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San Elija 
Profeta 

 

Il-Kamelitani minn dejjem kellhom qima kbira 

lejn il-profeta San Elija tant li jqisuh bħala 

Missier u Patrun tagħhom. Flimkien ma' Mosè, 

San Elija huwa l-aqwa mexxej tal-Poplu Lhudi. 

Forsi għalhekk meta Kristu deher fuq it-Tabor 

dehru mseħbin miegħu Mosè u Elija. 

Il-Profeta Elija kien bniedem imħeġġeġ kollu 

nar u kliemu kien jixgħel u jqanqal. Kien igħix xi 

900 sena qabel il-miġja ta' Kristu, u meta Alla 

sejjaħlu biex jibda l-ħidma tiegħu, il-Poplu 

Lhudi kien f'qagħda mwiegħra. Dak iż-żmien 

kien jaħkem bħala Re ta' Ġuda, Aħab, bniedem 

li ma kienx jimpurtah mill-Liġi ta' Alla. Aħab 

iżżewweġ mara pagana Ġeżabel, li ħadet il-

qima ta' l-allat foloz fost įl-Poplu Lhudi. Inbnew 

tempji lill-allat foloz, u Alla veru ġie mwarrab. San Elija, nnnebbaħ minn Alla, ħareġ 

fil-beraħ jippriedka u jħedded kastigi. U l-kastig wasal kif ħabbar il-Profeta Elija, għax 

waqgħet nixfa ma' l-art kollha ta' Ġuda. Għal tliet snin ma niżlitx qattra xita. 

San Elija mar jistaħba fil-Wied ta' Karit, jixrob l-ilma tal-Wied, u eawlun kien iġiblu 

ħobż u laħam filgħodu u filgħaxija. Meta l-Wied nixef, Elija mar f’Sarefta u ra mara 

tiġbor il-ħatab għan-nar. Għajtilha u qalilha biex tagħtih jiekol. Qaltlu: "Baqali naqra 

żejt u ftit dqiq ser insajjarhom, nikluhom jien u t-tifel, imbagħad żgur immutu bil-

ġuħ." Elija, b'danakollu, talabha li tagħtih jiekol u wegħidha li sakemm idum il-kastig 

tan-nuqqas ta' xita, iż-żejt u d-dqiq li kellha ma jispiċċawx. U hekk ġara. 

Iż-żmien kien għaddej. Ix-xita ma niżlitx. Kollox maħruq. Għatx ma' kullimkien. San 

Elija b'wiċċu minn quddiem mar għand Aħab, li kif raħ beda jċanfru talli kien qed iġib 

tant taħwid qalb il-Poplu Lhudi. Imma San Elija wieġbu: “Int, mhux jien, qiegħed 

iġġib it-taħwid. Ħallejt il-veru Alla u tajt qima ,lill-allat foloz. U bħalek għamel il-

Poplu kollu." Wara dan, il-Profeta Elija ġiegħel lil Aħab biex jiġbor l-450 profeta ta' l-

allat foloz li kellu biex jaqduh. 

Telgħu lkoll fuq il-rnuntanja “il-Karmelu” magħhom telgħu ġemgħat kbar ta' nies. 

Riedu jaraw min hu l-veru Alla; jekk hux dak li lilu kien jagħti qima San Elija, jew 



Nagħrfu aħjar il-Karmelu fil-Qaddisin Karmelitani 

 

Page 2 of 3 

dawk li kienu jagħtu ġieħ il-profeti foloz. Poġġew artal fin-nofs u fuqu qatlu gendus. 

Il-profeti foloz talbu minn filgħodu sa filgħaxija biex l-allat tagħhom jibagħtu n-nar 

mis-sema u b'hekk juru li kienu jeżistu. Kollu għalxejn. San Elija qalilhom biex igħajtu 

kemm jifilħu, għax qalihom, "Forsi reqdin. Għajtu biex tqajmuhom." Meta qatgħu 

qalbhom, San Elija sawwab l-ilma fuq il-vittma. Niżel għarkubbtejh. Talalb lil Alla 

veru, u fil-pront, niżel mis-sema nar li ħaraq il-vittma, l-artal u kulma kien hemm 

madwaru. Il-Poplu x'ħin ra hekk beda jgħajjat lil veru Alla. Qatlu lill-profeti foloz u 

kkonvertew mit-triq il-ħażina li kienu qabdu. Kif spiċċa l-għajjat kulħadd reġa' lura 

lejn daru. Imma San Elija baqa' hemm jitlob waħdu. 

Miegħu żamm il-qaddej tiegħu. Huwa kien jitlob rasu bejn ir-rkubbtejh. Għal seba' 

darbiet refa' wiċċu u qal lill-qaddej biex imur iħares lejn il-baħar. Fis-seba’ darba, ta 

l-aħbar mistennija. Min-naħa tal-baħar dehret tielgħa sħaba ċkejkna. Kollu ferħan il-

Profeta Elija balgħat .lill-qaddej javża lil kulħadd li x-xita mixtieqa waslet. U kienet 

waslet tassew. Is-sema tgħalla. Ix-xita ġiet u niżlet bil-qliel fuq l-art għatxana u bla 

ħajja. Kulħadd feraħ. Kulħadd kien kuntent, għax Alla ħafer il-kastig qalil. 

B'danakollu r-Reġina Ġeżabel ħalfet li tivvendika ruħha minn Elija. Għalhekk il-

Profeta kellu jaħrab. U mexa fuq li mexa, sakemm għajjien, inxteħet taħt siġra 

jistrieħ. Bil-għejja li kellu xtaq li jmut. Raqad, u kif qam sab anġlu li qallu biex 

jittrejjaq bil-ħobż li kien ġieblu u kompla qawwielu qalbu. San Elija kif stejqer reġa' 

qabad it-triq lejn il-muntanja Ħoreb, fejn imbagħad għamel żmien igħammar 

hemmhekk u jitlob. Imma, r-Re Aħab ma riedx iħallih kwiet. Bagħat. suldati biex 

jaqbduh. Kollu ta' xejn. Fl-aħħar San Elija bagħat igħid lil Aħab li kemm hu u kemm 

martu ma jdumux ma jaqgħu taħt id-driegħ ta' Alla. 

San Elija. għadda l-bqija ta' ħajtu f’ħajja moħbija ta' ġabra u talb. Sieħeb miegħu lil 

Eliżew li ħalla kollox biex igħix mal-Profeta. Wara, ġew żgħażagħ oħra biex jgħixu 

magħhom. Flimkien kienu jitolbu u jfaħħru 'l Alla fuq l-għolja tal-Karmelu. San Elija 

kien iħobbu ħafna lil Eliżew. Darba qallu: "Itlobni kull ma trid u dak li nista' nagħtik". 

Kienu spiss imorru jimxu flimkien. Imma l-aħħar darba li raw lil xulxin kien meta 

karru tan-nar niżel mis-sema. San Elija tela' fuqu, u kif kien tiela' fl-għoli tas-

smewwiet, il-Profeta neħħa minfuq spallejh il-mantell u tefgħu lil Eliżew. b'tifkira ta' 

mħabbtu u b'sinjal li ried jagħtih kulma kellu - spirtu kbir ta' ħeġġa u ħajja ta' ġabra u 

talb - li l-Karmelitani fittxew li jżommu jixgħel dejjem f’qalbhom għall-ġieħ ta' Alla u 

għall-ġid tal-oħrajn. 

Il-kbir Profeta ta' Tisbi kien meqjus sa mis-seku XIII bħala l-Fundatur u Missier tal-

Ordni Karmelitan. L-ewwel Karmelitani li nafu bihom għexu fuq il-muntanja tal-

Karmelu, ħdejn l-għajn imsejħa "L-Għajn ta' San Elija" fejn dan il-Profeta kien għex 

għal xi żmien mad-dixxipli tiegħu. Mhux kulħadd jaqbel kif u b'liema mod San Elija 
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għandu x'jaqsam mal-Karmelitani, nafu żgur li fis-26 ta' Ġunju 1725, il-Papa. 

Benedittu XiII ta l-permess lill-Karmelitani li jpoġġu l-istatwa ta' San Elja fil-Bażilka ta' 

San Pietru ħdejn il-fundaturi tal-Ordnijiet Reliġjużi, b'din il-kitba: “L-Ordni Karmelitan 

waqqaf din l-istatwa lill-Fundatur tiegħu l-Profeta Elija". U għaldaqstant il-

Karmelitani jagħmlu l-festa ta' San Elija nhar l-20 ta' Lulju.  
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Ritratt: Pittura ta’ San Elija, Profeta, xogħol ta’ Joseph Cauchi fuq bandalora li tkun armata  

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

 


