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F’dinja materjalista, li qed titlef kull valur naturali li jinsab fil-bniedem, ir-Reliġjon Nisranija twassal lill-istudenti jerġgħu jiskopru l-liġi
naturali li hemm fihom, l-imħabba lejn Alla wieħed u lejn kull ħlejqa fil-ħolqien. Twassal ukoll  lill-istudenti jiskopru l-importanza li
għandha r-reliġjon fis-socjetà. It-tagħlim sħiħ tagħha jgħin mhux biss il-ħajja personali ta’ l-individwu iżda wkoll lis-socjetà biex issib
liġijiet ġenerali skond in-natura tal-bniedem.
Importanti li nżommu quddiem għajnejna li, f’livell primarju, it-tagħlim tar-reliġjon fil-bidu tiegħu jista’ jiġi ppreżentat fil-mentalità tat-tfal
bħala normi ta’ regoli (codes of rules). ’Il quddiem dawn għandhom iqajmu kuxjenza għal kull għemil li  jagħmlu l-individwi.

Il-lezzjoni tar-reliġjon hija mezz biex l-istudenti jiskopru l-imħabba  li hemm bejn  Alla u l-bniedem, li jkellimna f’kull sitwazzjoni ta’
ħajjitna u jridna  ngħixu u niffurmaw il-bniedem sħiħ, f’kull settur tal-ħajja. Huwa ċar li, bħal ma jgħid il-Kurrikulu Minimu Nazzjonali,
ir-reliġjon ma tistax tkun maqtugħa mis-suġġetti l-oħra kollha .

Għanijiet Ġenerali

Nagħrfu lil Alla permezz ta’ Ibnu Ġesù u l-Knisja tiegħu.

1. Mill-esperjenza ta’ ħajjithom l-isudenti jitgħallmu jagħmlu konfront bejn il-ħajja li qed jgħixu, bid-diffikultajiet u s-sbuħija tagħha, u dak
li tgħallmu fil-klassi fuq Alla u Ġesù Kristu. Hekk isibu tweġiba għall kull mistoqsija tal-ħajja.

2. L-imħabba lejn Ġesù twassalhom jagħrfu li Hu huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Dan iwassal għal aktar parteċipazzjoni fil-ħajja tal-
komunità nisranija, fejn jistgħu jgħixu l-Beatitudni li ħabbar Kristu, u fejn jaċċettaw kull sitwazzjoni f’ħajjithom.

3. Il-kuraġġ ta’ x’għandhom jagħmlu quddiem sitwazzjonijiet ġodda fil-ħajja tagħhom jistgħu jsibuh biss mill-Ispirtu li hemm fihom li
huma rċevew permezz ta-sagramenti. Fit-tagħlim tar-Reliġjon jiskopru sitwazzjonijiet  ġodda ta’ kif dan l-Ispirtu qiegħed jgħinhom.

4. Jaslu li jsibu f’Alla, il-Ħallieq ta’ kollox u Missier tal-bnedmin kollha, u f’Ibnu Ġesù, fiduċja sħiħa.

5. Ir-Reliġjon twassal l-Istudenti jkunu sinċieri u onesti mhux biss ma’ dawk li qed jgħixu magħhom - id-dar, l-iskola, ir-raħal  fejn jgħixu u
mal-ħbieb - iżda wkoll ma` min ikun qiegħed f’xi bżonn jew għaddej minn xi sitwazzjoni diffiċli, jinsabu fejn jinsabu.

6. L-istudenti, permezz tar-Reliġjon, jaslu jirrispettaw lill-bnedmin kollha, b’kulturi u reliġjonijiet differenti, għax  Alla hu  Missier
    il-bnedmin kollha.
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