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San Eliżew 
Profeta 

 

Il-Karmelitani għandhom qima kbira lejn San 

Eliżew Profeta, li kien l-aktar dixxiplu maħbub ta' 

San Elija. San Eliżew kien bniedem ta' fidi qawwija 

f'Alla u kien mimli ħeġġa kulfejn kien jidħol il-ġieħ 

ta' Alla. Għadda tista' tgħid ħajtu fuq il-Muntanja 

tal-Karmelu jitlob u jaħdem biex iżomm ħajja l-fidi 

fost il-Poplu Lhudi. Meta Eliżew kien għadu 

żagħżugħ kien jaħdem fil-għalqu ta' missieru. 

Darba waqt li kien qed jaħrat ra lil San Elija 

għaddej mit-triq fil-qrib. Sellimlu u Elija kien pront 

qallu biex imur miegħu. Eliżew baqa' mistagħġeb 

bi stedina bħal din, imma ħass li din is-sejħa kienet 

ġejja minn Alla. Mar igħid 'l ommu u lil missieru, 

sellmilhom u telaq mal-Profeta Elija. 

San Eliżew għadda madwar erba' snin jgħix ma' San Eiija. Daqqa jitolbu flimkien fuq 

il-muntanja tal-Karmelu, u daqqa jiġru minn raħal għall-ieħor ixandru l-Kelma ta' 

Alla. It-tnejn ġarrbu ferm mir-Re Akab u mir-Re Okażija, u qatt ma qatgħu qalbhom 

minn xejn. Wara erba' snin flimkien waslet is-sejħa tal-firda bejn dawn iż-żewġt 

iħbieb. Alla kellu jieħu lil San Elija, u Eliżew ġie mnebbah x'kellu jiġri. Għalxejn Elija 

qal li ried imur Betel u Ġeriko, għax Eliżew ma riedx jinfired minnu. Baqa' dejjem 

miexi warajh. Fl-aħħar waslu ħdejn ix-xtajta tal-Ġordan. Qasmu l-Ġordan bilwieqfa 

fuq mantell, u x'ħin waslu fuq ix-xtajta l-oħra, San Ellja dar lejn San Eliżew u qallu: 

"Itlob kulma trid. Dak li titlobni jien lest li nagħtihulek". Eliżew bla ma qagħad jaħseb 

xejn kien pront wieġbu: "Agħtini l-lspirtu tiegħek ta' talb u ta' ħidma." Elija. ra 

daqsxejn bi kbira din it-talba imma wegħdu li jekk Eliżew jarah tiela' lejn is-sema, it-

talba tiegħu tiġi mismugħa. U baqgħu mexjin matul ix-xtajta tal-Ġordan. F'ħin 

wieħed deher karru tan-nar nieżel mis-sema u San Elija ntrefa' 'l fuq filgħoli. Eliżew 

għajjat kemm felaħ: "Missieri Missierl" sakemm ma raħx aktar. B'qalbu mnikkta 

Eliżew refa' l-mantell li San Elija ħalla warajh, u malli miss bih l-ilma tal-Ġordan, l-

ilma nferaq fi tnejn u ħalla, passaġġ xott minn fejn seta' igħaddi bla biss ixarrab 

riġlejh. Fuq ix-xtajta l-oħra kien hemm dixxipli oħra ta' San Elija li kif raw din ix-xena 

għarfu li l-ispirtu ta' San Elija niżel fuq Eliżew u għalhekk ħatruh bħala mexxej 

tagħhom. 
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It-Tieni Ktieb tas-Slaten, wieħed mill-Kotba Mqaddsa, jirrakkonta ħafna mirakli ta' 

San Eliżew, fosthom meta kien f'Ġeriko n-nieş ta' hemmhekk gergru miegħu li kienu 

kuntenti bil-belt tagħhom imma l-ilma li kellhom kien ħażin. Eliżew talabhom 

jagħtuh ponn melħ, talab 'l Alla, xeħet il-melħ fl-ilma u minn dak in-nhar in-nies ta' 

Ġeriko kellhom dejjem ilma tajjeb. Sal-ġurnata tallum meta l-Knisja tbierek l-ilma, 

titlob l-interċessjoni ta' San Eliżew. Wara dan il-miraklu Eliżew telaq lejn Betlel. Kif 

kien tiela' t-telgħa tal-belt ħarġu xi tfal jittantawh u jidħqu bih għax kien fartas. Kien 

nuqqas kbir ta' rispett lil dan il-Profeta, u ma damx ma wasal il-kastig. Ħarġu, ħadd 

ma jaf minn fejn, żewġ orsijiet u qatlu tnejn u erbgħin tilef. 

San Eliżew fuq l-eżempju ta' San Elija qatt ma kien jieqaf; jew jitlob fuq il-Karmelu 

jew ixandar il-veru Alla ma' kullimkien. U kulħadd araħ ġej għandu b'kull xorta ta' 

gwaj. Kien hemm mara armla mgħobbija b'ħafna dejn. Din il-mara marret għand San 

Eliżew u qaltlu bl-inkwiet li kellha, għax kienet tibża' li se jiħdulha ż-żewġ uliedha 

bħala lsira, billi ma setgħetx tħallas id-dejn tagħha. San Eliżew staqsieha jekk kellhiex 

xi ħaġa fid-dar. Din qaltlu li kull ma kellha kien ftit żejt fi flixkun. "Tajjeb" qalilha, 

"mur għand il-qraba, ġirien u kull min taf u ssellef kemm flixken issib. Imliehom biż-

żejt mill-flixkun li għandek. Bigħ kollox u ħallas id-dejn." Din il-mara baqgħet 

mistagħġba b'dan il-kliem, imma għamlet kif qalilha l-Profeta. Biż-żejt tal-flixkun li 

kellha mliet numru kbir ta' flixken oħra, bigħathom u bil-qligħ tagħhom ħallset id-

dejn li kellha. 

Il-Profeta kien igħaddi ta' sikwit minn Sunem fejn kien hemm mara għanja li kienet 

lestietlu kamra fejn seta' jistrieh u kienet tagħtih jiekol għax kienet għarfet li kien 

bniedem ta' Alla. Xtaq kieku jħallasha b'xi mod. Il-qaddej tiegħu li kien jismu Ġieżi 

qallu: "Din il-mara m'għandhiex tfal u tixtieq ferm li jkollha tarbija." San Eliżew sejjaħ 

għalhekk lil din 'il-mara u qalilha: "Bħal-lum sena, inti jkollok tarbija f'idejk." U dak li 

qal il-Profeta seħħ. It-tifel kiber ġmielu. Darba mar ma' missieru fl-għalqa, ħa 

xemxata u kien qiegħed imut. Ommu qegħditu fuq is-sodda li kien jorqod fuqha San 

Eliżew. Kollu għalxejn. Meta tilfet kull tama qabdet lill-qaddej tagħha biex iwassalha 

fuq karrettun sal-Karmelu fejn kien igħix San Ellżew. Meta l-Profeta sar jaf b'dik il-

mara bagħat il-qaddej tiegħu biex jagħtiha l-għasluġ ħalli tqiegħdu fuq it-tifel li kien 

qed imut sabiex ifittex ifiq. Iżda dik il-mara marret qabdet mal-libsa tal-Profeta 

Eliżew u ma riditx titilqu qabel ma wegħidha li jmur jara lil binha. Mar u sabu mejjet. 

Ingħalaq waħdu mat-tifel fil-kamra tiegħu. Talab 'l Alla bil-qalb u t-tifel reġa' ħa l-

ħajja, b'ferħ kbir ta' ommu u ta' kulħadd. 

Wieħed mill-akbar mirakli l-aktar imsemmija ta' San Eliżew hu ta' Naaman mis-Sirja. 

Dan il-miraklu jissemma' ukoll fl-Evanġelju. Naaman kien ġeneral tas-suldati tar-Re 

Aram, li kien iħobbu ferm. Dan il-ġeneral ma kien jonqsu xejn, imma kien marid bil-
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ġdiem. Kull rimedju li għamel kien kollu għalxejn. Fl-aħħar sab mara lsíra Lhudija li 

qaltlu biex imur għand San Eliżew u żgur kien ifejqu. Naaman ħa miegħu ħafna flus u 

rigali. Mar għand ir-Re Lhudi Joram u talbu biex ifejqu. Imma r-Re Joram stqarr li hu 

ma kellu ebda setgħa li jfejjaq lil ħadd. Bagħtu għalhekk għand San Eliżew. Il-Profeta 

meta raħ ġej għandu bagħtu jinħasel seba' darbiet fl-ilma tal-Ġordan. Naaman għal 

ewwel ma riedx, imma fl-aħħar baxxa rasu, għamel kif qallu l-Profeta, u fieq. Meta 

mar biex jagħtih ir-rigali, dan ma aċċettahomx. Imma Ġieżi, il-qaddej ta' Eliżew, 

talab, minn taħt, dawn ir-rigali lil Naaman u fil-pront Ġieżi mtela' bil-ġdiem. Ġieżi ra 

l-iżball tiegħu, nidem u Eliżew ħafirlu. 

Eliżew l-aktar li kien isib ruħu f'postu kien fuq il-Karmelu, fejn kellu madwaru ħafna 

dixxipli li kienu jgħixu u jaħdmu fuq l-eżempju ta' San Elija u ta' l-istess San Eliżew. 

Ħajjithom kienet mogħtija għat-talb u kienu jaħsbu fl-affarijiet ta' Alla. B'dana kollu l-

Profeta Eliżew qatt ma naqas li jagħti pariri tajba lir-rejiet tal-Poplu Lhudi u lil kulmin 

jersaq lejħ. Ma kien jibża' qatt li jgħid 'is-sewwa u l-verita'; u billi s-sewwa u l-verita' 

mhux dejjem jogħġbu lil kulħadd ta' spiss kien jiltaqa' ma' ħafna tiġrib. L-istess Re 

Joram, li Eliżew kien għamillu ħafna ġid, kien wasal li jikkundanna lil Eliżew għall-

mewt, imma Alla ħelsu minn idejn il-kefrin. Ir-Reġina Jeżabele, li kienet ħadmet 

ħafna kontra San Elija u li ġarrbet ferm lil San Eliżew, kellha kastig tal-biża'. Ġiet 

mixħuta mit-tieqa għall-isfel u kiluha l-klieb. 

Ħafna oħrajn kellhom qima kbira lejn San Eliżew, u meta marad sewwa l-istess Re 

Gioas ġie jżuru biex jarah u jurih ir-rispett tiegħu. San Eliżew minn naħa tiegħu 

ħabbar ir-rebħa ta' dan ir-Re fuq l-għedewwa tiegħu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli 

tiegħu u ta' San Elija, li kienu jissejħu “L-Aħwa tal-Profeti", u ruħu ttajret lejn Alla. 

Kien ilu fuq is-sittin sena jgħammar u jgħix fuq il-Karmelu. Għalhekk il-Karmelitani 

kellhom minn dejjem qima kbira lejn il-Profeta San Eįiżew għax ħadd aktar minnu ma 

mexa u għex fuq l-ispirtu ta' San Elija. U f'San Eliżew il-Karmelitani raw dejjem 

eżempju kbir għall-vera ħajja Karmelitana. Eżempju ta' ħeġġa għall-ġieħ ta' Alla u 

għall-ġid tal-erwieħ. Għaldaqstant il-Karmelitanį jagħtu qima lil dan il-Profeta Qaddis 

billi jagħmlu l-festa tiegħu nhar l-14 ta' Ġunju.  
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Ritratt: Pittura ta’ San Eliżew Profeta, xogħol ta’ Joseph Cauchi fuq bandalora li tkun armata  

fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fi Fleur-de-Lys. 

 


