Is-Sillabu tat-Tielet Sena tas-Sekondarja tal-Edukazzjoni Reliġjuża
Kap 1

L-Awtentiċità/Maskli

Lezzjoni 1

Inkunu Awtentiċi
1. Aħna lkoll differenti u uniċi.
2. Li tkun awtentiku hija s-sejħa ta’ kull bniedem.
3. Li tkun sincier tfisser li tagħraf dak li jagħmilna awtentici u
originali.
L-Attitudni Nisranija: Fl-imġiba tagħna nuru sinċerità u allura ngħixu
mingħajr maskli.

Lezzjoni 2

Alla Jaf min Jien
1. Alla jaf tassew min aħna u x’niswew.
2. Alla jħobbna tassew kif aħna.
3. Alla dejjem lest li jaħfrilna u jilqagħna lura.
L-Attitudni Nisranija: Nagħrfu tassew dak li Alla tana u x’għamel
magħna. Nagħmluh mal-oħrajn billi nħobbu u naħfru lill-oħrajn.

Lezzjoni 3

Il-Verità teħlisna
1. Il-verità twassalna biex nagħrfu tassew aktar lilna nfusna.
2. Ġesù - mudell ta’ bniedem liberu u awteniku.
3. Ġesù - it-triq li twassalna għall-verità.
L-Attitudni Nisranija: Nibnu ħajjitna fuq l-eżempju u l-ħajja ta’ Ġesù
biex nimxu dejjem fit-triq it-tajba.

Lezzjoni 4

San Pawl
1. Il-kwalitajiet tal-imħabba skont San Pawl – il-kantiku tal-imħabba.
2. L-imħabba ta’ Alla tgħinna nisru aktar awtentiċi.
3. L-imħabba tkeċċi l-biża’ ’l barra.
L-Attitudni Nisrnija: Nħobb lil xulxin bħala Nsara u dan għandu
jmexxina fil-ħajja tagħna.

Lezzjoni 5

Il-Ħbieb
1.Il-valuri tal-ħbiberija.
2. Il-ħbieb jgħinuk tneħħi l-maskli.
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3. David u Jonathan – mudelli ta’ ħbiberija Nisranija
L-Attitudni Nisranija: Inkunu tassew ħbieb ġenwini u awtentiċi għalloħrajn.
Lezzjoni 6

Il-Familja
1. X’nifhmu bil-kelma ‘familja’ u x’inhu r-rwol tagħha ?
2. Fil-familja nuru tassew min aħna.
3. Il-familja Nisranija (il-Knisja) tgħinna nikbru aktar fl-imħabba u
nkunu tassew awtentiċi.
L-Attitudni Nisranija: Ngħixu u nkunu parteċipattivi fil-komunità
Nisranija.

Kap 2

Il-bniedem sħiħ

Lezzjoni 1

Is-sbuħija tal-bniedem
1.
2.
3.
4.

Alla hu l-awtur ta’ kollox u ħalaq kollox tajjeb.
Il-bniedem huwa maħluq xbieha ta’ Alla.
Il-virtù hija drawwa li tagħmel dak li hu tajjeb.
It-tliet virtujiet li jagħmlu lill-bniedem sħiħ huma l-għaqal, il-qawwa
u l-ġustizzja.

L-Attitudni Nisranija: Inroddu ħajr lil Alla ta’ kull ma tana.
Lezzjoni 2

Is-solitudni
1.
2.
3.

Il-Loneliness - il-fatt li nħossni waħdi.
Being alone - li huwa bżonn tal-bniedem.
Ir-relazzjoni virtwali u r-relazzjoni reali.

L-Attitudni Nisranija: Il-bżonn li nagħrfu nużaw il-ħin kemm għalina
nfusna ma’ Alla u kemm mal-oħrajn.
Lezzjoni 3

Lil min tappartjeni
1.
2.
3.

L-imħabba u l-fiduċja. Għandna bzonnhom fil-ħajja tagħna.
Il-familja – l-ewwel grupp li nappartjenu fil-ħajja.
Li nikber fi grupp jgħinni nikber b’saħħti.

L-Attitudni Nisrsanija: Napprezzaw il-familja u l-gruppi li nagħmlu parti
minnhom.
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Lezzjoni 4

Il-preġudizzji tagħna
1.
2.
3.

X’inhu preġudizzju? Fuqiex inhu mibni?
X’inhi l-libertà? X’inhu dak li jagħmilna liberi?
Il-Kmandamenti u l-libertà fil-ħajja tal-bniedem.

L-Attitudni Nisranija: Nagħrfu s-sabiħ tal-libertà u li nagħrfu
napprezzaw il-libertà ta’ ħaddieħor.
Lezzjoni 5

Il-Maħfra u l-ħniena
1.
2.
3.

Il-ħniena ta’ Kristu lejn il-midneb.
Il-maħfra li tillibera lill-bniedem mit-toqol li jista’ jġorr bin-nuqqas
ta’ maħfra.
Is-setgħa ta’ Ġesù fuq id-dnub.

L-Attitudni Nisranija: Naħfru biex napprezzaw is-sbuħija tal-maħfra li
għandna bzonn mingħand Alla u ngħadduha lil ħaddieħor.
Lezzjoni 6

Il-bniedem matur
1.
2.
3.

Kristu – bniedem u Alla – kien umli.
Il-Kmandament tal-imħabba.
Liema huma l-kwalitajiet tal-bniedem matur?

L-Attitudni Nisranija: Ikollna attitudni ta’ umiltà biex nagħrfu naslu
għall-maturità Nisranija.

Kap 3
Lezzjoni 1

Ftit inqas mill-anġli għamiltu
1.
2.
3.
4.

Il-bniedem jagħżel li jħobb u li jaċċetta li jiġi maħbub.
Il-bniedem huwa maħluq xbieha t’Alla.
Ġesù stess jieħu l-forma tal-ġisem tal-bniedem.
Il-ġisem għandu l-bżonnijiet tiegħu (irid jagħmel azzjonijiet,
mistrieħ, ikel, jibni relazzjonijiet, ikollu xewqat, jaspira li jakkwista,
eċċ.)

L-Attitudni Nisranija: Bħala Nsara aħna rridu nibnu relazzjonijiet tajbin
u nħobbu lin-nies ta’ madwarna.
Lezzjoni 2

Ibza’ għalija!
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1. Il-ħajja u l-ġisem huma żewġ rigali li Alla għoġbu jagħtina. Aħna
rridu nagħmlu użu tajjeb minnhom.
2. Irridu nħarsu lil ġisimna mill-perikli fiżiċi u oħrajn li ma jidhrux
(Eż.il-vizzji).
3. Min japprezza dan ir-rigal jgħożż il-partijiet intimi tiegħu bħala
sinjal ta’ gratitudni lejn Alla, bħala sinjal ta’ rispett lejh innifsu u
sinjal ta’ rispett lejn il-persuni li magħhom jista’ jafda u jaqsam illingwaġġ sesswali tiegħu.
L-Attitudni Nisranija: Bħala Nsara aħna għandna nibżgħu għall-ġisem
tagħna billi nużawh bl-aktar mod xieraq skont ir-rieda t’Alla.
Lezzjoni 3

Tarġa tarġa
1. Biex tikber relazzjoni wieħed irid jitla’tarġa tarġa:
a. Il-ħars (żewġ persuni jħarsu lejn xulxin);
b. Il-ġesti (Eż. iżżomm id xulxin);
c. Il-bews (it-tgħannieq u l-bews);
d. L-att sesswali (l-ogħla tarġa li fiha l-persuni jagħtu lilhom
nfushom lil xulxin).
2. Każijiet fejn ikun hemm bzonn l-astinenza: sagrifiċċju li jagħmilna
nikbru fl-imħabba.
L-Attitudni Nisranija: Meta nkunu f’relazzjoni ta’ mħabba m’għandniex
ngħaġġlu biex nagħmlu l-att sesswali. L-imħabba bejn koppja tikber aktar
jekk din ir-relazzjoni tinbena flimkien pass pass.

Lezzjoni 4

L-Armonija fil-Ġisem
1. Il-moħħ u r-raġuni (il-kuxjenza) jridu jaħdmu id f’id max-xewqat
u l-istinti (il-passjoni).
2. Jekk dawn ma jaħdmux id f’id ikun hemm konsegwenzi
(Eż.indejqu jew inweġġgħu lil min jgħix magħna u nagħtu
skandlu lil min jarana).
3. Dan l-atteġġjament ikisser d-dinjità u l-valur tar-rispett lejn ilħajja afdata lilna.
L-Attitudni Nisranija: Nirrispettaw lilna nfusna u lill-oħrajn – mhux bħa
ġisem biss imma bħala persuna sħiħa. Meta l-persuna jkollha x’taqsam
sesswalment mal-partner tagħha trid tissodisfa b’mod sħiħ lilha nnifisha
jiġifieri trid tissodisfa kemm il-moħħ kif ukoll il-qalb. Għalhekk wieħed
ma jridx jagħmel l-att sesswali billi jissodisfa l-istint tiegħu biss iżda jrid
jissodisfa l-kuxjenza tiegħu ukoll.
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Lezzjoni 5

Qawsalla ta’ Kuluri
1. Nagħrfu d-diversità ta’ bejn orjentazzjonijiet sesswali differenti
(LGBT). It-tifsir tal-kuluri tal-bandiera: Qawsalla ta’ Kuluri.
2. Ġesù jikkundanna lil min jinsulta nies ta’ fehmiet jew
orjentazzjonijiet sesswali differenti.
3. Għalkemm b’orjentazzjoni sesswali differenti bħala bnedmin
maħluqin fuq ix-xbieha t’Alla aħna kollha għandna dinjità.
L-Attitudni Nisranija: F’soċjetà għandek nies li huma totalment
differenti minn xulxin. Bħala Nsara rridu naċċettaw u nħobbu lil kull min
huwa differenti anke lil dawk li huma ta’ orjentazzjoni sesswali differenti
minn tagħna.

Lezzjoni 6

Fil-kamra tal-ikel
1. Il-ħajja miżżewġa bejn tnejn min-nies titlob ċerta kwalitajiet bħal:
a. Ma taħsibx aktar fis-singular;
b. Trid tkun lest li tingħata u tagħti;
c. Twassal l-imħabba lejn l-ulied;
d. Jċedu lil xulxin meta jkun il-bżonn;
e. Tressaq lil xulxin lejn il-paċi ta’ dejjem.
2. L-importanza tat-talb fiż-żwieġ.
3. Alla jkun prezenti fiż-żwieġ Nisrani.
L-Attitudni Nisranija: In-Nisrani jrid jifhem li biex iż-żwieġ sagrament
ikun komplut u jirnexxi jrid ikun hemm fih ċerta karatteristiċi.

Kapitlu 4: Jiena Nisrani! Imma x’ifisser?
Lezzjoni 1

L-imsejħin
1. Wara l-waqgħa tal-ewwel bnedmin fil-Ġnien tal-Għeden, Alla baqa’
dejjem mal-bniedem, iqawwilhom qalbhom bit-tama tas-salvazzjoni.
2. Is-salvazzjoni tal-bniedem dehret fil-persuna ta’ Ġesù.
3. Il-bniedem għandu bżonn il-Knisja għax għandu bzonn lil Ġesù
Kristu.
4. Il-Knisja teżisti sabiex twassal id-dawl ta’ Kristu fid-dinja.
L-Attitudni Nisranija: Bħala Nsara, għandna nkabbru l-imħabba tagħna
lejn il-proxxmu tagħna u b’hekk insalvaw aħna u dawk ta’ madwarna.
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Lezzjoni 2

Is-Sagramenti
1. Ir-Reliġjon tgħin lill-bniedem ifittex, jistaqsi u jersaq iktar qrib Alla.
2. Is-Sagramenti twaqqfu minn Ġesù permezz ta’ kliem jew azzjonijiet
li huwa qal f’mumenti differenti tal-ħajja tiegħu.
3. Kristu ħalla s-Sagrament f’idejn il-Knisja biex tamminstrahom u
biex jagħtu l-grazzja tagħhom.
L-Attitudni Nisranija: Nieħdu sehem fis-Sagramenti li Ġesù ħallielna
fid-dinja biex bil-grazzja li nirċievu ngħinu lil dawk ta’ madwarna.

Lezzjoni 3

Melħ tal-art
1. Il-ħajja tagħna hija mimlija sfidi
2. In-Nisrani prezentat minn Ġesù Kristu bħala l-melħ tal-art u d-dawl
tad-dinja.
3. Ġesù li jagħżel li jinsa l-affarijiet personali tiegħu sabiex ikun jista’
jiddedika ħajtu għall-oħrajn u permezz tiegħu jsalvaw u jduqu limħabba kbira tal-Missier.
L-Attitudni Nisranija: Bħala Nsara rridu nifhmu eżatt xi tfisser li tagħti
ħajtek għal ħaddieħor u meta tifhimha tipprova tiddedika ħajtek għalloħrajn.

Lezzjoni 4

Kontra l-Kurrent
1. Matul is-snin kienu ħafna l-persuni li kkaġunaw persuni oħra jbatu
minħabba d-diversità ta’ twemmin, kultura u razez.
2. Diffiċli nifhmu r-raġuni tat-tbatija, l-inġustizzji, il-bullying u ħafna
affarijiet oħra.
3. Ġesù ġie ppersegwitat, ikkundannat, ikkastigat u maqtul proprju
għax kien qed jagħmel it-tajjeb u l-ġid.
L-Attitudni Nisranija: Bħala Nsara rridu naċċettaw l-isfida li toffrilna lkultura ta’ madwarna meta din tħajjarna biex nagħmlu dak li f’għajnejna
jidher li mhux tajjeb, biex inkunu “il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja”.

Lezzjoni 5

Differenti imma l-istess!
1. Kull persuna hija differenti u distinta mill-persuni l-oħra. Iddifferenza hi fuq livell fiżiku, fil-mod li naħsbuha, u fl-identità
tiegħi, fost l-oħrajn.
2. Il-ħajja tiegħi ma’ Alla rrid ngħixha b’mod awtentiku. Trid tkun
ħajja, mgħixa mill-qalb u flimkien mal-komunità Nisranija. Ma
nistax ngħix ir-reliġjon waħdi.
3. Bħala persuna li ngħix f’komunità jien responsabbli wkoll tal-oħrajn
6

u allura rrid inkun xhud ta’ Kristu.
L-Attitudni Nisranija: Nuru dak li nemmnu u r-relazzjoni tagħna ma’
Kristu, meta nkun ta’ servizz għall-oħrajn.
Lezzjoni 6

Se jmegħruni!
1. L-Ewkaristija tqarribna lejn Ġesù.
2. Is-sejħa tan-Nisrani hi li bħalma kienu l-profeti u nies oħra matul listorja tal-Knisja, ikun lapes f’idejn Alla. B’hekk ikunu sagrament
fil-kultura tagħhom, fil-ħajja tax-xogħol tagħhom, fis-soċjetà li qed
jgħixu fiha.
3. Aħna lkoll ċittadini f’din is-soċjetà imma fuq kollox aħna ċittadini
Nsara.
4. Mal-medda tas-snin, l-Insara kontinwament affaċjaw l-isfidi li
kellhom kontriehom mill-kultura ta’ madwarhom u ma beżgħux
imorru kontra l-kurrent. Fost dawn in-nies nistgħu nsemmu lil San
Tumas More u lill-fundaturi tal-Unjoni Ewropea.
L-Attitudni Nisranija: Nuru li aħna Nsara avolja dan jista’ jiswielna
ħafna! Ma nibżgħux inkunu differenti minn dawk li jdawruni, sakemm
inkunu qegħdin nagħmlu dak li Alla jrid minnai.

Kap 5

Tħott jew tibni?

Lezzjoni 1

Il-Pjan oriġinali
1. Il-Ġenesi jipprova jagħtina tweġiba għall-ħsibijiet u l-mistoqsijiet
dwar minn fejn ġej il-ħażen fiż-żewġ rakkonti tal-ħolqien.
2. Skont il-ħsieb oriġinali ta’ Alla l-bniedem kellu jgħix liberu u
mingħajr ebda sens ta’ mistħija.
3. Skont ir-rakkont tal-ħolqien, il-bniedem ġie maħluq f’pożizzjoni
speċjali bħala l-quċċata tal-ħolqien.
4. Il-bniedem hu mistieden jikkolabora ma’ Alla fil-ħolqien tiegħu.
L-Attitudni Nisranija: Inħossu sens ta’ apprezzament għaliex bħala
bnedmin għandhom post speċjali fil-ħolqien. Bħala persuni huma
mistednin biex jikkolaboraw ma’ Alla fil-ħolqien tiegħu.

Lezzjoni 2

X’Waħda Waqajna!
1. Minħabba d-dnub, il-bniedem tilef il-grazzja oriġinali li biha kien
ġie maħluq minn Alla.
2. Meta l-bniedem jiddeċiedi li jagħżel hu bejn dak li hu tajjeb jew li
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mhuwiex tajjeb għalih, il-bniedem jissuppervja ma’ Alla u
jitbiegħed minnu.
3. Il-konsegwenzi tad-dnub huma t-tbatija, it-taħwid, il-firda u l-mewt.
4. Id-dnub iġib il-firda bejnu u bejn Alla, bejnu u bejn il-bnedmin loħra u bejnu u bejn in-natura ta’ madwaru.
L-Attitudni Nisranija: Kemm hu tajjeb li meta nonqsu nammetu li nkunu
żbaljajna u nsewwu l-firda li nkunu ġibna permezz tad-dnub tagħna.
Lezzjoni 3

Liberi jew le?
1. Meta norbtu qalbna ma’ oġġetti jew ma’ ħwejjeġ materjali din listess rabta ttellifna l-libertà sħiħa tagħna.
2. Persuna libera tiskopri li tista’ tagħmel li trid, kif, fejn, meta u ma’
min trid imma dejjem b’mod responsabbli għaliha u għal ħaddieħor.
3. Il-bniedem jidħol fi stat ta’ dnub meta b’mod maħsub, deċiż u liberu
jisfida jew imur kontra r-rieda ta’ Alla.
4. Id-dnub itellef il-liberta’ lill-bniedem.
L-Attitudni Nisranija: Nirringrazzjaw Alla li ħalliena liberi li nagħżlu
bejn it-tajjeb u l-ħażin.

Lezzjoni 4

Bnedmin ta’ kuxjenza?
1. Meta nagħmlu dak li hu tajjeb inħossuna sodisfatti u ferħanin u meta
nagħmlu dak li mhux tajjeb inħossu sens ta’ ħtija u xi ħaġa fina
tniggiżna.
2. Il-kuxjenza hija l-qalba l-aktar profonda tagħna. Twissina biex
nagħżlu bejn it-tajjeb u l-ħażin.
3. Naraw x’jista’ jfixkel l-iżvilupp tal-kuxjenza u kif nistgħu nibnu
kuxjenza tajba u nsaħħuha.
L-Attitudni Nisranija: Napprezzaw il-libertà li zejjinna biha Alla biex
nagħmlu għażliet liberi u tajbin f’ħajjitna.

Lezzjoni 5

Beati!
1. Bħala Nsara rridu nippreżentaw id-dubji u d-diżappunti tagħna
quddiem Alla.
2. Permezz tal-beatitudnijiet Ġesù jurina li l-bniedem li jsib il-ferħ
veru jifhem xi tfisser li tgħix verament liberu.
3. Ġesù tana l-beatitudnijiet biex jgħinuna nifhmu aħjar kif nistgħu
ngħixu ħajja bis-sens.
L-Attitudni Nisranija: Ngħixu ferħanin u napprezzaw il-ħajja meta
ngħixuha bis-sens skont kif iridna Alla.
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Lezzjoni 6

Flimkien mal-komunità
1. Kull azzjoni li ssir, tajba jew ħażina, ikollha effett fuq is-soċjetà
kollha.
2. F’soċjetà inklussiva kull bniedem ikun liberu u jsib postu f’dik issoċjetà billi jiġu mħarsa d-drittijiet u l-bżonnijiet partikolari ta’ kull
persuna.
3. L-agħar inġustizzji huma dawk li jolqtu l-bniedem fid-drittijiet
fundamentali tiegħu.
L-Attitudni Nisranija: Naħsbu dwar l-effetti li jħallu ċerti azzjonijiet li
nkunu għamilna b’mod li nagħmlu kemm jista’ jkun dak li hu tajjeb u
allura li jogħġob lil Alla.

Kap 6

Id-Dinja barra minni

Lezzjoni 1

Min Qalilhom Jgħammduni?
1. Ir-reliġjon ma tnessikx mir-realtà ta’ madwarek biex nieħdu ħsieb
dak li hemm ġo fina biss, iżda tgħinna nikbru fir-relazzjonijiet
tagħna mal-oħrajn.
2. Irridu ngħixu mhux għalina imma għall-oħrajn. Irridu
nikkumplimentaw lil xulxin u nagħmlu lil xulxin aktar sħaħ billi
nagħmlu tajjeb għan-nuqqasijiet ta’ xulxin.
3. Ġesù jenfasizza li int ma tistax tħobb lil Alla u tinsa lil ta’
madwarek. Allura għandna naqsmu dak li għandna mal-oħrajn.
a. Ġesù għallimna bi stejjer kemm hu sabiħ li naħsbu f’ħaddieħor: “Ilparabbola tas-Samaritan it-Tajjeb”.
4. Il-Knisja, kelma li tfisser ‘sejħa’, issejħilna biex inkunu parti minn
ġemgħa. Permezz tas-sagramenti, nindunaw kemm dawn huma
ċelebrazzjonijiet biex ngħinu lil xulxin nikbru. Dan nagħmluh billi
ngħixu b’mod sħiħ fil-komunità.
L-Attitudni Nisranija: Nagħrfu ngħixu iktar qrib tal-oħrajn, jinteressana
minn ta’ madwarna u nfittxu li nħobbu lill-proxxmu. Nersqu iktar ta’ spiss
lejn is-sagramenti biex nikbru fl-imħabba t’Alla.

Lezzjoni 2

Malta Kattolika
1. Il-kultura Maltija għandha fiċ-ċentru tagħha l-element reliġjuż.
Insibu diversi tagħlim, esperjenzi, valuri, twemmin u drawwiet
b’rabta qawwija mar-Reliġjon Nisranija.
2. Mill-miġja ta’ San Pawl lil hawn insibu diversi rakkonti u ġrajjiet li
juru r-rabta tal-Malti mar-Reliġjon Nisranija.
3. Minn erbatax-il festa pubbliċi li għandna, sebgħa minnhom huma
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b’konnotazzjoni Nisranija: In-Nawfraġju ta’ San Pawl (10 ta’ Frar),
San Ġużepp (19 ta’ Marzu), il-Ġimgħa l-Kbira, L-Imnarja (29 ta’
Ġunju), Santa Marija (15 t’Awissu), il-Vitorja (8 ta’ Settembru) u lImmakulata Kuniċizzjoni (8 ta’ Diċembru).
L-Attitudni Nisranija: Nagħrfu liema attivitajiet kulturali reliġjużi
għandna f’pajjiżna biex inkunu nistgħu nipparteċipaw f’xi festa jew
attività minnhom.
Lezzjoni 3

Knisja waħda?
1. Iktar ma tikber il-komunità u jiżdiedu l-membri fiha, iktar hemm
ċans li jkun hemm nuqqas ta’ qbil. Il-Knisja mhijiex eċċezzjoni. FilKnisja seħħew żewġ firdiet kbar: (a) il-firda bejn l-Insara tal-Lvant
u tal-Punent; (b) Il-firda bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti.
2. Il-Kristjani – tirreferi għalina bħala segwaċi ta’ Kristu.
3. L-Insara – kelma semitika li qed tirreferi għalina bħala segwaċi ta’
Ġesù n-Nazzarenu.
4. Il-Kattoliċi – li tfisser universali. Iddaħħlet wara l-firdiet li seħħew
biex tirreferi għal dawk li bħalna baqgħu jemmnu fl-awtorità talPapa.
L-Attitudni Nisranija: Nagħrfu naċċettaw lil kulħadd, anke ta’ reliġjon
differenti – il-Kattoliċi, l-Ortodossi u l-Protestanti. Għalkemm jeżistu xi
differenzi, nagħrfu nirrispettaw lil kulħadd u nfittxu l-interess komuni.

Lezzjoni 4

Gwerer (xejn) qaddisa
1. Nieħdu l-eżempju ta’ żewġ komunitajiet fl-istess raħal (jistgħu
jkunu żewġ każini tal-baned) li bejniethom hemm rivalità. X’inhu
dak li jifridhom? X’inhu dak li jgħaqqadhom?
2. Ma nistgħux nifirdu r-reliġjon mill-kultura tal-poplu u għalhekk dik
li tista’ tidher bħala raġuni reliġjuża għaliex inbeda konflitt, issir
waħda politika u ekonomika.
3. Il-ġlieda bejn l-Insara u l-Musulmani – il-Kruċjati. Seħħew bejn
1095 u 1291. Kienu gwerer għal-kontroll ta’ Ġerusalemm. Għażżewġ reliġjonijiet din il-belt kienet importanti ħafna.
4. L-Anti-semitiżmu – l-Insara tal-bidu tefgħu l-ħtija tal-mewt ta’ Ġesù
mhux biss fuq il-mexxejja Lhud imma fuq ir-razza kollha Lhudija.
L-Attitudni Nisranija: Ladarba l-iskejjel tagħna qed isiru iktar multikulturali, fejn għandna tfal bi twemmin differenti, naħdmu għall-interess
komuni u għall-għaqda.
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Lezzjoni 5

Imwaqqgħu l-ħitan
1. Ġesù ma wassalx messaġġ ta’ firda imma messaġġ ta’ għaqda.
F’dawn l-aħħar snin, jidher ċar li l-ħitan li bnew l-Insara, hemm
sforz li jitwaqqgħu. Hemm ir-rieda u x-xewqa; u filfatt naraw li qed
isir djalogu fost l-Insara u ma’ reliġjonijiet oħra biex jerġgħu jersqu
lejn xulxin.
2. Il-Moviment Ekumeniku qed jaħdem b’mod kontinwu għall-għaqda
fost l-Insara. Il-ħidma ta’ dan il-moviment tikkonsisti f’laqgħat ta’
talb flimkien, konverżjoni tal-qalb u djalogu u laqgħat fost ilmexxejja u l-istudjużi.
3. F’dawn l-aħħar snin rajna impenn kbir biex dawn il-ħitan jitkissru
fosthom:
 Papa Ġwanni Pawlu II fl-1986 iżur sinagoga Lhudija u jsejjaħ
lill-istess Lhud bħala ‘ħutna l-kbar.’
 Papa Benedittu XVI fl-2011 sejjaħ laqgħa ta’ talb u stieden 4
ateji biex jieħdu sehem f’dan id-djalogu.
 Papa Franġisku, fl-2013, għażel li jagħmel it-tifkira tal-ħasil tarriġlejn ġewwa ħabs f’Ruma u fost l-oħrajn ħasel ir-riġlejn ta’
żewġ Musulmani.
L-Attitudni Nisranija: F’każ fejn għandna skejjel li fihom hemm studenti
bi twemmin differenti, dawn għandhom iwettqu proġett flimkien biex
jinbena djalogu sod. Infittxu li nitgħallmu minn xulxin u li nkunu għodda
ta’ għaqda.

Lezzjoni 6

Ta’ min hi t-tajba?
1. Il-proċess tal-globalizzazzjoni qed jolqot ukoll il-wirt Nisrani
f’pajjiżna. X’qed nagħmlu biex il-messaġġ ta’ Ġesù nsostnuh u
nkattruh?
a. Jista’ persuna jgħid: Dak li għandi jien biss tajjeb? Meta
niddjalogaw, huwa sew li ngħid tiegħi biss u ma nismax xi jrid
jgħidli ħaddieħor?
2. Il-Knisja fetħet id-djalogu ma’ min jaħsibha differenti. Id-dokument
tal-Konċilju Vatikan II, Lumen Gentium, jispjega li kull min qed
ifittex lil Alla bis-sinċerità ta’ qalbu, dan jista’ jikseb is-salvazzjoni
ta’ dejjem.
3. Il-Knisja u l-użu tal-internet u s-social media. X’tista’ tagħmel ilKnisja biex tilħaq iktar lil kulħadd.
L-Attitudni Nisranija: Infittxu dejjem li niddjalogaw mal-oħrajn, biex
avaolja għandna d-differenzi, nibnu komunità Nisranija skont il-mudell ta’
Ġesù Kristu.
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