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1 Ο Αχαάβ διηγήθηκε στην Ιεζάβελ όλα όσα έκανε ο Ηλίας και 
πώς κατέσφαξε όλους τους προφήτες του Βάαλ. 2 Τότε εκείνη 
έστειλε αγγελιοφόρο στον Ηλία και του είπε: «Να µε τιµωρήσουν 
οι θεοί, αν αύριο τέτοια ώρα δε σου κάνω ό,τι έκανες εσύ στους 
προφήτες».
3 Ο Ηλίας φοβήθηκε και σηκώθηκε κι έφυγε για να σώσει τη ζωή 
του. Πήγε στη Βέερ-Σεβά, που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα, και 
άφησε τον υπηρέτη του εκεί. 4 Ο ίδιος βάδισε µιας µέρας δρόµο 
στην έρηµο κι ήρθε και κάθισε κάτω από ένα σπαρτόδεντρο. 
Παρακαλούσε να πεθάνει κι έλεγε: «Αρκετά ως εδώ, Κύριε! Πάρε 
τη ζωή µου, γιατί εγώ δεν είµαι καλύτερος από τους προγόνους 
µου». 5 Μετά ξάπλωσε και τον πήρε ο ύπνος εκεί, κάτω από το 
σπαρτόδεντρο.
Τότε τον άγγιξε ένας άγγελος και του είπε: «Σήκω, φάγε». 
6 Εκείνος γύρισε να δει και στο προσκεφάλι του ήταν µια λαγάνα 
ψηµένη σε καυτές πέτρες και ένα κανάτι νερό. Έφαγε, ήπιε και 
ξάπλωσε πάλι. 7 Αλλά ο άγγελος του Κυρίου τον άγγιξε για 
δεύτερη φορά και του είπε: «Σήκω, φάγε, γιατί έχεις ακόµη πολύ 
δρόµο µπροστά σου».
8 Τότε ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε και µε τη δύναµη εκείνης 
της τροφής βάδισε σαράντα µερόνυχτα ως το βουνό του Θεού, το 
Χωρήβ. 9 Εκεί µπήκε σε µια σπηλιά όπου πέρασε τη νύχτα. Τότε 
του µίλησε ο Κύριος και του είπε: «Τι ζητάς εδωπέρα, Ηλία;» 

10 Εκείνος απάντησε: «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· µόνον εγώ απέµεινα και ζητούν κι εµένα να µε 
θανατώσουν».
11 Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία: «Βγες έξω και στάσου στο βουνό 
ενώπιόν µου» –εκείνη τη στιγµή θα διάβαινε ο Κύριος. Μεγάλος 
άνεµος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και σύντριβε τους βράχους 
στο πέρασµά του, αλλά ο Κύριος δεν ήταν σ’ εκείνον τον άνεµο. 
Μετά τον άνεµο έγινε σεισµός, αλλά ούτε στο σεισµό ήταν ο 
Κύριος. 12 Μετά το σεισµό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν  
ο Κύριος. Και µετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό 
αεράκι.
13 Μόλις το άκουσε ο Ηλίας, σκέπασε το πρόσωπό του µε το 
µανδύα του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Τότε 
άκουσε µια φωνή να του λέει: «Τι ζητάς εδωπέρα, Ηλία;» 
14 Αυτός απάντησε: «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· µόνον εγώ απέµεινα και ζητούν κι εµένα να µε 
θανατώσουν».
15 Τότε ο Κύριος του είπε: «Εµπρός, πάρε πίσω τον ίδιο δρόµο 
µέσα απ’ την έρηµο και πήγαινε στη Δαµασκό·
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