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Μόλις  εἶχε  γίνει  30  ἐτῶν.  Ἕνας  ἄντρας  ψηλός  λεπτός  ἀθλητικός  καί
ἰδιαίτερα  τριχωτός,  δρομέας  ταχύτητος  πού  κάποτε  ξεπέρασε  στό  τρέξιμο
ἄλογα.  Καί  ἦταν  πολύ  ἁγνός  κι’  ἀπόλυτα  πιστός  στό  Θεό.  Καί  εἶναι  ὁ
πρῶτος  πού  ἔμεινε  ἄγαμος  παρθένος.

Ὁ  Θεός  πρό  Χριστοῦ  σέ  δύο  μόνο  ἀνθρώπους  «ὤφθη»,  στό  Μωϋσῆ
καί  σ’  αὐτόν.

Τόν  ἔθλιβε  πολύ  τό  γεγονός  ὅτι  οἱ  πατριῶτες  του  εἶχαν  ἐξοκείλει  σέ
τέτοια  διαφθορά  διαστροφή  καί  δυσσέβεια,  πού  πόρνευαν  ὅλοι  τελεστικά
μέ  ἱέρειες  πόρνες  καί  ἱερεῖς  κιναίδους,  καί  ἔκαιγαν  τελεστικά  τά  κάτω
τῶν  δώδεκα  ἐτῶν  παιδιά  τους  ζωντανά  στήν  πυρά  τοῦ  Βάαλ  Μολόχ.
Τούς  ἔπειθαν  νά  τό  κάνουν  αὐτό  οἱ  κίναιδοι  ἱερείς  τοῦ  κιναιδικού  αὐτοῦ
ψευτοθεοῦ.  Διότι  οἱ  κίναιδοι  φθονοῦν  θανάσιμα  τά  μικρά  παιδιά,  καί  τούς
ἀρέσει  νά  τά  βλέπουν  νά  καίγωνται  ζωντανά.  Οἱ  ἀνθρωποθυσίες  καί  οἱ
καννιβαλισμοί   τῆς   ἀρχαιότητος   ὀφείλονται   στόν   κιναιδισμό   τῶν
ἐξωθούντων.   Αὐτό   φαίνεται   καί   στίς   Βάκχες   τοῦ   Εὐριπίδου.   Ἡ
ἀνθρωποθυσία  καί  ὁ  καννιβαλισμός  εἶναι  προεκτάσεις  τοῦ  κιναιδισμοῦ.

Καί  τό  Παλληκάρι  ἀποφάσισε  νά  ρισκάρῃ  τά  νιάτα  του,  τό  κεφάλι  του,
καί  τούς  προκάλεσε  σέ  κρίση  ἐκείνους  τούς  κιναίδους  «προφήτας  τῆς
αἰσχύνης»  καί   δολοφόνους  τῶν  νηπίων  γιά   τό   τίνος   ὁ   Θεός   εἶναι
ἀληθινός,  μέ  στοίχημα  τά  κεφάλια  τους.  Ὅποιου  ὁ  Θεός  θά  ρίξῃ  φωτιά  ἀπό
τόν  οὐρανό  στό  θυσιαστήριό  του,  αὐτός  θά  κόψῃ  τό  κεφάλι  τοῦ  ἄλλου.  Ἤ
ἐκεῖνοι  νά  τοῦ  κόψουν  τό  κεφάλι,  ἤ  αὐτός  νά  τούς  κόψῃ  τά  κεφάλια.

Ἡ  κρίση  νά  γίνῃ  μπροστά  στό  λαό  καί  στό  βασιλιά  Ἀχαάβ,  ὁ  ὁποῖος
ἦταν  μέ  τό  μέρος  τῶν  κιναίδων  δολοφόνων.  Καί  ἡ  φοβερή  αὐτή  κρίση
ἔγινε.   Κι’   ἔρριξε   ὁ   ἀληθινός   Θεός   φωτιά   στό   θυσιαστήριο   τοῦ
παλληκαριοῦ,  παρ’  ὅλο  πού  εἶχε  καταβρέξει  τρεῖς  φορές  μέ  ἄφθονο  νερό
καί  τό  θυσιαστήριό  του  καί  τά  σφάγια.  Ὁ  δέ  θηλυπρεπής  φανταστικός  καί
ψεύτικος  Θεός  τῶν  κιναίδων  Βάαλ  δέν  ἀπάντησε,  παρ’  ὅλο  πού  οἱ  κίναιδοι
ἱερεῖς  του  χαράκωναν  τά  κορμιά  τους  μέ  μαχαίρια  κι’  αἰμορραγοῦσαν
ὑστερικά,  γιά  νά  πείσουν  τό  Θεό  τους  (Ναί! Βλέπε Γ΄ Βασιλ.18,28).  «Καί
οὐκ  ἦν  φωνή  καί  οὐκ  ἦν  ἀκρόασις»! (Γ΄ Βασιλ.18,26).   Καί  τό  παλληκάρι
τούς  εἰρωνεύτηκε  ἄγρια:  «Ἐπιμείνετε  κι’  ἄλλο  στίς  ἱκεσίες  σας,  μέχρι  νά
σᾶς  ἀκούςῃ,   μήπως  δέν  σᾶς  ἄκουσε,  ἐπειδή  κοιμᾶται,  μήπως  κάνει  τό
κιναιδικό  του  ὄργιο  (ἀδολεσχία  του),  μήπως  πῆγε  στ’  ἀποχωρητήριο  νά
κοπρίσῃ  («χρηματίζει» … λέγει  τό  κείμενο) (Γ΄ Βασιλ.18,27 : «Χρηματίζω»,
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«σκυβαλίζω»,  «καθιζάνω»,  «ἀποχωρῶ»,   μίαν   καί   τήν   αὐτήν   ἔννοιαν
ὑπονοοῦν-ὑποδηλοῦν.  Οἱ  σεμνότυφοι  ἀλλοῦ  νά  δείξουν  τήν  εὐαισθησία
τους!! Ἡ  Βίβλος  καί  ὁ  Γιούνγκ  εἶναι  «καταπέλτης»  ἔναντι  αὐτῶν  «τῶν
λεπτεπιλέπτων  τύπων!  Δέν  ὑπάρχει  σῶμα  χωρίς  «ἀφεδρῶνα»,  καί  σπίτι
χωρίς  «χῶρον  ἀποχωρήσεως».  Πονηρές  λέξεις  δέν  ὑπάρχουν.  Πονηροί  καί
ὑποκριταί   ἄνθρωποι   ὑπάρχουν.   Καί   ἀποδεικνύονται   ὡς   οἱ   πλέον
ἀνακόλουθοι   καί   ἐπικίνδυνοι.   Αὐτοί,   οἱ   «τύποι   Ἀργύρη   Τσακαλία»,
καταντοῦν  νά  χαρακτηρίζουν  τήν  Παλαιά  Διαθήκη  (καί  δή  τό  Βιβλίον  Ἆσμα
Ἀσμάτων),  κατάπτυστον  καί  ἀπόβλητον  «πορνογράφημα»!!!.  Ἄπαγε!).  

Κι’  ἔτσι  ὁ  Ἠλίας  κέρδησε  τό  θανάσιμο  στοίχημα,  καί  μαζί  μέ  τό  λαό
ἔκοψε  τά  κεφάλια  τῶν  850  βδελυρῶν  κιναίδων  καί  παιδοκτόνων  ἱερέων,
(Γ΄ Βασιλ.18,17-40. Στόν  στίχον  22,  οἱ  450 ἱερεῖς τοῦ Βάαλ,  καί οἱ 400 ἱερεῖς
τῶν  ἀλσών,  ἤτοι  σύνολον  850).

Αὐτός  εἶναι  ὁ  λόγος  πού  σήμερα  ὅλοι  οἱ  κίναιδοι,  οἱ  ἀδιάντροποι
φανεροί,   καί  οἱ  ὕπουλοι  κρυφοί,    μισοῦν  θανάσιμα  τόν  προφήτη  Ἠλία.
Τόν  μισοῦν,  ὅσο  δέν  μισοῦν  κανένα  ἄλλο  βιβλικό  πρόσωπο.  Καί  τόν
διαβάλλουν  μ’  ἕναν  τρόπο  ἰδιαζόντως  κακεντρεχῆ,  φαρμακερό  καί  κιναιδικό.

Οἱ   κίναιδοι   καί   οἱ   «φίλοι»   τους,    πού   σήμερα   παριστάνουν   σά
μαϊμούδες  τούς  ἐκλεπτυσμένους  καί   εὐαίσθητους,  δέν  ἀνέχονται  οὔτε  ν΄
ἀκούσουν  τ’   ὄνομά  του.  Καί  τόν  λένε  «δολοφόνο».  Τό  Παλληκάρι  …  τούς
σφάζει!

Καί,  μή  μᾶς  διαφεύγει,  ὅτι  ὁ  Προφήτης  Ἠλίας,  ἐκτός  αὐτῶν  τῶν  850
κιναίδων-παιδοκτόνων  ἱερέων,  κατέκαυσε  μέ  πῦρ  πού  κατέβασε  ἀπό  τόν
οὐρανό  διά  προσευχῆς,  πεντηκόνταρχον  σύν  τούς  50  του  ἄντρας  (ἤτοι 51)
μία  φορά,  καί  πεντηκόνταρχον  σύν  τούς  50  του  καί  δεύτερη  φορά  (ἤτοι
ἄλλους  51),  σύνολον  ἀνδρῶν στρατιωτῶν  102,  ἀποσταλέντων  παρά  τοῦ
βασιλέως   Ἀχαάβ   καί   τῆς   (μέγαιρας)   συζύγου-βασιλίσσης   Ἰεζάβελ,   μή
πειθαρχήσας  καί  μή  ὑπακούσας  εἰς  τήν  ἐντολήν  των.  Παρ’  ὀλίγον  νά
κατακαύσῃ  καί  τρίτον  πεντηκόνταρχον  μετά  τῶν  50  ἀνδρῶν  αὐτοῦ,  ἀλλά
γλύτωσαν  ἐπειδή  γονάτισε  ἱκετευτικά  καί   παρακλητικά  ὁ  ἀρχηγός  τῶν
πεντήκοντα,  αἰτήσας  νά  τούς  λυπηθῇ,  καί  ἄγγελος  τοῦ  ἐλάλησε  νά  μή
τριτώσῃ  τήν  διά  πυρός  θανάτωσιν  καί  αὐτῶν (Δ΄ Βασιλ.1,9-16).   

Καί  τώρα,  ἄς  ἐγκύψωμεν  εἰς  λεπτομερείας  τοῦ  θέματος,  γιά  νά  ἀρθοῦν
οἱ  (τυχόν)  παρεξηγήσεις,  περί  τό  πρόσωπον  τοῦ  Προφήτου  Ἠλιοῦ.

Καλεῖται  Ἠλίας  ὁ  Θεσβίτης,   διότι  κατήγετο   ἐκ  Θεσβῶν-Θισβέ  τῆς
Γαλαάδ  (Γ΄ Βασιλ.17,1).

Ἐθανάτωσεν  (ὡς   προεγάφη)   51+51+450+400=952 ἀνθρώπους,
ἐνισχυόμενος  ὑπό  τοῦ  Θεοῦ  (διά  τόν  λόγον  πού  θά  διευκρινίσω  κατωτέρω),
καί  βοηθούμενος  ὑπό  τοῦ  πιστοῦ  λαοῦ (Γ΄ Βασιλ.18,39-40).
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Τούς   «κατέσφαξεν»   τούς   850   (Γ΄  Βασιλ.18,40).    «Ἐν   μαχαίρᾳ»,
διατεταγμένου  τοῦ τρόπου-μέσου-μεθόδου  θανατώσεως  παρά  Θεοῦ (πρβλ.
Δευτερονόμιον 13,16  &  26,7-8).  Καί  μάλιστα,  μέ  ρητήν  ἐντολήν  τοῦ  Θεοῦ,
νά   μή   (τυχόν)   «φεισθῇς»   αὐτῶν (μή   τούς   λυπηθῇς   καί   δέν   τούς
φονεύσης;;),  καί  μή  παραβλέψῃς,  καί  μέ  ἐλαφράν  συνείδησιν  ἐπιτρέψῃς-
δεχθῇς   «νά  μιγούν»,  ἴσον   νά   σμίξουν-νά   παντρευτοῦν  οἱ   κόρες   σου
(Ἰσραήλ),  μέ  τ’  ἀγόρια  τῶν  εἰδωλολατρῶν,  γιατί  τά  ἐπίχειρα  μιᾶς  τέτοιας
παρακοῆς   σου  (Ἰσραήλ),   θά   εἶναι   τό   νά   βρῇς   ἐσύ   ἀτιμωτικόν,
ἐξοντωτικόν  θάνατον,  καί  μάλιστα  «διά  μαχαίρας»,  διότι  στάθηκες  -θά
λέγαμε-  «μπόσικος»(!),   «ἀγαπησιάρης»(!),   ἐλαστικός,   καί   μή  ἐπακριβῶς
εἰσακούων  καί  ἐκτελῶν  τάς  ἐντολάς  μου (πρβλ.  Ψαλμός 105,34-43).  Διά
τοῦ  λόγου  τό  ἀληθές,  παρακολουθεῖστε  μερικά  ἐκ  τῶν  ἐν  τοῖς  ἄνω  χωρίοις
ἐμπεριεχομένων  ἐν  τῷ  Ψαλμῷ  τούτῳ:  «Ἐπειδή  οὐκ  ἐξωλοθρεύσατε  τά
ἔθνη,  ἅ  ἐγώ  ὁ  Κύριος  εἶπα  σ’  ἐσᾶς  (ὦ,  Ἰσραηλίται),  καί  ἐμίγητε  ἐν  τοῖς
ἔθνεσι  καί  ἐμάθατε  τά  ἔργα  αὐτῶν,  καί  ἐδουλεύσατε  τοῖς  γλυπτοῖς  αὐτῶν,
καί  δημιουργήσατε  μεγάλο  σκάνδαλο,  καί   θυσιάσατε  τ΄  ἀγόρια  καί   τά
κορίτσια  σας  στά  δαιμόνια  (Βάαλ,  Μολόχ κ.λ.π.),  παντρέψατε τίς  θυγατέρες
σας  μέ  τ’  ἀγόρια  τῶν  εἰδωλολατρῶν,  χύσατε  τό  ἀθῶον  αἷμα  τῶν  υἱῶν  καί
τῶν  θυγατέρων  σας  θυσιάζοντες  αὐτά  στά  γλυπτά  τῆς  Χαναάν,  καί  ἔτσι
ἐφονοκτονήθη  ἡ  γῆ,  πλημμύρισε  καί  βρώμισε  ἀπ’  τά  αἵματα  αὐτῶν  τῶν
παιδιῶν  σας  μ’  αὐτές  τίς  πράξεις  σας,  καί  ἐπορνεύσατε  ποικιλοτρόπως
συμμιγέντες  μέ  τούς  εἰδωλολάτρες  ἐχθρούς  σας,  μέ  ἀποτέλεσμα  νά  ὀργισθῶ
ἐγώ  ὁ  Κύριος  μέ  πολύ  θυμό ἐναντίον  σας,  πού  σᾶς  εἶχα  γιά  ἐκλεκτό  μου
λαό,  νά  σᾶς σιχαθῶ καί  νά  μή  σᾶς  βλέπω  σάν  κληρονομιά  μου .  Σᾶς
παραδίδω  λοιπόν   γιά   ὅλους   αὐτούς   τούς   λόγους,   πού   κλείνουν   μέσα
ἀνυπακοή  πρός  τό  πρόσωπό  μου,  σᾶς  παραδίδω  (λέγω)  στά  χέρια  τῶν
ἐχθρῶν (σας),  γιά  νά  σᾶς  κυριεύσουν  αὐτοί  πού  σᾶς  μισοῦν.  Αὐτό,  γιά  νά
σᾶς  βρῇ  μεγάλη  θλίψη,  νά  ταπεινωθῆτε,  καί  νά  ἔχετε  ἐσεῖς  ὡς  ἐπίχειρα  καί
ἀποτελέσματα  αὐτά  πού  θά  σᾶς  βροῦν,  γιά  νά  μάθετε  ν’  ἀκοῦτε  καί  νά
πειθαρχῆτε  στούς  λόγους  μου.  Πόσες  φορές  δέν  σᾶς  γλύτωσα  ἀπό  τόσες
συμφορές;  Σεῖς  ὅμως  διαρκῶς  μέ  πικραίνατε  μέ  τίς  ἀντίθετες  ἀποφάσεις  καί
ἐνέργειές  σας,  γι’  αὐτό,  νά!  Ἐξ  αἰτίας  τῶν  ἁμαρτιών  σας,  συνεχῶς  δέχεστε
ταπεινώσεις,  ἐξευτελισμούς,  θλίψεις,  στενοχώριες,  ἐξουδενώσεις,   καί  παρ’
ὀλίγο  νά  ἐξαφανιστῆτε  ἀπό  προσώπου  τῆς  γῆς!»

Καί  τώρα,  ἡ  ἐξήγησις  καί  ἡ  αἰτιολόγησις:  Γιατί   καί  πῶς  ὁ  Προφήτης
Ἠλίας  ὁ  Θεσβίτης,  -πού  ἡρπάγη  (μέν)  ἐν  ἅρματι  εἰς  τόν  οὐρανόν,  δέν  ἔχει
γευθεῖ  θάνατον,  μέλλει  ἔρχεσθαι  ὡς  Δεύτερος  Πρόδρομος  ἐν  τῇ  Δευτέρᾳ
τοῦ  Κυρίου  Παρουσίᾳ,  καί  (ὁ  ὁποῖος  δέν  ἠξεύρομεν  ποῦ,  (μά  ποῦ;)
εὑρίσκεται  τόσους  αἰῶνες,  πῶς  ἐπιζεῖ,  καί  τόσα  ἄλλα-.  Αὐτός  λέγω,  πῶς
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δέν  χαρακτηρίζεται  ἀπό  τήν  Ἁγία  μας  Ὀρδόδοξον  Ἐκκλησίαν  ὡς   ἕνας -
ἔστω- ἀπό  τούς  μεγαλύτερους  «φονιάδες»(!!),  γιατί  ὑπῆρξαν  καί  μέγιστοι
φονεῖς  ἀνά  τούς  αἰῶνες,  πού  ἐφόνευσαν  ἑκατοντάδες  χιλιάδες,  π.χ.,  δέν
πρέπει  νά  μᾶς  διαφεύγει,  ὅτι  ὁ  Ἡρώδης  μόνον,  «ἔσφαξε  14.000  νήπια,  ἀπό
διετοῦς  καί  κατωτέρω …»,  διά  νά  συμπεριλάβῃ  μέσα  σ’  αὐτά  καί  τόν
«γεννηθέντα  ἀντίδικον-ἀντίζηλον»   Βασιλέα   Χριστόν!!!),   ἀλλ’   εἶναι (ὁ
Προφήτης  Ἠλίας)  εἷς  ἐκ  τῶν  μεγαλυτέρων  ΑΓΙΩΝ  τῆς  Ἐκκλησίας  μας;
Πῶς;;   /   Ἰδού  τό  πῶς.

Στό    Δεκάλογο  τοῦ  Ὄρους  Σινᾶ,   συμπεριλαμβάνεται   καί   τό  «οὐ
φονεύσεις».  Στήν  «ἑρμηνευτική  ἐγκύκλιο  τοῦ  νόμου» ὅμως,  πού  εἶναι  τό
«Δευτερονόμιο» (Δεύτερος νόμος),   διευκρινίζεται   ὅτι,   «ἰδιωτικά»  δέν  θά
φονεύσῃς.  Δέν  θά  φονεύσῃς  τόν  γείτονα  π.χ.,  ἐπειδή  πήδηξε  ἡ  κατσίκα  του
τό  φράχτη καί  σοῦ χάλασε  τό  ἀμπέλι;!  Προσοχή,  ὅμως!  Διερμηνεύει  ὁ  λόγος
τοῦ  Θεοῦ  καί  ὁρίζει  ὅτι:  Ἐάν  ἄτομον,  ἤ  ὁμάς  ἀτόμων  σηκωθῇ  καί
ὁδηγήσῃ  τόν  περιούσιον  λαόν  (Ἰσραήλ)  εἰς  λατρείαν  εἰδώλων,   τότε  δέν
θά  φεισθῇς,  δέν  θά  λυπηθῇς  αὐτούς,  ἀλλά  θά  τούς  κατασφάξῃς  «διά
μαχαίρας»  (συγκεκριμμένος   τρόπος)   (Δευτερονόμιον  13,16),  ὡς  (ἐπίσης)
ὁρίζεται  -διά  Πνεύματος  Ἁγίου-,  καί  ἐν  Δευτερονομίῳ  Κεφάλαιον  26
στίχοι  7 καί  ὀκτώ,  Γ΄ Βασιλέων  18,40  καί  ἐν   πλείστοις  ἄλλοις  σημείοις,
μέ  τήν  ρητήν προειδοποίησιν  ἐν  τῷ  105ῳ  Ψαλμῷ  στίχοι  33  ἕως  καί  43
ὅτι,  ἐάν  δέν  ἐκτελέσῃς  (Ἰσραήλ)   τούς  λόγους  μου-τήν  ἐντολήν  μου
αὐτήν,   τά   ἐπίχειρα   τῶν   ἐχθρῶν   θά   τά   ὑποστῇς   ἐσύ,   ἕνεκα   τῆς
παρακοής-ἀνυπακοῆς  σου.

Πρός  ἀπώθεσιν (ἀπέκδυσιν),  πρός  ἀπώθησιν  καί  ἀπομάκρυνσιν  ὑμῶν  ἀπό
ἀρνητικές   σκέψεις   καί   λογισμούς,   γύρω   ἀπό   τά   ἐρωτηματικά   πού
δημιουργοῦνται-ἀναφύονται   ὡς   πρός   τό   ἀντικρουόμενον   τοῦτο   θέμα
(φονευτοῦ  καί  Ἁγίου),  παροτρύνω  πάντα  ἀμφιβάλλοντα  ν’  ἀνατρέξῃ  στά  ἐν
συνεχείᾳ   ἐκτιθέμενα   πρός   διερεύνησιν   ἁγιογραφικά   χωρία,   ἵνα   εὕρῃ
ἀνάπαυσιν   καί   ἀπαλλαγήν   ἐκ   τῶν  τοιούτων    ἀρνητικῶν-ἀνασχετικῶν
σκέψεων.   Παράβαλε:  Ἔξοδος 17,14 (ἀρχική  ἐντολή  τοῦ  Θεοῦ). Ἱερεμίας
39,35-42. Ἰησοῦς  τοῦ  Ναυῆ  11,11-15.  Α΄ Βασιλειῶν 15:3,9,18.  Δευτερονόμιον
23,6-7 &  7:1,2,3,4.  Ματθαῖος 5,43.  Δευτερονόμιον  ὅλο  τό 13ον  Κεφάλαιον,
ἰδιαιτέρως  τόν  στίχον 16. 

 Παρακολουθεῖστε  με  ἐν  μεταφράσει  γιά  νά  γίνω  πιό  κατανοητός: Στίχος
«13 Ὅταν θά  ’χετε  πιά  ἐγκατασταθεί  στίς  πόλεις  πού  σᾶς  δίνει  ὁ  Κύριος,  ὁ
Θεός  σας,  μπορεῖ  ν’  ἀκούσετε  κάποτε  νά  λένε  ὅτι  σέ  κάποια  ἀπ’  αὐτές
14βγῆκαν  ἀπό   τό  λαό  ἄνθρωποι  κακοί  καί  παραπλάνησαν  τούς  κατοίκους
τῆς  πόλης  τους,  παρακινώντας  τους  νά  πᾶνε  νά  λατρεύσουν  ἄλλους  θεούς,
πού  ἐσεῖς  δέν  τούς  γνωρίζετε. 15Τότε  νά  ἐξετάσετε  καλά  τήν  ὑπόθεση  καί
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νά  τή  διερευνήσετε  σέ  βάθος  ζητώντας  ἀπό  παντοῦ  πληροφορίες.  Κι’  ἄν
πραγματικά  συνέβηκε  ἀνάμεσά  σας  τέτοια  βδελυρή  πράξη,  καί  τό  πρᾶγμα
εἶναι  βέβαιον,  16τότε  πρέπει  νά  σφάξετε  ἀλύπητα  τούς  κατοίκους  ἐκείνης
τῆς  πόλης  φονεύοντάς  τους  μέ  «μάχαιρα», καθώς  καί  τά  ζῶα  της.  Θά
καταστρέψετε  τήν  πόλη  μαζί  μέ  ὅ,τι  βρίσκετε  μέσα  σ’  αὐτήν.  17Θά
μαζέψετε  ὅλα  τά  ὑπάρχοντα  τῶν  κατοίκων  της  στή  μέση  τῆς  πλατείας
της,  θά  τούς  βάλετε  φωτιά   καί  μαζί  τους  θά  κάψετε  ὄλη  τήν  πόλη,
ὁλοκαύτωμα  στόν  Κύριο,  τό  Θεό  σας.  Ἡ  πόλη  ἐκείνη  θά  μείνη  γιά  πάντα
ἐρείπια.  Δέ  θά  ξαναχτιστῇ  ποτέ  πιά.   18…Ἔτσι  ὁ  Κύριος  θά  σταματήσῃ  τό
φοβερό  θυμό  του  καί  θά  σᾶς  δείξῃ  εὐσπλαγχνία  καί  ἀγάπη.  Θά  σᾶς  δώσῃ
πολλούς  ἀπογόνους  …» κ.λ.π.,κ.λ.π.

Ύποσημείωσις:  «Βάαλ»  σημαίνει-ἑρμηνεύεται  «ἰδιοκτήτης»  ἤ  «κύριος»,
καί  εἶναι  τό  ὄνομα  τοῦ  Χανανίτη  θεοῦ  τῶν   καταιγίδων  καί  τοῦ καιροῦ-
καιρικῶν  φαινομένων.  Ἐπιπλέον,  ἐπειδή  ὁ  Βάαλ  ἐθεωρεῖτο  «ἰδιοκτήτης
τῆς  γῆς»,  ἡ  λατρεία  του  ἦταν  ἰσχυροτάτη.

Στόν  Προφήτη  Μαλαχία 3:23-24  ὁ  Κύριος  λέγει:  «Ἐγώ  θά  σᾶς  στείλω
τόν  Ἠλία  τόν  Προφήτη,  προτοῦ  ἔρθῃ  ἡ  μεγάλη  καί  φοβερή   ἡμέρα,  πού
ἐγώ  ὁ  Κύριος  θά  ἐπιφέρω  τήν  τιμωρία  μου.  Ὁ  Ἠλίας  θά  κάνῃ  νά
συμφιλιωθοῦν  πάλι  οἱ  γονεῖς  μέ  τά  παιδιά  καί  τά  παιδιά  μέ  τούς  γονεῖς,
κι’  ἔτσι  δέ  θά  ἔρθω  νά  χτυπήσω  τή  χώρα  σας  μέ  ἀφανισμό».

Διαβάστε  ἀκόμη  Μάρκο  9,12.  Ματθαῖο  11,14  &  17,10-13.  Ἡ  ἐπιστροφή
τοῦ  Ἠλία  συνδέθηκε  μέ τόν  Ἰωάννη  τόν  Βαπτιστή:  «Πραγματικά,  πρέπει
νά  ἔρθῃ  πρῶτα  ὁ  Ἠλίας  καί  νά  τά  ἀποκαταστήσῃ  ὅλα».

Στήν  Καινή  Διαθήκη  (ἐπίσης)  ὁ  Ἠλίας  ἀναφέρεται  μέ  τόν  Ἰησοῦ  στή
Μεταμόρφωση:  «Τότε  ἐμφανίστηκε  σ’  αὐτούς  ὁ  Μωυσῆς  καί  ὁ   Ἠλίας,
καί  συνομιλοῦσαν  μέ  τόν  Ἰησοῦν» (Ματθ. 17,3. Πρβλ. Μάρκ 2,2-10.  Λουκᾶ
9,28-36).

                                                   Ἱερεύς Ἰωάννης Νικολόπουλος
                                                                ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
                                                                    20.7.2021
                                       (Ἐπαναπροώθησις ἐπί τῇ Ἱερᾷ Αὐτοῦ Μνήμῃ,
                                                   τῇ παρακλήσει πολλῶν σήμερον

                                                                          19.7.2022)
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