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RIKONĊILJAZZJONI
RABA’ ĦADD TAR-RANDAN
DWAR DIN IL-LAQGĦA
Din il-laqgħa tiftaħ t-tema tar-rikonċiljazzjoni permezz ta’ riflessjoni fuq lIskrittura. Tagħti l-opportunità liż-żgħażagħ biex jiddiskutu fejn u kif bħala
Nsara jistgħu ikunu aġenti ta’ rikonċiljazzjoni.
GĦANIJIET
●

Biex iż-żgħażagħ jingħataw l-opportunità li jitolbu bl-Iskrittura.

●

Biex jistaqsu kif jistgħu ikunu aġenti ta’ rikonċiljazzjoni.

RIKONĊILJAZZJONI
Ħarsa fil-qosor għat-tim
Merħba u Talba
Icebreaker
Lectio Divina
Diskussjoni (b’attività)
Diskussjoni (it-tieni parti)
Għeluq u Talba

RIŻORSI MEĦTIEĠA
●

Bibbja jew kopja tas-silta li se tintuża għal kull żagħżugħ.

●

Idealment, għandu jkollhom ukoll xi ħaġa fuq xiex jiktbu rriflessjonijiet tagħhom, bħal prayer journal jew karta

●

Torċa (li tista’ tiżżarma) (optional)

SKRITTURA
●

2 Korintin 5:16-21

PREP

Matul il-Lectio, iż-żgħażagħ jistgħu jużaw journal jew karta biex jiktbu irriflessjonijiet u take-aways tagħhom.

Idealment, il-persuna li ħa tmexxi l-lectio divina tkun diġa talbet bis-silta
qabel il-laqgħa.

Lectio Divina (30 minuta)

ARA

Merħba & logħba 1 (10 min)
Qabel ma jibda’ l-ħin ta’ talb, spjega lil parteċipanti l-proċess tal-Lectio
Divina (assigurahom li mhix talba ikkumplikata, avolja għandha isem latin.)
● It-terminu Lectio Divina jfisser qari tal-Kelma ta’ Alla. Dan leżerċizzju mhux biss qari tal-Bibbja. Ifisser ukoll li s-silta millKelma t’Alla wieħed jimmeditaha, jitlob permezz tagħha u
jikkontemplaha, b’tali mod li jħalliha taħdem fih.
● Spejga l-erba’ passi tal-proċess.
● Spejga li l-punt hu li niskopru aktar min hu Alla u dak li jrid
jgħidilna. Xi kultant, dan isir b’mod ċar. Xi kultant jaf tħossok li tlabt
għal xejn. Il-ħin ma’ Alla mhu qatt moħli, anke jekk ma tħossokx
produttiv.
Innota ftit x’inhi l-burdata tal-grupp. Ara jekk tistax tagħmel xi ħaġa biex
tgħin lill-grupp jidħol fit-talba.
● F’xi gruppi jista’ jkun li tgħin jekk jkun hemm xi mużika strumentali
għaddejja waqt li tinqara l-Iskrittura.
● Għal oħrajn, tkun aktar ta’ ġid meta din it-talba ssir b’mod każwali,
bħal konversazzjoni bejn il-ħbieb.
L-importanti hu li, waqt li għandna nersqu lejn l-Iskrittura b’rispett u
reverenza, ma jiġix sfurzat ambjent li fih il-parteċipanti jħossuhom skomdi.

1

Irreferi għall-appendiċi għal idea tal-logħba.

L-1 Parti – Lectio/Aqra (5 min)
●

Sibu s-silta tal-Iskrittura li ħa tinqara: 2 Korintin 5:16-21.

●

Aqra s-silta/staqsi lil xi ħadd jaqra s-silta bil-mod.

●

Staqsi lil parteċipanti liema kelma jew frażi laqtithom. M’hemmx
għalfejn ikun hemm raġuni għalfejn.

●

Stiedinhom jaqsmu dil-kelma/frażi mal-kumplament tal-grupp.
M'hemmx tweġiba tajba jew ħażina!

It-2 Parti – Meditatio/Aħseb (10 min)
●

Qabel ma tinqara s-silta għat-tieni darba, stieden il-parteċipanti
jqiegħdu lilhom infushom fix-xena. Staqsihom jaħsbu fuq fejn
qegħdin, min hemm madwarhom, x’qed jaraw, jisimgħu, ixommu u
jħossu. Kif qed iħossuhom huma f’din l-istorja?

●

Aqraw/isimgħu s-sitla għat-tieni darba.

●

Agħti ftit ħin biex ikomplu jirriflettu (u jekk iridu, jiktbu). Wara,
stiedinhom jaqsmu ma’ xulxin dak li immaġinaw, jew dak li
laqathom.

It-3 Parti – Oratio/Itlob (10 min)
●

Qabel ma tinqara s-silta għat-tielet darba, staqsi l-mistoqsija:
X’taħseb li qed jipprova jgħidlek Alla permezz ta’ din is-silta?

●

Aqraw is-silta għat-tielet darba.

●

Stieden liż-żgħażagħ biex jitkellmu ma’ Alla f’qalbhom dwar xi
tfisser din is-silta għalihom, u x’qed jgħidilhom Alla permezz
tagħha.

Ir-4 Parti – Contemplatio/Ikkontempla(5 min)
●

Diskussjoni3 (15 min)

Spjega li dawn l-aħħar ftit minuti huma opportunità li jerġgħu

●

jħarsu lejn dak li ġiehom f’moħħhom u qalbhom f’dan il-ħin ta’ talb,

Bħala soċjetà, lil min qed inweġġgħu?
○

u ħin ukoll biex jaħsbu dwar dak li ħa jibqgħu jġorru magħhom -

sistematiċi f’Malta bħal dik kontra l-immigranti.

forsi xi tagħlima, rivelazzjoni jew action point.
●

Aqraw is-silta għar-raba’ u l-aħħar darba.

●

Wara ftit ħin ta’ silenzju, stieden lil parteċipanti jaqsmu ma’ xulxin

●

Hemm xi azzjonijiet li qed iħeġġu dawn l-inġustizzji?
○

Sfida lilek innifsek biex twarrab dawk il-ħsibijiet ħalli tara

Agħlqu dal-ħin ta’ talb billi tgħidu l-Glorja.

QIS

Ħu l-ħin biex tirrifletti dwar jekk il-ġudizzju tiegħek fuq loħrajn huwiex ibbażat fuq l-għajdut jew xi evidenza fjakka.

x’inhu dak li ħadu minn dal-ħin ta’ talb.
●

Ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jaħsbu dwar l-inġustizzji

lin-nies kif verament huma.
Jekk trid aktar kontenut dwar ir-rikonċiljazzjoni, dan il-filmat jista’ jkun ta’
għajnuna: https://youtu.be/im2hU2yg3Eo

Mid-Dinja Tagħna (2 minuti)
Fis-6 ta’ April 2019, Lassana Cisse Souleymane, ħaddiem migrant ta’ 42
sena mill-Kosta tal-Avorju, inqatel bi sparatura minn karozza f’Ħal Far,
f’dak li huwa meqjus bħala l-ewwel qtil razzist f’Malta. Żewġ migranti
Afrikani oħra wkoll indarbu fl-attakk. Minn dak li nafu sa issa, jidher li
Lassana ma nqatel għall-ebda raġuni ħlief għall-fatt li kien “jidher

AGĦMEL

Diskussjoni (5 minuti)
Ħeġġeġ liż-żgħażagħ biex isibu tweġibiet konkreti għall-mistoqsijiet li
ġejjin.

differenti”. 2

●
●

Kif se timplimenta/tgħix it-takeaways tiegħek mil-lectio divina?
Kif tista’ tkun aġent ta’ rikonċiljazzjoni?

Talba (2 min)

2

https://timesofmalta.com/articles/view/lassana-cisse-remembered-two-years-after-hismurder.862944

3

Irreferi għall-appendiċi għal idea ta' attività ta' diskussjoni.

APPENDIĊI
Elsa u t-torċa
Minflok din tista' tintuża kwalunkwe logħba oħra.
●
●

●

Żarma t-torċa u aħbi l-partijiet madwar iċ-ċentru tażżgħażagħ/kamra.
Qabbad żagħżugħ/a j/tkun 'Elsa'. Elsa tista' tiffriża lil kull
parteċipant fil-logħba billi tmisshom. Jekk xi ħadd ikun iffriżat, ma
jistax jiċċaqlaq.
Il-kumplament tal-grupp irid jaħdem flimkien biex isibu l-partijiet
tat-torċa, jergħu jarmawha, u jixgħeluha fuq Elsa biex iwaqqfuha
milli tiffriża aktar nies.

Riflessjoni mir-Riżorsi għar-Randan #YAHADMT
Affaċċjati minn bosta forzi ċentrifugali li qed ibegħduna dejjem
aktar minn xulxin, aħna, li fi Kristu sirna “ħolqien ġdid” u ġejna rrikonċiljati
ma’ Alla permezz ta’ Kristu, nazzardaw nimpenjaw ruħna fil-ministeru tarrikonċiljazzjoni u nipproponu triq li tgħaqqadna flimkien. Minbarra li
ndewwu l-ġrieħi tal-vittmi, msejħin li nisimgħu l-ilħna tagħhom u
nitgħallmu dwar kif spiċċaw hemm, u nfittxu modi konkreti u kreattivi biex
nitfgħu l-bsaten fir-roti tal-inġustizzja li hemm fl-għeruq.
Huwa biss billi nisimgħu b'attenzjoni dawn l-ilħna li l-qlub u limħuħ tagħna jistgħu jintmessu. Is-smigħ veru jippermettielna li tassew

Pyramid Discussions

inkunu qed infittxu dik il-verità li mingħajrha l-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni

Għan: Li tiffaċilita diskussjoni li tkun inklużiva għall-grupp kollu.

mal-oħrajn bħala ħutna. Jekk nazzardaw nagħmlu dan, ħajjitna tikkumplika

Struttura:

tkun aġent tar-rikonċiljazzjoni u t-tama f’dan pajjiżna li tant inħobbu.

●

Wara li jintqassmu f'pari, ż-żgħażagħ iwieġbu l-mistoqsijiet ta'
diskussjoni ma' persuna waħda biss.

●

Wara li kull persuna kellha ċ-ċans taqsam l-idejat tagħha, il-par
jingħaqad ma' par ieħor, u jagħqqdu grupp ta' erbgħa.

●

Il-gruppi l-ġodda jaqsmu l-idejat tagħhom flimkien.

●

Meta kulħadd jkun ta r-risposta tiegħu, il-gruppi ta’ erbgħa
jingħaqdu flimkien biex jiffurmaw gruppi ta' tmienja, eċċ.

●

Irrepeti sakemm il-grupp kollu jingħaqad f'diskussjoni waħda kbira.

se jibqgħu illużjoni għal dejjem. Is-smigħ veru se jippermettielna niltaqgħu
ruħha b’mod tal-għaġeb aħna u nesperjenzaw intensament x’jiġifieri li

