
ΟΙ 

ΠΡΟΦΗΤΕΣ:  

ΤΟ  

ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 



Η έννοια  της προφητείας 
Ετυμολογική προσέγγιση 

 

 

Εβραϊκά: näbî΄ ρ. năbū =μιλώ αντί Εκείνου και για 

Εκείνον, διαλαλώ διακηρύττοντας ή αναγγέλοντας  

Ελληνικά: προ + φημί = προ-λέγω και αποκαλύπτω 

τα μέλλοντα, αλλά και συγχρόνως διδάσκω. 

Προφήτης: α. ο κήρυκας του λόγου του Θεού 

                    β. ο βλέπων 

 



Οι Προφήτες  

 Ήταν άνθρωποι στους οποίους ο Θεός 

αποκάλυπτε το θέλημά του και  

 τους έστελνε να μιλήσουν εκ μέρους του στο 

λαό. Όσα έλεγαν δεν ήταν δική τους σοφία, αλλά 

θεία αποκάλυψη  

 γι’ αυτό και το κήρυγμά τους άρχιζε με τη φράση 

«Τάδε (=αυτά εδώ) λέγει Κύριος...» ή «Λόγος 

Κυρίου…». 

Το στόμα του Θεού 



Η θεία κλήση 

Τότε ο Κύριος μου είπε: 

«... Εγώ θα αναδείξω μέσα από τον 
ίδιο τους το λαό προφήτη γι’  αυτούς, 
σαν εσένα. Θα βάλω τα λόγια μου στο 
στόμα του και θα τους λέει όσα εγώ 
θα τον διατάζω». Δευτ. 18,18. 

«Όταν είδα τη λάμψη, έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Και τότε 

άκουσα τη φωνή κάποιου που μιλούσε: Άνθρωπε, σε στέλνω στους 

Ισραηλίτες, στο έθνος ... που έχει επαναστατήσει εναντίον μου ... 

για να τους μεταβιβάσεις τα όσα εγώ ο Κύριος, ο Θεός, έχω να τους 

πω… μην τους φοβηθείς ούτε αυτούς ούτε τα λόγια τους... Εσύ θα 

τους πεις τα λόγια μου, είτε τ' ακούσουν είτε όχι... και είδα ένα χέρι 

απλωμένο προς εμένα, που κρατούσε μια μεμβράνη, τμήμα ενός 

βιβλίου». Ιεζεκ. 2, 1-10. 

http://anavaseis.blogspot.com/2011/10/3_27.html


Μοναχικές φωνές που αποκάλυπταν την 

κρίση της εποχής τους 

 Συνειδητοποιούσαν αυτό που πραγματικά συνέβαινε 

 Αντιλαμβάνονταν τον ηθικό ξεπεσμό και τη διαφθορά 

 Αναγνώριζαν τους κινδύνους 

 Συναισθάνονταν τις καταστροφές που έρχονταν 

 Έλεγχαν  τους πάντες χωρίς διάκριση: Βασιλείς, ιερείς, 

δικαστές, πλούσιους, λαό. 

   Άρα, γίνονταν δυσάρεστοι και προκαλούσαν το 

φθόνο.  



1. Κήρυγμα μετάνοιας και  

2. Κήρυγμα ελπίδας. 

Το έργο τους ήταν διπλό:  



Κήρυγμα μετάνοιας 
 

Καλούσαν τους ανθρώπους της εποχής τους 

 να συναισθανθούν τα λάθη τους και 

 να μετανοήσουν δηλαδή να αλλάξουν τον 

τρόπο ζωής τους. 



Κήρυγμα ελπίδας 
 

Άνοιγαν προοπτική ελπίδας μιλώντας για την 
αποκατάσταση στο κοντινό μέλλον, όπως και 
για την εποχή του Μεσσία δηλ. την έλευση 
του Χριστού στον κόσμο. 
 

Κήρυκες σωτηρίας όλου του κόσμου 

 Θα έρθει έλεγαν η εποχή του Μεσσία που  

 ο Θεός θα σώσει όχι μόνο το λαό του αλλά 
και όλο τον κόσμο. 

 



Τρόπος κηρύγματος  

 Εκπλήρωναν την αποστολή τους κυρίως 

με το κήρυγμα αλλά 

 Πολύ συχνά για να κάνουν πιο ζωντανό 

και κατανοητό το νόημά του, έκαναν και 

συμβολικές πράξεις. 

http://users.sch.gr/aiasgr/Agiologia/Palaia_Diathikh/Profhtes/Profhths_Axia.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A109/294/2068,7267/


Το κήρυγμά τους κατέχει σημαντική θέση  

στη ζωή και τη λατρεία της εκκλησίας  

  εικονογράφηση ναών 

  υμνογραφία, μουσική   

  εορτολόγιο. 



Πώς  

αντιμετωπίστηκαν; 



  Με βασανιστήρια, ταλαιπωρίες, 

διώξεις ακόμα και με θάνατο. (Ησαίας, 

Ιεζεκιήλ). 

  Οι βασιλείς  έστελναν στο λαό τους 

ψευδοπροφήτες . 



 Χωρίς να έχουν τη φώτιση του Θεού  

 καμώνονταν πως «προφήτευαν»  

 εξυπηρετούσαν τα σχέδια και τις σκοπιμότητες των 

ισχυρών. 

 με ψεύτικες προφητείες καθησύχαζαν το λαό και  

 τον παραπλανούσαν λέγοντας ότι όλα πηγαίνουν καλά! 

Έτσι οι άρχοντες μπορούσαν να συνεχίζουν ήσυχοι τις 

ανομίες τους  

 είχαν την προφητεία ως επάγγελμα και ζούσαν 

πλουσιοπάροχα δίπλα στους βασιλείς.  
 

Δεν τους έστειλα εγώ αυτούς τους προφήτες... Δεν τους 

μίλησα, όμως αυτοί κηρύττουν εξ ονόματός μου». 
(Ιερεμίας 14: 14-15) 

Οι ψευδοπροφήτες  



     Η ΜΑΝΤΕΙΑ 

 Στηρίζεται στο ψέμα 

και στην απάτη και 

είναι σχεδόν πάντα 

κερδοσκοπική τέχνη 

που εξαπατά τους 

αφελείς 

 Στηρίζεται στην 

επικοινωνία με πονηρά 

πνεύματα και δεν 

εκφράζει τις επιθυμίες 

και τις εντολές του 

Θεού.  

     ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ Π.Δ. 

 Διακρίνονταν για την 

ενάρετη ζωή και την 

ευσέβειά τους 

 Επικύρωναν αυτό το 

χάρισμά τους και με 

θαύματα 

 Οι προφητείες τους είχαν 

καθαρά ηθικοθρησκευ-

τικό σκοπό και 

επαληθεύτηκαν πλήρως 

από την πραγματικότητα. 

Διαφορά μαντείας και προφητείας 



Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει τα βιβλία δεκαέξι (16) προφητών. Εκ τούτων οι 

τέσσαρες (4) καλούνται μεγάλοι προφήτες, διότι τα έργα των είναι εκτενέστερα 

από τα έργα των άλλων δώδεκα (12), οι οποίοι καλούνται μικροί προφήτες.  

Μεγάλοι και Μικροί Προφήτες  

Οι δώδεκα μικροί προφήτες είναι: Οι τέσσερις μεγάλοι προφήτες είναι: 

1) ο Ωσηέ,  

2) ο Αμώς,  

3)ο Μιχαίας,  

4) ο Ιωήλ,  

5) ο Οβδιού,  

6) ο Ιωνάς,  

7) ο Ναούμ,  

8) ο Αββακούμ,  

9) ο Σοφονίας,  

10 ) ο Αγγαίος,  

11) ο Ζαχαρίας και  

12) ο Μ α λ α χ ι α ς.  

1) ο Η σ α ΐ ας,  

2) ο Ι ε ρ ε μ ι α ς,  

3) ο Ι ε ζ ε κ ι η λ και  

4) ο Δ α ν ι ή λ. 



ο μέγιστος των Προφητών  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο προφήτης Ηλίας  

http://www.saint.gr/732/saint.aspx


 Ο προφήτης Ηλίας έζησε τον 9 π.Χ. αιώνα και ήταν 

γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη της 

περιοχής Γαλαάδ, που βρίσκεται  δυτικά του ποταμού 

Ιορδάνη, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης (Γ' Βασιλ. 

17,1).  

 Ανήκε στην φυλή του Ααρών και το όνομά του 

Ελιγιαχού אליהו σημαίνει "ο Γιαχβέ είναι Θεός". 

Είναι από τους γνωστότερους και μεγαλύτερους 

προφήτες του Ισραήλ. 

Γέννηση - καταγωγή  



 Ο Προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα 

επί 25 έτη στα χρόνια του βασιλέα Αχαάβ, που 

βασίλεψε στα 873 - 854 π.Χ.  

 Ο Αχαάβ και μάλιστα η ειδωλολάτρισσα γυναίκα του 

Ιεζάβελ ήσαν άνθρωποι ασεβείς και καταδίωξαν τους 

αληθινούς προφήτες.  

 Τη λατρεία του Γιαχβέ και του Βάαλ συγχρόνως ο 

Ηλίας θεωρούσε ως ακατανόητη. Την ψυχή του 

κατέκαιε ο ζήλος του για τον Γιαχβέ, ζούσε δε και 

ασκητική ζωή, γι᾽ αυτό και φορούσε σάκο και ζώνη 

δερμάτινη περί την οσφύν του και έτρεφε μακρά κόμη 
(Δ´ Βασ. 1,8). 

Παράδειγμα αγωνιστή Προφήτη  



Η εποχή της ανομβρίας  

Ο Ηλίας παρουσιάζεται στον 

βασιλιά Αχαάβ και του 

προαναγγέλλει μεγάλη 

ανομβρία, ως τιμωρία για την 

αποστασία από το Θεό (Γ´ 

Βασ. κεφ. 17-18). 

Με την έναρξη του λιμού ο 
προφήτης, κατά διαταγή του 
Θεού, πηγαίνει να κρυφτεί στον 
χείμαρρο Κερείθ, ανατολικά 
του Ιορδάνη, όπου ένας 
κόρακας τον προμήθευε ψωμί 
και κρέας, πρωί και βράδυ, 
πίνοντας νερό από το χείμαρρο 
(Γ' Βασιλ. 17,6). 

http://www.patrokosmas.gr/calendar.asp?cal_id=1917


Τα ύδατα του χειμάρρου στέρεψαν και ο Ηλίας, πάλι κατά 

διαταγή του Θεού, πορεύεται στην πόλη Σαρεπτά, στον 

νότο της Σιδώνας, όπου τον φιλοξενεί μία χήρα γυναίκα 

στον οίκο της, όπου πολλαπλασιάζει το αλεύρι και το 

έλαιον και ανασταίνει τον θανόντα υιό της (Γ' Βασιλ. 17, 8-16).  

Ο Ηλίας  

και η χήρα  

της Σαρεπτά  
 

Η παγκοσμιότητα 

του Θεού 

http://toeilhtarion.blogspot.gr/2014/07/blog-post_21.html


Η πρώτη γνωστή ανάσταση  

από δημιουργίας κόσμου 

http://www.soloporgracia.com.mx/galeria/1reyes/pages/1reyes-17-23_jpg.htm
http://www.catecismo.com.ar/sermonespascua/2pascua80C.htm


Ο προφήτης Ηλίας και  οι  ιερείς  του Βάαλ  

Κατά το τρίτο έτος του λιμού ο προφήτης διατάσσεται από το Θεό 

να παρουσιαστεί στον βασιλια Αχαάβ. Η συνάντηση των δύο 

ανδρών υπήρξε ορμητική και από τις δύο πλευρές. Ταραγμένος ο 

βασιλιάς για τον συμβάντα λιμό και θεωρώντας υπαίτιο τον Ηλία, 

του είπε, όταν τον είδε ενώπιόν του: «Καταστροφέα του Ισραήλ»! 

Αλλά ο προφήτης Ηλίας, πιστεύοντας τον βασιλιά ως υπεύθυνο για 

τον συμβάντα λιμό και ανταποδίδοντας τα ίσα, τον απεκάλεσε 

«διαφθορέα του Ισραήλ»!  

Το ζήτημα που απασχολεί είναι το ποιος είναι  Θεός, ο Γιαχβέ ή ο 

Βάαλ; Γι᾽ αυτό και ο προφήτης Ηλίας προτείνει το ζήτημα αυτό 

να λυθεί διά θαύματος επί της κορυφής του όρους Καρμήλου. 



«... Ας επικαλεσθούν αυτοί το όνομα του θεού τους και θα επικαλεστώ κι εγώ το όνομα του 

Κυρίου. Όποιος θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός θεός». Κι όλος ο λαός 

απάντησε: «Σωστά μίλησες». Γ΄ Βασ. 18,24.  



Μέχρι το δειλινό παρακαλούσαν το Θεό τους, το 

Βάαλ, να ρίξει φωτιά από τον ουρανό, για να 

κάψει το σφάγιο,  

αλλά ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, όπως λέει το 

κείμενο.  



Αλλά καμιά φωνή ή απάντηση δεν ερχόταν, ούτε κάποιο σημάδι ότι είχαν 

εισακουστεί. «Kαὶ οὐκ ἦν φωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις». Γ΄ Βασ. 18,29. 

http://xristianikanea.blogspot.com/2011/08/blog-post_9748.html


Μετά ήλθε η σειρά του Ηλία.  

Ο αληθινός του Θεού προφήτης, για να δείξει 

την δύναμη του Θεού την μεγάλη, διέταξε τους 

δούλους να φέρουν νερό με στάμνες και να το 

ρίξουν μέσα στο βωμό, για να βραχούν τα ξύλα.  

Προσευχήθηκε στο Θεό τον αληθινό και αμέσως 

φωτιά έπεσε από τον ουρανό και έκαψε το 

σφάγιο και γκρέμισε ένα μέρος του βωμού.  



«Γεμίστε, είπε, τέσσερις 

κάδους νερό και χύστε το 

πάνω στο ολοκαύτωμα και 

στα ξύλα. Μετά είπε: Κάντε 

το ίδιο για δεύτερη φορά. Και 

το επανέλαβαν. Και τους είπε 

πάλι: Κάντε το και για τρίτη 

φορά. Κι έκαναν το ίδιο για 

τρίτη φορά. Έτσι έτρεξε το 

νερό γύρω από το 

θυσιαστήριο, και γέμισε 

ακόμα και το αυλάκι».  

Γ΄ Βασ.18,34-35. 

http://xristianikanea.blogspot.com/2011/08/blog-post_9748.html


«Κύριε, Θεέ του Αβραάμ και 

του Ισαάκ και του Ισραήλ, 

άκουσε την προσευχή μου... και 

στείλε φωτιά πάνω στο 

θυσιαστήριο αυτό, για να 

γνωρίσει όλος αυτός ο 

ισραηλιτικός λαός, ότι συ είσαι 

ο Κύριος και ο Θεός του 

Ισραήλ και ότι εγώ είμαι 

δούλος σου και έκαμα όλα αυτά 

τα έργα σύμφωνα με το λόγο 

σου. Τότε έπεσε η φωτιά του 

Κυρίου και έκαψε εντελώς το 

ολοκαύτωμα και τα ξύλα, τις 

πέτρες και το χώμα, κι έγλειψε 

ως και το νερό του αυλακιού.  

Όταν το είδαν αυτό, έσκυψαν 

όλος ο λαός το κεφάλι τους και 

είπαν. Αληθινά! Ο Κύριος, ο 

Θεός του Ισραήλ, αυτός είναι 

ο μόνος πραγματικός και 

αληθινός Θεός».  

 Γ΄ Βασ. 18,36-39  

http://xristianikanea.blogspot.com/2011/08/blog-post_9748.html


Η σφαγή  

των ιερέων του Βάαλ  

(Gustave Dore, 1866)  

Ο Ηλίας ζήτησε από το λαό 

να πιάσουν τους 

ψευδοπροφήτες και να τους 

κατεβάσουν στο χείμαρρο 

Κεισών, όπου και τους έσφαξε 

(Γ' Βασιλ. 18,40). 

Ύστερα είπε στον Αχαάβ· 

Πήγαινε τώρα να φας και να 

πιεις, γιατί ακούω κιόλας τον 

ήχο από το θόρυβο της 

βροχής.  

Ο Ηλίας ανέβηκε στην 

κορυφή του Καρμήλου, 

έσκυψε στη γη κι έβαλε το 

πρόσωπο του ανάμεσα στα 

γόνατά του και προσευχόταν 

για να σταματήσει η 

τιμωριτική ανομβρία. (Γ' 

Βασιλ. 18,41-46).  

http://toeilhtarion.blogspot.gr/2014/07/blog-post_21.html


Η Ιεζάβελ όμως αντί να 

πιστέψει στον αληθινό Θεό, 

μίσησε ακόμη περισσότερο 

τον Ηλία και ήθελε ακόμη 

περισσότερο να τον 

σκοτώσει. 

«Να με τιμωρήσουν οι θεοί, αν 

αύριο τέτοια ώρα δε σου κάνω 

ό,τι έκανες εσύ στους 

προφήτες». Γ΄ Βασιλ. 19, 2. 

Ο Ηλίας κρύβεται 

στο όρος Χωρήβ 

Άγγελος Κυρίου ξυπνά τον προφήτη Ηλία 

προσφέροντας του τροφή, πριν αναχωρήσει 

για την έρημο κυνηγημένος από την 

βασίλισσα Ιεζάβελ. Εικόνα δια χειρός Φίκου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82)


«Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο 

για σένα Κύριε, Θεέ του σύμπαντος. 

Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη 

διαθήκη σου, γκρέμισαν τα 

θυσιαστήριά σου και κατέσφαξαν 

τους προφήτες σου. Μόνο εγώ 

απέμεινα και ζητούν κι εμένα να με 

θανατώσουν. 

Βγες έξω και στάσου στο βουνό 

ενώπιόν μου, θα περάσει εκεί ο 

Κύριος... δυνατός άνεμος… 

σεισμός… φωτιά… και μετά τη 

φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από 

ελαφρό αεράκι. Εκεί υπήρχε ο 

Κύριος»... Γ΄ Βασ. 19,9-16. 

( ειρήνη, αγάπη, μακροθυμία του Θεού) 

«Τι ζητάς εδώ πέρα Ηλία»;  

http://www.amen.gr/article2895


«Πήγαινε πίσω στο δρόμο προς 

την έρημο της Δαμασκού και… 

να χρίσεις τον Αζαήλ βασιλιά 

των Αραμαίων, τον Ιού βασιλιά 

του Ισραήλ και τον Ελισαιέ, 

υιό του Σαφάτ, Προφήτη, διότι 

αυτός θα συνεχίσει το έργο 

σου.  

Όταν έφυγε από κει ο Ηλίας, 

συνάντησε τον Ελισαίο που 

όργωνε. Ο Ηλίας πέρασε κοντά 

του και του πέταξε πάνω του 

τη μηλωτή (ένδυμα από δέρμα 

προβάτου) του…». Γ΄ Βασ. 

19,16 -19.   

Ο Θεός, απαντώντας στον πόνο του προφήτη, 

επαγγέλλεται να τιμωρήσει τούς εχθρούς του  

http://www.jw.org/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2


Η αρπαγή του προφήτη Ηλία στον ουρανό 

Για το ζήλο του και τους 

αγώνες υπέρ της αληθινής 

θρησκείας ονομάσθηκε 

ζηλωτής. 

Άφησε συνεχιστή του το 

μαθητή του Ελισσαίο, ενώ ο 

ίδιος κλήθηκε από το Θεό και 

αναλήφθηκε στον ουρανό 

μέσα σε πύρινο άρμα. 

Η μνήμη του τιμάται από την 

Εκκλησία μας στις 20 

Ιουλίου.  

http://www.sirimis.com/selides1/profites.php


«Καθώς προχωρούσαν 

συζητώντας, φάνηκε ένα 

άρμα από φωτιά, κι 

άλογα πύρινα τους 

χώρισαν τον έναν από 

τον άλλο. Κι ανέβαινε ο 

Ηλίας μέσα σε 

ανεμοστρόβιλο στον 

ουρανό».      Δ΄ Βασ. 2,11  



Ο μέγιστος των Προφητών  

Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος 

Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν 

καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς 

καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

http://nebesnyel1.getforum.org/topic-t484.html


«…όταν γεννήθηκε ο Προφήτης Ελισσαίος, η χρυσή δαμάλα, που 

προσκυνούσαν εκεί βόησε τόσο δυνατά που ακούστηκε στην 

Ιερουσαλήμ. Ο λαός ανατρίχιασε στο άκουσμα αυτό και ο 

Αρχιερέας αφού κοίταξε τις δύο πέτρες που κρέμονταν στο στήθος 

του, από τις οποίες η μία ονομαζόταν Δήλωση και άλλη Αλήθεια, 

σηκώθηκε όρθιος και σε στάση προσευχής, ύψωσε τα μάτια του 

στον ουρανό και φώναξε:  «Αυτή τη στιγμή προφήτης μεγάλος 

γεννάται, ο οποίος θα συντρίψει και κρημνίσει τα γλυπτά και τα 

χωνευτά είδωλα». Ο κόσμος, όταν άκουσε αυτή την προφητεία, 

έσκυψε φοβισμένος το κεφάλι του και προσευχήθηκε θερμά», 

(Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης,  τ. Β΄ σ. 203) .   

Η γέννηση του προφήτη Ελισσαίου 



Τα θαύματα του προφήτη που αναφέρονται στην 

Παλαιά Διαθήκη είναι πολλά και συνδέονται με την 

ιδιότητα του ως ρυθμιστή των καιρικών συνθηκών, 

αφού είναι αυτός που κατέβασε τρεις φορές φωτιά 

από τον ουρανό, εμπόδισε τη βροχή και δεν έβρεξε για 

τρεισήμισι χρόνια, ανέστησε τον νεκρό γιο της 

Σεραφθίας χήρας και έκαψε τους εκατό ανθρώπους που 

έστειλε ο βασιλιάς Οχοζίας. Επίσης είδε το Θεό στο 

όρος Χωρήβ και έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και 

ανελήφθη με πύρινη άμαξα στον ουρανό, αφήνοντας 

συνεχιστή του έργου του το μαθητή του, Ελισσαίο και 

στη Μεταμόρφωση του Χριστού στάθηκε δίπλα Του 

μαζί με τον Μωϋσή. 

Τα θαύματα του προφήτη Ηλία  



Στις κορυφές των βουνών αντικατέστησε το Δία  

Σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στη Θράκη και τη 

Μακεδονία, ο προφήτης Ηλίας θεωρούνταν κύριος της 

βροχής, των βροντών και των κεραυνών, ενώ το 

όνομα του συνδέθηκε με τον καυτό καλοκαιρινό 

Ήλιο αλλά και τις καλοκαιρινές μπόρες, λόγω της 

ιδιότητας του προφήτη Ηλία ως ρυθμιστή των 

καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. 
 

Περισσότερα στη διεύθυνση 

http://users.sch.gr/vaxtsavanis/ai_lias.html 



 Ο πολλαπλασιασμός του λαδιού της χήρας 

(Δ΄ Βασιλ. 4,1-7) 

 Η ανάσταση του νεκρού παιδιού της 

Σωμανίτιδας (Δ΄ Βασιλ. 4,8-37) 

 Η δηλητηριασμένη τροφή (Δ΄ Βασιλ. 4,38-

41) 

 Ο πολλαπλασιασμός των άρτων (Δ΄ Βασιλ. 

4,42-44) 

 Θεραπεία του λεπρού Νεεμάν (Δ΄ Βασιλ. 

5,1-27) 

 Ο πέλεκυς επιπλέει στον Ιορδάνη ποταμό 

(Δ΄ Βασιλ. 6,1-7). 

Τα θαύματα του Ελισσαίου 

http://www.saint.gr/590/saint.aspx


Ο Θάνατος του Ελισσαίου  

Όταν κοιμήθηκε ο Προφήτης Ελισσαίος ενταφιάστηκε στη 

Σεβαστούπολη που βρίσκεται στη Σαμάρεια. Στο έργο του 

Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσίθεου «Δωδεκάβιβλος» σημειώνεται ότι 

στον έβδομο χρόνο του Θεοδοσίου του Μικρού, το έτος 415, 

μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια το λείψανο του Προφήτου 

Ελισσαίου και κατετέθη στην Μονή Παύλου του Λεπρού. Από την 

Αλεξάνδρεια μεταφέρθηκαν τα λείψανά του και κατατέθηκαν 

στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων των Μεγάλων στην 

Κωνσταντινούπολη. Η κατάθεση αυτή εορτάζεται 20 Ιουνίου. 

Σπουδαίο είναι το γεγονός ότι ο  Προφήτης Ελισσαίος προφήτεψε 

για την παρουσία του Χριστού. 

http://www.romiosini.org.gr/3a0a597b.el.aspx 


