Synoptic Essay LO 3
Il-bniedem sa minn dejjem fittex li jkollu tweġiba għall-mistoqsijiet l-iktar fundamentali li
jħabblulu moħħu. X’tip ta’ mistoqsijiet jagħmel il-bniedem fuqu nnifsu u fuq il-ħolqien?
Għaliex il-bniedem ifittex tweġiba fir-Reliġjon li jemmen fiha? Xi rwol għandha r-Reliġjon
fil-ħajja tal-bniedem? Għalkemm madwarna jeżistu bosta reliġjonijiet, x’hemm komuni
bejniethom? L-argumenti tiegħek għandhom jiġu msaħħa b’eżempji minn Reliġjonijiet li
ddiskutejtu matul is-sena.

Aħna differenti minn ħaddieħor, u l-istess nistgħu ngħidu għar-reliġjonijiet li jħaddnu lpersuni tad-dinja. Iżda għalkemm jeżistu dawn id-differenzi, għalkemm naraw twemmin
differenti, opinjonijiet u idejat differenti xorta għandna nfittxu li nikkoperaw u naħdmu
flimkien. Il-Knisja Kattolika matul iż-żmien ħasset u fittxet li tikkopera u taħdem ma’
Reliġjonijiet oħrajn. Semmi liema huwa dak id- dokument tal-Knisja Kattolika li jitkellem
dwar ir-relazzjoni tal-Knisja ma’ Reliġjonijiet mhux Kristjani u ikteb dwar dawk il-punti
prinċipali li jitkellmu fuq kif l-Insara għandhom jirrelataw ma’ reliġjonijiet oħra li m’humiex
Insara. Xi nkunu qed nfissru meta nagħmlu referenza għal djalogu interreliġjuż?

Fid-dikjarazzjoni dwar ir-relazzjonijiet ma’ reliġjonijiet mhux insara, Nostra Aetate, maħruġa
minn Papa Pawlu 6 fiż-żmien tat-Tieni Konċilju, naqraw dwar ir-rispett li għandu jkollna lejn
reliġjonijiet mhux Insara, fosthom ir-reliġjon Iżlamika. (i) Agħti definizzjoni tal-Iżlam u
semmi prattiċi komuni fost il-Musulmani. (ii) Iddiskuti t-twemmin prinċipali tal-Musulmani.
(iii) Għaliex ir-Ramadan huwa żmien importanti għal min jipprattika l-Iżlam?

Research LO 3
Ir-regola tad-deheb hija regola li ġiet adottata minn kull pajjiż madwar id-dinja. Hija regola li
twassal għall-vera paċi. X’inhi r-regola tad-deheb? Għaliex hi tant bżonnjuża anke fid-dinja
tal-lum għalkemm inħolqot eluf ta’ snin ilu? Għaliex pajjiżi minn madwar id-dinja kollha
jaċċettaw din ir-regola kemm fuq livell umanitaju, politiku kif ukoll reliġjuż? Għaliex aħna
bħala Nsara nadottaw din ir-regola? Kif għexha Ġesù fit-totalita tagħha din ir-regola?
Matul is-snin kien hemm żmien fejn it-taħdidiet bejn ir-reliġjonijiet mhux Insara kien nieqes
ħafna. X'nifhmu meta nitkellmu dwar djalogu interreliġjuż? Għaliex huwa importanti dan iddjalogu f'soċjeta li tiġbor fiha daqshekk twemmin divers? Kienet inizjattiva tal-Papa Ġwani
Pawlu II li reġa beda dan id-djalogu f’Ottubru tal-1986. Minn dak inhar sa żmienna, kemm
qed taħdem il-Knisja Kattolika favur din il-ħidma bejn ir-reliġjonijiet differenti? Għaliex
huwa importanti li naslu għal dan id-djalogu biex isseħħ madwar id-dinja l-paċi minkejja
li qed ngħixu f'soċjeta multikulturali?
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Fid-dinja tal-lum, il-bniedem aktar minn qabel qed jistaqsi mistoqsijiet fundamentali li hija biss
ir-reliġjon li tista twasslu għat-tweġibiet għalihom. Mistoqsijiet dwar l-eżistenza tal-bniedem.
Liema huma l-mistoqsijiet eżistenzjali li qed jagħmel il-bniedem tal-lum? Għalkemm saru
avvanzi kbar fi studji xjentifiċi hija r-reliġjon li twassal lill-bniedem biex iwieġeb għallmistoqsijiet fundamentali ta’ min fejn ġej u fejn hu sejjer. Huma dawn il-mistoqsijiet li jwasslu
lill-bniedem għal tama oħra. Kif iwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet reliġjonijiet differenti?Xi
tweġibiet jagħtu għal dawn il-mistoqsijiet dwar l-eżistenza tal-bniedem?

Presentation LO 3
Dak li prinċipalment jgħaqqad lit-tliet Reliġjonijiet Monoteisti huwa t-twemmin f’Alla
wieħed. F’din il-preżentazzjoni, semmi liema huma dawn it-tliet Reliġjonijiet Monoteisti.
Tkellem ukoll dwar it-twemmin bażiku li jħaddnu dawn ir-Reliġjonijiet, x’hemm komuni
bejn dawn it-tliet reliġjonijiet u fejn ma jaqblux bejniethom.
Nostra Aetate, id-dokument
tal-Konċilju Vatikan 2 jitkellem dwar ir-relazzjoni tal-Knisja Kattolika ma’ Reliġjonijiet
oħra. Għid x’inhu t-tagħlim prinċipali ta’ dan id-dokument speċjalment dwar kif in-Nisrani
għandu jġib ruħu ma’ nies oħra li għandhom reliġjon u twemmin differenti.

Il-Paċi dejjem kienet valur li wieħed irid jaħdem għalih u aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar qed
nindunaw kemm dan il-valur qed ikun mhedded fid-dinja li qed ngħixu fiha. Matul l-istorja,
diversi persuni taw kontribut biex tinżamm il-paċi fid-dinja. F’din il-preżentazzjoni semmi
persuna li ħadmet biex iġġib il-paċi fid-dinja. Permezz ta’ bijografija qasira tkellem dwar min
kien dan il-personaġġ li għażilt, fejn twieled u f’liema żmien għex. Semmi wkoll il-kontribut
li ta biex iġib il-paċi u kif din il-persuna, b’dak li għamlet, għadha relevanti fil-ħajja tallum ilġurnata.

Case Study LO 3
Kienu diversi personaġġi tul l-istorja li ħadmu u taw kontribut kbir biex iġibu l-paċi u lgħaqda fid-dinja.
•
•
•

Agħti lista ta’ nies li taw kontribut kbir biex iġibu l-paċi fid-dinja.
Iddeskrivi l-ħajja ta’ wieħed minn dawn il-personalitajiet u l-ħidma ta’ dan ilpersunaġġ għall-għaqda u l-paċi fid-dinja.
Spjega, permezz ta’ eżempji mill-ħajja ta’ kuljum ta’ kif il-ħajja ta’ dan il-personaġġ
kif il-ħidma u t-tagħlim tiegħu għadu validu fil-kultura tal-lum u kif il-ħajja
tiegħu/tagħha tista’ tiggwidna biex aħna wkoll inkunu strumenti ta’ paċi.
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Fost ir-reliġjonijiet il-kbar tad-dinja nistgħu nsemmu l-Islam; li huwa prattikat minn miljuni
ta’ nies madwar id-dinja.

•
•
•
•

Agħti defenizzjoni tal-Islam.
Liema huma l-kotba prinċipali ta’ dan it-twemmin u agħti l-fatti prinċipali dwarhom.
Agħti tagħrif tal-ġrajjiet prinċipali tal-istorja tal-Islam.
Iddiskuti t-twemmin prinċipali tal-Islam, b’referenza speċjali għal Ħames Pilastri talIslam.

Ir-Reliġjon Lhudija.
•
•
•

Iddeskrivi fil-qosor l-istorja tar-reliġjon Lhudija.
Liema huma l-kotba sagri tar-reliġjon Lhudija u agħti tagħrif dwarhom.
Semmi u spjega tradizzjonijiet importanti ta’ dan it-twemmin u għid għaliex dawn
huma ta’ importanza fil-ħajja tagħhom.

Thematic Time-Line LO 3
Identifika ġrajjiet ewlenin mit-Testment il-Qadim li juru l-imħabba t’Alla lejn il-bniedem.
Uri ż-żmien, il-personaġġi u agħti spjegazzjoni qasira tagħhom fejn turi kif dawn taw
sehemhom biex jitwassal il-messaġġ ta’ Alla.

Identifika ġrajjiet prinċipali fl-istorja tal-Kristjaneżmu u kif matul is-snin, din ir-reliġjon
nqasmet f’denominazzjonijiet Kristjani.
Uri ż-żmien meta seħħew dawn il-ġrajjiet, min kienu l-persuni wara dawn il-ġrajjiet u x’kienu
r-raġunijiet għal dawn il-firdiet.

Identifika liema huma r-reliġjonijiet monoteisti.
Uri meta bdew, min kien il-persuna li waqqaf din ir-reliġjon u agħti tagħrif ewlieni fuq kull
reliġjon.
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