Is-Sillabu tar-Reliġjon tas-CCP għar-Raba’ Klassi
Il-Proġett ta’ Alla għal Żvilupp Sħiħ
F’dawn il-kapitli, l-istudenti huma mistennija li:

Kapitlu 1:
Ir-Reliġjon
x’Tiswa?

o Jifhmu xi tfisser il-kelma ‘twemmin’ u ‘fidi’.
o Jagħrfu li l-bniedem iħoss in-neċessità li jkollu twemmin f’xi ħadd jew f’xi
ħaġa u kemm iridu joqogħdu attenti li dak li jemmnu jkunu konvinti minnu.

o Jagħrfu li jekk wieħed jemmen, din għandha tagħmel differenza f’ħajtu, u
jekk jemmen b’konvinzjoni, it-twemmin f’Alla jista’ jgħin aħjar lil dak li
jkun fid-deċiżjonijiet tiegħek.
o Jsiru midħla ta’ persuni li sabu l-iskop ta’ ħajjithom fil-Fidi Nisranija.

Kapitlu 2:
Il-Kelma talMulej

o Jagħtu interpretazzjoni personali ta’ x’jifhmu bil-‘Kelma t’Alla.’
o Janalizzaw kif żgħażagħ bħalhom iħarsu lejn il-Bibbja.
o Jagħrfu kif inhi mqassma l-Bibbja, kemm fiha kotba u l-ismijiet ta’ xi kotba
li hemm fil-Bibbja.
o Jifhmu li bħala Nsara l-Bibbja hi ktieb importanti f’ħajjithom.

o Jitgħallmu jużaw il-Bibbja għall-użu personali tagħhom.
o Janalizzaw u jitgħallmu kif għandhom jinterpretaw xi stejjer bażiċi talBibbja.

Kapitlu 3:
Fil-Bidu

o Jifhmu bi spjegazzjoni sempliċi ir-rakkont tal-ħolqien.
o Janaliżżaw kif il-ħażen li jagħmel il-bniedem jista’ jeqrred lilu nnifsu, lilloħrajn u l-ambjent ta’ madwaru.

o Jifhmu aħjar kif jistgħu jqumu wara li jaqgħu fid-dnub, isibu t-triq it-tajba u
jagħmlu l-ġid mal-oħrajn billi jgħaddu l-esperjenza tagħhom lil ħaddieħor.

o Jifhmu xi esperjenzi tagħhom tat-tbatija. Jaraw li l-esperjenzi tat-tbatija huma
realtà tal-ħajja.

Kapitlu 4:
‘Min se jeħlisni’Alla li jsalva

o Jifhmu l-importanza tad-definizzjoni tal-kelma ‘patt’ u tal-patt bejn persuni li
jixtiequ li jkunu leali lejn xulxin.
o Jagħrfu li Alla huwa bħal ħabib li jgħinhom fil-bżonn. Jistenna
mingħandhom li jkunu leali lejh u lejn il-kelma tiegħu. Dan Alla għamlu
permezz tal-Patt mal-poplu Lhudi.
o Isiru midħla tal-istorja tal-Eżodu u kif fiha naraw l-imħabba t’Alla lejn ilpoplu tiegħu.
o Janalizzaw u jifhmu kif Alla qiegħed dejjem jistenna l-ħbiberija bejnu u bejn
il-bniedem.
o Jagħrfu liema huma l-Kmandamenti u kif jistgħu jgħinuhom fil-ħajja
tagħhom.

Kapitlu 5:
Lejn żvilupp sħiħ
- Ġesù Kristu

o Jidentifikaw lil Ġesù bħala bniedem li għex tassew.
o Janalizzaw, permezz ta’ stejjer mill-Bibbja, il-karattru li kellu Ġesú.
o Jagħmlu lista tal-kwalitajiet umani li kellu Ġesù
o Ikunu jafu bil-kwalitajiet li kellu Ġesù li kienu juru li hu Alla.
o Iqabblu d-differenzi li hemm bejn bniedem ta’ karattru sod u ieħor li jimxi
mal-kurrent.
o Jagħrfu min hu Ġesù għalihom u għaż-żagħżagħ ta’ madwarhom.
o Jitgħallmu jagħrfu lil Ġesù bħala l-mudell ta’ ħajjithom.

Kapitlu 6:
Flimkien:
Il-Knisja

o Jifhmu aħjar il-preġudizzji tagħhom u tas-soċjetà lejn il-Knisja.

o Jagħtu d-definizzjoni tal-kelma ‘Knisja’ u l-funzjoni tagħha.

o Jifhmu, permezz ta’ stejjer, xi rwol kellhom l-Appostli fil-bidu talKnisja./Knisja Appostolika.

o Jifhmu, permezz ta’definizzjonijiet ħfief, x’inhu r-rwol tal-Papa, tal-Isqof u
l-presbiteru. (Il-Ġerarkija)
o Janalizzaw permezz ta’ eżempji, kif l-Insara huma familja waħda fil-Knisja li
waqqaf Ġesù.

o Jifhmu l-importanza tas-sehem li kull wieħed u waħda minnhom għandhom
fit-tkabbir tal-Knisja li ħallielna Ġesù.

Kapitlu 7: GħallMaħfra u rRikonċiljazzjoni

o Jagħrfu d-differenza bejn it-tajjeb u l-ħażin.

o Permezz ta’ definizzjoni ħafifa u xi stejjer relatati jifhmu, xi tfisser ilkelma’rikonċiljazzjoni’.

o Jagħrfu l-importanza tal-maħfra fil-ħajja tan-Nisrani.
o Jagħtu eżempji mill-ħajja personali tagħhom meta ħassew l-bżonn li xi ħadd
jaħfrilhom.

o Janalizzaw il-bżonn li huma jaħfru lil min naqashom.

o Jifhmu l-importanza tas-Sagrament tal-Qrar li ħallilelna Ġesù permezz talKnisja tiegħu.

o Jifhmu li meta jaħfru lil xulxin, huma jkunu kapaċi jgħixu f’komunità aktar
magħquda.

Kapitlu 8:
GħaċĊelebrazzjoni talGħaqda

o Jifhmu u janalizzaw l-importanza tas-sehem tagħhom fil-Quddiesa u
mbagħad fis-soċjetà ta’ madwarhom.
o Iqabblu l-ġrajjiet tal-Aħħar Ċena/Eżodu mas-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa.
o Jitgħallmu jħaddnu l-jum tal-Ħadd bħala jum ta’ mistrieħ offrut lil Alla.

Kapitlu 9:
Għall-Bini ta’
Dinja Ġdida

o Jirrevedu l-Parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb bħala storja li minnha Ġesù ried
jgħallimna kif għandna nħobbu lil kulħadd, anke lil min narawh differenti
minna.
o Jagħrfu li bil-ħidma tiegħu fostna, Ġesù wriena kemm kellu għal qalbu lfoqra u l-imwarrbin.
o Jagħrfu, b’eżempji sempliċi, kif il-Knisja kompliet dak li għamel Ġesù.
o Janalizzaw kif huma, fil-ħajja tagħhom, jistgħu jagħtu s-sehem tagħhom biex
jimpennjaw ruħhom bħala ċittadini ta’ pajjiżna, fil-volontarjat.
o Jagħrfu kemm hu sabiħ li jimpennjaw ruħhom biex fejn ikunu jxerrdu l-paċi.

