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ELIJA L-PROFETA TA’ ALLA 
 

Min kien Elija? 
 
Elija kien profeta Israelita. Ismu bil-Lhudi jfisser “Sidi hu Jaħweh” jew “Alla hu l-qawwa 
tiegħi.”  Ftit nafu dwaru ħlief li twieled f’villaġġ jismu Tisbe, qalb il-muntanji ta’ 
Gilgħad, fuq in-naħa l-oħra tax-xmara Ġordan, qrib l-art tal-Ġerasin fejn Ġesù keċċa x-
xjaten mill-imxajtan u dawn talbuh biex jidħlu fil-qżieqeż. Il-merħla kollha kienet 
intefgħet mix-xaqliba fl-għadira u għerqet kollha (Mt 8,28-34; Mk 5,1-20; Lq 8, 26-39). 
Elija bin Sadok twieled u trabba f’familja Lhudija.  Hu kien wieħed mill-profeti bibliċi l-
aktar importanti. Lhud, Kristjani, Musulmani u Drużi kollha jqimuh bħala eroj kbir li 
ħadha kontra rejiet qawwija u profeti foloz u kien jagħmel il-mirakli. 
 
Meta għex?  
  
Elija kien jgħix fis-seklu 9 qabel Kristu. Insibuh imsemmi fil-Bibbja (1 u 2 Slaten) f’nofs 
ir-renju tas-sultan Ahab (854-873 QK) bin Għomri (Għomri kien li waqqaf is-Saltna ta’ 
Fuq – is-Samarija). Elija deher f’daqqa biex jippromwovi valuri tradizzjonali ortodossi 
Lhud.  
Il-fama tiegħu kienet imsejsa fuq il-ħeġġa kumbattiva li kellu biex jeqred il-periklu li l-
poplu jitbiegħed minn Alla. Fil-Kotba Mqaddsa Elija l-Profeta jidher bħala l-bniedem ta’ 
Alla li dejjem qagħad quddiem il-Mulej u ssielet bl-akbar ħeġġa għall-qima ta’ Alla veru 
u waħdieni. Huwa ħares id-drittijiet ta’ Alla quddiem il-poplu kollu f’taqbida kbira fuq l-
Għolja tal-Karmel; u fuq il-muntanja Ħoreb ingħata l-esperjenza intima ta’ Alla l-Ħaj. 
 
Fejn għex? 
 
Kien jgħix l-aktar f’għar fuq l-Għolja tal-Karmel, iżda għex anki f’partijiet tat-tramuntana 
ta’ Israel meta kellu jaħrab mill-korla tas-sultan Ahab u martu Ġeżabel. 
 
Insibu anki leġġendi dwar Elija. Waħda minnhom hija din: 
Meta l-Profeta Elija kien jgħix fl-għar fuq l-Għolja, spiss kien joħroġ jimxi fuq l-għoljiet 
tal-Karmel u matul it-triq kien joqgħod jitlob lil Alla. Ma kienx jieħu ikel miegħu, iżda 
kien jafda fil-providenza ta’ Alla. Jingħad li ġurnata waħda waqt li kien għaddej minn 
għalqa li fiha kien hemm miżrugħ id-dulliegħ, ra lil sid l-għalqa u talbu dulliegħa. Dan 
biex jgħaddih biż-żmien, qallu: “Dawk li qiegħed tara mhumiex dulliegħ iżda ġebel 
imxerred fl-għalqa. Il-profeta irrabja talli  l-bidwi  pprova  jidħaq  bih  u  seħet l-għalqa.  
Immedjatament, il-frott inbidel f’ġebel ovali. Din il-leġġenda tispjega għaliex  il-ġebel li 
wieħed għadu s’issa jista’ jara mxerred f’dan il-post, għandu forma ta’ blalen tal-quartz – 
ġebel magħmul minn minerali jleqqu u iebsa.. Jekk jirnexxilek tkisser ġebla issib li minn  
ġewwa hi kulurita. 
 
Din il-leġġenda tispjega l-oriġini ta’ certi karatteristiċi ta’ forom ta’ ġebel b’minerali li 
wieħed jara mxerred fil-ġenb tal-Għolja tal-Karmel. Din hija waħda biss mill-ħafna 
eżempji ta’ kif il-Lhud tul iż-żmien żammew ħajja r-relazzjoni tal-Profeta mal-Karmel. 
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X’għamel Elija? 
 
L-istejjer dwar Elija jittrattaw prinċipalment it-taqbida tiegħu kontra l-alla falz Bagħal u 
r-rappreżentanti tiegħu. Is-sultan Ahab kellu rabtiet kbar mal-istati Feniċi u, b’hekk it-
twemmin tal-poplu f’Alla wieħed iddgħajjef u kważi kien se jinqered. Ahab sa żżewweġ 
lil bint is-Sultan Itbaal ta’ Sidon (li kien ukoll qassis ta’ Tir) - Ġeżabel - u beda jqim hu 
wkoll allat foloz. Lil Ġeżabel ħalliha xxerred it-twemmin tagħha u għamlitu wieħed mill-
agħar rejiet ta’ Israel. Il-ħażen xtered mal-art kollha. Kulfejn tħares ma kontx tara ħlief 
idoli u tempji tal-alla falz Bagħal. Ġeżebel saħansitra ordnat li kulħadd kellu jqim lil 
Bagħal. Dawk li ma jagħmlux hekk kienu jiġu ppersegwitati jew maqtula. 
 
Alla nkorla u bagħat lil Elija biex ikellem lil Aħab. 
Elija ħabbar l-għaks u n-nixfa:  

‘ U qal Elija t-Tisbi minn Tisbe ta’ Gilgħad lil Aħab:  
 “Daqskemm hu ħaj il-Mulej, Alla ta’ Israel, li jien 
qiegħed quddiemu, ma tkunx nida u anqas xita dawn  
is-snin ħlief bi kliemi” (1 Slat 17,1). 

U ġiet lilu kelmet il-Mulej hekk: “Itlaq minn hawn u dur lejn il-Lvant u nħeba 
f’wied  Karit, li hu n-naħa tal-Lvant tal-Ġordan. “Tixrob mill-wied u ċ-ċawl 
ordnajtlu biex  jitimgħek hemmhekk”.... (1 Slat 17,2). 

 
Wara xi żmien il-wied nixef u l-Mulej bagħtu Sarefta tas-Sidunin. Hemm, kif qallu 
jagħmel Alla, ra armla u talabha biex iġġiblu ilma x’jixrob u loqma ħobż.  Weġbitu li ma 
kellhiex ħlief mimli id-dqiq fil-ġarra u ftit żejt fil-kus. Qalilha Elija: “La tib żax; mur 
agħmel bħalma għedt; biss agħmel l-ewwel lili minnu ftira żgħira u ġibhieli, u lilek u lil 
ibnek agħmel wara. Għax hekk qal il-Mulej, Alla ta’ Israel: ‘Il-ġarra tad-dqiq ma 
tintemmx u l-kus taż-żejt ma jonqosx sa meta jagħti l-Mulej xita fuq wiċċ l-art’” (1 Slat 17, 
12-15). U huma t-tlieta baqgħu jieklu sa ma spiċċat in-nixfa. It-tifel tal-armla marad u miet. 
Elija talab fuqu u bil-qawwa tat-talb irxuxtah (1 Slat 17, 17-24). 

 
Il-ġuħ beda jinħass fis-Samarija kollha iżda s-Sultan u martu ma nidmux. Ġeżabel kienet 
ordnat il-qtil tal-profeti kollha li sabet. Għabdija, il-gvernatur ta’ Aħab, irnexxielu jaħbi  
fl-għerien 100 mill-profeti u kien joħdilhom hu stess bil-moħbi l-ilma u l-ikel. Elija 
waħdu baqa’ joħodha kontra l-ħażen ta’ żmienu. 
 

Wara żmien twil ġiet kelmet il-Mulej lil Elija fit-tielet sena hekk: 
“Mur, idher quddiem Aħab biex jien nibgħat ix-xita fuq wiċċ l-art”. 
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U Elija mar biex jidher quddiem Aħab... Qallu Ahab: “Int hawn, 
ja ħawwadi ta’ Israel?” Wieġeb: “Mhux jien ħawwadt ’l Israel, 
imma int u dar missierek, talli tlaqtu l-kmandamenti tal-Mulej  
u mortu wara l-Bagħlin. Imma issa ibgħat iġma’ ħdejja ’l Israel 
kollu fuq ġebel Karmel, u l-erba’ mija u ħamsin profeta ta’ Bagħal 
li jieklu fuq il-mejda ta’ Ġeżabel”. U bagħat Aħab (messaġġiera) 
qalb ulied Israel kollha u ġema’ l-profeti lejn ġebel Karmel   
(1 Slat 18, 17-20). 

 
Folla kbira nġemgħet fuq l-Għolja tal-Karmel għall-prova. Fuq naħa kien hemm l-erba’ 
mija u ħamsin profeta tal-alla falz Bagħal u fuq in-naħa l-oħra Elija waħdu. 

Resaq Elija lejn il-poplu kollu u qal: “Kemm sa ddumu tmilu lejn  
żewġ naħat? Jekk il-Mulej hu Alla, imxu warajh; jekk inhu Bagħal, 
imxu warajh.” U ma weġbux il-poplu kelma. U reġa’ Elija qal lill-poplu: 
“Jien waħdi bqajt profeta tal-Mulej u l-profeti ta’ Bagħal erba’ mija u 
ħamsin. Ħa jagħtuna żewġ barrin, u jagħżlu għalihom barri wieħed u 
jqattgħuh u jqegħduh fuq il-ħatab u ma jqegħdux nar; u jien nagħmel il- 
barri l-ieħor u nqiegħdu fuq il-ħatab u ma nqigħedx nar. Imbagħad sejħu 
isem  alla tagħkom, u jien insejjaħ isem il-Mulej u l-alla li jwieġeb bin- 
nar hu jkun Alla.” U wieġeb il-poplu kollu u qal: “Tajba dil-ħaġa” 
(1 Slat 18, 21-24). 

 

 
 

Il-profeti ta’ Bagħal bnew artal u fuqu poġġew il-ħatab u s-sagrifiċċju. Għalxejn sejħu lil 
Bagħal il-jum kollu għaliex baqa’ ma weġibx. Elija qgħad jgħaddihom biż-żmien waqt li 
huma bdew jaqbżu madwar l-artal biż-żfin qalil u jqattgħu ġisimhom bis-skieken. Kif 
qorob filgħaxija, Elija sejjaħ lill-poplu madwaru. Reġa’ bena l-artal lil Alla ta’ Israel, u 
qiegħed il-ħatab u l-barri mqatta’ fuqu.. Ħaffer kanal madwar l-artal u qal lin-nies biex 
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jimlewh bl-ilma min-nixxiegħa. L-ilma mela madwar l-artal u l-kanal wkoll imtela bl-
ilma. 
 

Fil-ħin ta’ taqrib l-offerta resaq Elija l-profeta u qal: 
“Mulej, Alla ta’ Abraham u ta’ Iżakk u ta’ Israel, ħa jingħaraf illum 
li int Alla f’Israel u jien qaddej tiegħek u li b’kelmtek għamilt dawn 
il-ħwejjeġ kollha. Ismagħni, Mulej, ismagħni; biex jagħraf dan il- 
poplu li int, Mulej, huwa Alla u li int dawwartilhom qalbhom lura”. 
U niżel nar il-Mulej u ħaraq il-vittma u l-ħaġar u t-trab u xorob l-ilma  
li  kien fil-kanal. Malli ra l-poplu kollu, inxeħet għal wiċċu u qal: 
“Il-Mulej hu Alla! Il-Mulej hu Alla!”  Qalilhom imbagħad Elija: 
“Aqbdu l-profeti ta’ Bagħal; tħallu ’l ħadd minnhom jeħles”. U  
qabduhom u niżżilhom Elija f’wied Qison u qatilhom hemm 
(1 Slat 18, 36-40). 

 

 
 Elija għamel dan biex jeqred il-ħażen mill-pajjiż.  

 
 

Qal Elija lil Aħab: “Itla’, kul u ixrob, għax nisma’ jidwi ħoss ix-xita.”.... 
Elija tela’ fuq ras il-Karmel, niżel fl-art u qiegħed wiċċu bejn irkupptejh. 
U qal lill-qaddej tiegħu: “Itla’ u ħares in-naħa tal-baħar”. U tela’ u ħares u 
qal: “M’hemm xejn”. Qallu (Elija): “Erġa’ (itla’)”. U re ġa’ tela’ seba’ darbiet. 
Fis-seba’ darba qal: “Nara sħaba żgħira daqs keff ta’ id ta’ raġel tielgħa mill-
baħar”.  Qallu (Elija): “Itla’ g ħid lil Aħab: “Orbot u inżel li ma taqbdekx ix-
xita.” U f’daqqa waħda s-sema swied bis-sħab u r-riħ, u kienet xita qawwija 
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(1 Slat 18, 41-46). 
 

 
 
 

 
 
 

F’din l-isħaba daqs keffa ta’ id ta’ bniedem, li telgħet mill-baħar (mielaħ) u malajr ksiet 
is-sema bi sħab oħxon mimli xita, is-santi padri  jaraw l-figura tal-Verġni Mbierka li tat 
lid-dinja l-Feddej li tana l-ħajja tal-grazzja (Isaija 45,8). L-isħaba mistika li tat lid-dinja  
s-Salvatur hija l-Verġni Mbierka mimlija bil-grazzja sa mill-mument tal-konċepiment. 
 
Aħab kien qed jara kollox mill-bogħod fil-karru tiegħu. Elija bagħat lill-qaddej għand is-
sultan jgħidlu li n-nixfa ntemmet u biex ifittex imur id-dar f’Ġiżragħel għaliex kienet se 
tagħmel ħafna xita. Aħab kif wasal qal lil Ġeżabel bl-għeġubijiet li kien wettaq Elija u kif 
qatel il-profeti kollha bis-sejf. Ġeżabel bagħtet tgħid lil Elija: “Hekk jagħmluli l-allat u 
iżjed minn hekk, jekk għada bħalissa ma nkunx għamilt ħajtek bħall-ħajja ta’ kull wieħed 
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minnhom” (1 Slat 19, 2).  Elija beża’ u ħarab fid-deżert biex jinħeba. Imtedd biex jistrieħ taħt 
siġra u talab ’l Alla biex joħodlu ħajtu. Hu ħass li d-dinja kollha kienet kontrih, imma 
Alla kien qed jieħu ħsiebu. 
 
Elija għall-kelma tiegħu kien niżżel nar mis-sema, ġieb nixfa fuq l-art għal tliet snin u 
nofs, ġew maqtula l-profeti foloz ta’ Bagħal, reġa’ niżżel ix-xita, u anki qajjem mill-mewt 
it-tifel tal-armla. Għamel dan kollu bl-ordni ta’ Alla u madankollu beża’ minn mara li 
heddet li toqtlu. Hu kien uman. Ħassu mbeżża’ u waħdu u ħarab. Iżda Alla ħa ħsiebu. 
Bagħat anġlu darbtejn biex iwassallu l-ikel u l-ilma meta kien qed jistrieħ taħt ġummara, 
u bis-saħħa ta’ dak l-ikel mexa erbgħin jum u erbgħin lejl sa ma wasal fuq il-muntanja 
Ħoreb. Daħal f’għar u qagħad jistkenn hemmhekk. 
 
                 “U ġiet lejh kelmet il-Mulej u qallu: “X’int tagħmel hawn Elija?”  
                  Wieġeb: “Kont kollni ħeġġa għall-Mulej, Alla tal-qtajja’, għax  
                   telqu wlied Israel l-għaqda tiegħek, ġarrfu l-artali tiegħek u qatlu 
                  bis-sejf il-profeti tiegħek, u bqajt jien waħdi u jfittxu li jneħħuli ħajti”. 
                  Qal (il-Mulej): “Oħroġ u ieqaf fuq il-ġebel quddiem il-Mulej”. 
                  U hemm hu l-Mulej għaddej. Riħ qawwi u b’saħħtu jifraq l-iġbla u 
                  jkisser il-blat (għadda) quddiem il-Mulej; imma ma kienx fir-riħ 
                  il-Mulej. Wara r-riħ theżżiża; imma ma kienx fit-theżżiża l-Mulej. 
                 Wara t-theżżiża nar; ma kienx fin-nar il-Mulej. Wara n-nar, ħoss 
                 ta’ żiffa ħafifa. Malli sema’ Elija, għatta wiċċu b’mantaru u ħareġ  
                 u waqaf f’bieb il-għar u ġie lejh leħen jgħidlu: “X’int tag ħmel hawn 
                Elija?” Wieġeb: “Kont kollni ħeġġa għall-Mulej, Alla tal-qtajja’”..... 
                        (1 Slat 19, 9-14) 
 

Bil-mod kif Alla wera ruħu lil Elija, Huwa wrieħ d-destin tal-bniedem. Il-ħajja tal-
bniedem tgħaddi bħar-riħ, il-maltempata hi jum il-mewt li quddiemu l-bniedem 
jitwerwer, in-nar hu l-ġudizzju u l-kalma hi l-aħħar jum. Hawn kif ġa għedna għandna 
stampa tad-destin tal-bniedem. 
 
       U qallu l-Mulej : “Mur, erġa’ lejn triqtek, lejn ix-xagħri ta’ Damasku. Malli tasal,   
        idlek ’il Ħażel sultan fuq Aram. U ’l Jehu, bin Nimsi, tidilku sultan fuq Israel; u  
       ’l Eliżew, bin Safat, minn Abelmeħola, tidilku profeta flokok. U jiġri li min jeħles   
       minn sejf Ħażael, joqtlu Jehu; u min jeħles minn sejf Jehu, joqtlu Eliżew. Imma    
       nħalli f’Israel sebat elef, l-irkupptejn kollha li ma ltwewx quddiem Bagħal u kull  
       fomm li ma besux” (1 Slat 19,15-18). 
 
Elija, għal darb’oħra ċanfar lis-sultan Aħab minħabba l-għalqa tad-dwieli ta’ Nabot. 
Aħab ried jixtri l-għalqa imma Nabot ma riedx ibiegħha. Ġeżabel, f’isem Aħab, kitbet 
lix-xjuħ u l-kbarat hekk: “Niedu sawma u qiegħdu ’l Nabot f’ras il-poplu, u qiegħdu 
quddiemu żewġ irġiel mill-agħar biex jixhdu għalih u jgħidu: ‘Dgħajt b’Alla u bis-
sultan’. Imbagħad oħorġuh u ħaġġruh li jmut”  (1 Slat 21,9-10). Hekk għamlu u bagħtu jgħidu 
lil Ġeżabel: “Kien imħaġġar Nabot u miet”. Ġeżabel imbagħad bagħtet lil Aħab biex 
jieħu pussess tal-għalqa. 
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Alla bagħat lil Elija għand Aħab u sabu fl-għalqa tad-dwieli. Elija akkużah bil-miftuħ li 
kien qattiel u ħalliel u ħabbar il-qerda tad-dar irjali ta’ Aħab (1 Slat 21, 17-24). 
 
Bin Aħab, Oħożija, laħaq sultan wara l-mewt ta’ missieru. Ħu kien ħażin bħal ommu u 
missieru. Kien ukoll jadura lil Bagħal. Ġurnata waħda waqa’ mit-tieqa tal-għorfa tiegħu 
f’Samarija u korra gravi. Bagħat messaġġiera u qalilhom: “Morru staqsu ’l Bagħal 
Żebub, alla ta’ Għeqron, jekk infiqx minn dil-marda”. U qal l-anġlu tal-Mulej lil Elija t-
Tisbi: “Isa, itla’ ltaqa’ mal-messaġġiera tas-sultan ta’ Samarija u għidilhom: ‘Jaqaw 
m’hemmx Alla f’Israel biex intom sejrin tistaqsu ’l Bagħal Żebub, alla ta’ Għeqron? 
Għalhekk hekk qal il-Mulej: Is-sodda li tlajt fuqha ma tinżilx minnha; inti tmut’ (2Slat 1,2-4). 

 
Oħożjia “Imbagħad bagħatlu (lil Elija) mexxej ta’ ħamsin u l-ħamsin tiegħu, u tela’ 
               ħdejh, u hemm hu bilqiegħda fuq ras il-għolja. Qallu: “Ja raġel ta’ Alla, 
               is-sultan qal: ‘Inżel’.” Wieġeb Elija u qal lill-mexxej tal-ħamsin: “U jekk 
               raġel ta’ Alla jien, ħa jinżel nar mis-sema u jaħraq lilek u l-ħamsin tiegħek”.  
               U  niżel nar mis-sema u ħaraq lilu u l-ħamsin tiegħu.   
 
Is-sultan bagħat mexxej ta’ ħamsin u ħamsin oħra u Elija għamel l-istess.  Bagħat it-tielet 
mexxej ta’ ħamsin bil-ħamsin tiegħu, niżel għarkupptejh quddiem Elija, talbu bil-ħniena 
u qallu: “Ara, niżel nar mis-sema u ħaraq iż-żewġ mexxejja li ġew qabel  
               u l-ħamsin tagħhom; imma issa ħa tkun ħajti għażiża f’għajnejk”.       
               U qal l-anġlu tal-Mulej lil Elija: “In żel miegħu, la tibżax minnu”. 
               U qam u niżel miegħu għand is-sultan, u qallu: “Hekk qal il-Mulej: 
              “Talli bgħatt messaġġiera jistaqsu ’l Bagħal Żebub, alla ta’ Għeqron, 
               bħallikieku m’hemmx Alla f’Israel biex tistaqsi  kelmtu, għalhekk is- 
               sodda li tlajt fuqha ma tinżilx minnha, imma tmut’.” 
                U miet skont kelmet il-Mulej li tkellem Elija (2 Slat 1, 9-17). 
 
Meta wasal iż-żmien tat-tluq tiegħu minn din id-dinja, Elija mar ma’ Eliżew minn Gilgal. 
Tliet darbiet Elija qal lil Eliżew biex jistennih f’xi post imma dan ma riedx iħallih. Biex 
jaqsmu x-xmara Ġurdan, Elija neża’ l-mantar u ta’ daqqa bih l-ilma u dan inferaq u t-
tnejn qasmu fl-inxif għan-naħa l-oħra.  
                X’ħin għaddew, qal Elija lil Eliżew: “Itlob xi (trid) nagħmillek qabel  
                ma nittieħed minn ħdejk”. U qal Eliżew: “Ħa jkunu fuqi żewġ ishma 
                minn ruħek”. Wieġeb: “Ħaġa tqila tlabt. Jekk tarani nittieħed minn 
                ħdejk, ikunlek hekk; jekk le, ma jkunlekx”. Huma u sejrin, mexjin u  
                jitkellmu, hemm hu mirkeb tan-nar u żwiemel tan-nar jifirduhom it- 
                tnejn, u tela’ Elija ġor-riefnu fis-sema.  Eliżew iħares u jgħajjat:  
              “Missier! Missier! Mirkeb Israel u r-rikkieba tiegħu!” U ma rahx iżjed. 
               ...... Xħin rawh ulied il-profeti li kienu Ġeriko, biswitu qalu: 
              “Qagħad ruħ Elija fuq Eliżew,” u marru jilqgħuh u mielu quddiemu sal-art. 

    (2 Slat 2, 9-15) 
 
 Għaliex Elija hu importanti? 
 
 Elija hu meqjus bħala profeta ‘riformatur’ – l-għan tiegħu kien li jreġġa’ lill-I żraelin lura  
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 lejn il-qima ta’ Jaħweh u jbiegħdu mill-qima tal-allat foloz li kienu qed jikbru fil-
popolarità. Il-konflitti bejn Elija u l-profeti foloz ta’ Bagħal huma taqbida bejn min hu l- 
 aktar qawwi :  il-qima ta’ Alla wieħed u veru  u l-paganiżmu qima f’ħafna allat foloz. 
 Skont 2 Slaten, Elija kien imtella’ s-sema f’karru tan-nar. Fit-tradizzjoni Lhudija Elija  
 ma mietx – għadu jiġġerra mad-dinja u għad jerġa’ jidher biex iħabbar il-miġja tal-      
 Messija.  
             Ara, Jien sa nibgħatilkom ’l Elija l-profeta qabel ma jasal jum il-Mulej, 
             kbir u tal-biża’. U hu jreġġa’ qalb il-missirijiet għal uliedhom u qalb l- 
             ulied għal missirijiethom, li ma niġix u nidrob l-art kollha tifrik  (Mal  3, 22-24). 
 

Meta l-anġlu ħabbar lil Żakkarija li martu kienet se tagħtih iben u, li kellu jsemmih 
Ġwanni , qallu wkoll li Ġwanni “jkun kbir quddiem il-Mulej... jimtela bl-Ispirtu s-Santu 
sa minn ġuf ommu; u jreġġa’ ħafna minn ulied Israel lejn il-Mulej, Alla tagħhom. Hu 
jimxi quddiemu bl-ispirtu u bis-setgħa ta’ Elija, biex ireġġa’ qlub il-missirijiet lejn 
uliedhom u ’l dawk ta’ rashom iebsa għall-għaqal tan-nies sewwa, biex iħejji lill-Mulej 
poplu mrawwam” (Lq 1, 15-17). 
 
Meta Ġesù tkellem fuq Ġwanni l-Battista qal: “ Dan hu li fuqu hu miktub:  
         ‘Ara, jien nibgħat il-ħabbar tiegħi qablek, hu jħejjilek it-triq quddiemek.’... 
          Il-profeti kollha u l-liġi ħabbru sa Ġwanni. U, jekk tridu temmnuni, dan hu  
          Elija li għandu jiġi. Min għandu widnejn, ħa jisma’ ( Matt 11, 7-15). 
 
Fit-Testment il-Ġdid, in-nies lil Ġesù ħasbuh Elija stess:  
        Meta ġie Ġesù fl-inħawi ta’ Qajsarija ta’ Filippu, staqsa d-dixxipli tiegħu: 
      “Min jgħidu n-nies li hu Bin il-bniedem?”  Wiġbuh: “ X’uħud, Ġwanni l-    
       Battista; oħrajn Elija; oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti”(Mt 16,14). 
 
Oħrajn lil Ġwanni l-Battista ħasbuħ Elija:  
                      Il-Lhud bagħtulu xi qassisin u leviti għand Ġwanni. Staqsewh: 
                     “Mela min int? Int Elija? Qal: “Miniex”  (Ġw 1, 21). 
 
Fit-Trasfigurazzjoni Ġesù ħa miegħu ’l Pietru, ’l Ġakbu u ’l Ġwanni u tbiddel 
quddiemhom... U dehrilhom Elija ma’ Mosè, li kienu jitkellmu ma’ Ġesù fuq it-tmiem 
tiegħu li kellu jiġri f’Ġerusalemm – Mosè jirrappreżenta l-Liġi u Elija l-Profeti. 
Huma u niżlin mill-muntanja... staqsewh:   
                  “G ħaliex jgħidu l-kittieba li Elija għandu jiġi l-ewwel? Weġibhom: 
                  “Elija għandu jiġi l-ewwel u jrodd kollox kif kien... Imma jien  
                    ngħidilkom, li Elija ġie u għamlulu kulma riedu, kif inhu miktub fuqu”  
                    (Mt 17, 1-13; Lq 9, 28-36). 
 

Għal din ir-raġuni l-ewwel Insara raw f’Ġwanni l-Battista lil Elija għax Ġwanni ħabbar  
il-miġja ta’ Ġesù. 
 
 
Aħna fl-Ordni Karmelitan insejħu lil San Elija, Missier  tagħna għaliex l-ewwel irħieb, li 

fis-seklu tnax ġeddu l-għamla ta’ ħajja reliġjuża f’ġieħ il-Verġni Marija fuq l-Għolja tal-



 9 

Karmel, imxew fuq it-tradizzjoni monastika billi ħarsu lejn dan il-Profeta kbir biex 

ifasslu ħajjithom fuq tiegħu, waqt li jagħtu qima speċjali lil Omm Alla. 

Mary Rose Said ocds 
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