.)
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