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Kif ġie mħabbar b’mod uffiċjali f’Marzu li għadda, ix-xahar id-dieħel, fl-14 ta’ 

Ottubru, il-Knisja Kattolika se tiċċelebra l-kanoniżżazzjoni tal-Papa Beatu Pawlu VI. 

Minkejja li Pawlu VI dejjem mexa b’mod l-iktar għaqli fit-triq iebsa tan-nofs, bejn vuċijiet 

liberali u konservattivi fil-knisja; minkejja l-impatt kbir u pożittiv tiegħu fuq it-tagħlim 

soċjali u politiku tal-knisja; saħansitra minkejja l-fatt storiku straordinarju li hu mexxa u 

għalaq il-Konċilju Vatikan it-Tieni u beda l-ħidma meħtieġa biex dan jiġi mplimentat; hija 

pjuttost ironija kbira li l-knisja l-iktar li tibqa’ tfakkar dan il-Papa qaddis huwa propju 

għall-aħħar enċiklika tiegħu: enċiklika miktuba għaxar snin qabel mewtu, u li din is-sena 

qegħdin niċċelebraw il-ħamsin anniversarju tagħha.  

Humanae vitae, magħrufa l-iktar għat-tagħlim tagħha fuq ir-regulazzjoni tat-twelid, 

tibqa’ l-iktar enċiklika kontroversajli fl-istorja riċenti tal-knisja. Meqjusa kważi bħala l-iktar 

dokument importanti tal-knisja għal dawk li jippreżenaw irwieħhom bħala vuċi 

“konservattiva” fil-knisja, imma enċiklika kważi rridikolata minn dawk li jaraw lilhom 

infushom bħala liberali, li hu żgur hu li Humanae Vitae tat bidu għall-gwerra voċifera fit-

teoloġija morali post-Konċiljari, li bħalma nafu għax nisimgħu ta’ spiss fil-media, għadha 
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magħna sal-lum. Huwa minnu wkoll li fost il-poplu t’Alla, it-tagħlim ta’ din l-enċiklika 

huwa fost dak l-iktar minsi—jew jekk mhux preċiżament minsi, injorat jew mhux mifhum. 

Għal ħafna koppji miżżewġa din l-enċiklika tirrapreżenta kif “il-knisja” hija maqtugħa mir-

realtà, ma tifhmhomx, jew tinjora l-kumplessità tal-ħajja li qed jgħixu.  

Żgur ukoll li ma nistgħux ninjoraw żewġ żviluppi mportanti li seħħew minn żmien 

il-kitba tal-enċiklika: żvilupp teoloġiku ntern u żvilupp xjentifiku estern. L-iżvilupp intern 

beda mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, li fil-Papat twil tiegħu wera mpenn kbir biex 

jagħti sfond teo-antropoloġiku xieraq lil din l-enċiklika. Dik imsejħa “theology of the body” 

(“teoloġija tal-ġisem”) tagħti mportanzi kbira lill-ġisem tal-bniedem maħluq bħala mara u 

raġel b’dinjità distinta u kumplimentari li ssib il-qofol tagħha fil-ħajja taż-żwieġ. Fl-istess 

waqt, nafu wkoll li minn ħamsin sena ilu ‘l hawn, it-teknoloġija tat-tnissil tal-ħajja għamlet 

passi ta’ ġgant. Għaxar snin wara Humanae Vitae, twieldet l-ewwel tarbija bl-IVF 

(fertiliżżazzjoni tal-gameti barra mill-ġuf) u llum, f’ħafna pajjiżi, inkluż f’pajjiżna stess, 

qegħda tikber l-indusrija tar-riproduzzjoni assistita. Ironikament, il-“pill” innifisha, li l-

enċiklika tirrispondi għaliha bħala sinjal prinċipali taż-żminijiet, bħal meżżi oħra ta’ 

kontraċezzjoni artifiċjali a bażi ta’ ormoni, illum saru iktar kontroversjali minħabba l-effetti 

negattivi tagħhom fuq is-saħħa tal-mara. Madanakollu żgur li l-“kultura tal-għażla” li 

nislet il-“pill”—jew aħjar, il-kultura li bħala dritt il-mara tista’ tirrifjuta l-ulied—kibret u 

rawmet għeruq iktar fondi. Fid-dawl ta’ dan il-bdil kollu soċjali, politiku, kulturali u anke 

xjentifiku, Humanae Vitae jistħoqqilha li naqrawha u nistudjawha b’lenti friska ħamsin 

sena wara. U huwa propju minn din il-lenti ta’ kif illum, fir-realtà tagħna preżenti, nistgħu 
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naqraw b’ħarsa ġdida u mingħajr preġudizzji din l-enċiklika, li xtaqt naqsam magħkom 

dawn il-ftit punti li ġejjin. 

 

Papa Pawlu VI nnifsu jsemmi tliet aspetti ta’ bdil mgħaġġel soċjali, politiku u 

kulturali li fi żmienu kien diġa wassal lill-knisja għar-riflessjoni tagħha fuq il-meżżi 

artifiċjali ta’ kontraċezzjoni. F’para. 2 ta’ Humanae Vitae huwa jikteb: 

It-tibdil li sar hu infatti importanti u ta’ għamliet differenti.  Qabel kollox hemm l-

iżvilupp mgħaġġel taż-żieda tal-popolazzjoni.  Ħafna fissru l-biża li l-popolazzjoni 

tad-dinja qed tikber b’aktar ħeffa mill-ikel għad-dispożizzjoni ta’ tant familji batuti 

u ta’ popli li qegħdin fit-triq ta’ l-iżvilupp. U għalhekk hi kbira t-tentazzjoni ta’ l-

Awtoritajiet li jilqgħu għal dan il-perikolu permezz ta’ miżuri radikali.  Imbarra dan, 

il-kundizzjonijiet ta’ xogħol u ta’ djar, kif ukoll il-ħtiġijiet li żdiedu kemm fil-qasam 

ta’ l-ekonomija kemm ukoll f’dak ta’ l-edukazzjoni, il-lum jagħmlu ta’ spiss diffiċli l-

għixien xieraq ta’ għadd għoli ta’ ulied. 

Qegħdin ukoll nassistu għal tibdil kemm fil-mod li nikkunsidraw il-persuna tal-

mara u l-post tagħha fis-soċjetà, u kemm fil-valur li għandu jiġi mogħti lill-imħabba 

bejn il-miżżewġin fiż-żwieġ, kif ukoll liema tifsira għandha tingħata lill-atti tal-

miżżewġin f’relazzjoni ma’ din l-imħabba. 

Fl-aħħarnett u fuq kollox il-bniedem kiseb progressi stupendi, fil-ħakma u fl-

organizzazzjoni raġonevoli tal-forzi tan-natura, b’tali mod li qed jipprova jaħkem 

lilu nnifsu:  l-ġismu, il-ħajja psikika, il-ħajja soċjali u saħansitra l-liġijiet li jirregolaw 

it-trasmissjoni tal-ħajja. 
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Minn dan il-paragrafu naraw li Papa Pawlu VI, l-ewwel u qabel kollox, jippreżenta 

l-problema ta’ meżżi artifiċjali ta’ kontraċezzjoni bħala problema politika u ekonomika. Fi 

kliem ieħor huwa jistaqsi: għandu l-istat jindaħal fl-għażliet tal-koppja dwar kemm (jew 

jekk għandhomx) inisslu ulied? Marbuta ma’ din il-mistoqsija hemm ukoll oħra iktar 

kumplessa imma anke pragmatika: jekk ir-rata tat-twelid hija wkoll problema tal-istat u 

mhux tal-koppji biss, x’miżuri leġittimi jistgħu, jew forsi għandhom, jittieħdu mill-istat biex 

il-koppji jrabbu t-tfal b’mod l-iktar dinjituż? Dawn huma mistoqsijiet importanti, iżda l-punt 

li joħroġ minnhom hu: li hija minn din l-orjentazzjoni politika, u allura minn lenti iktar 

wiesgħa, li Humanae Vitae tagħmilha ċara li t-tnissil tal-ulied mhix biss kwistjoni ta’ etika 

tal-individwu (li fil-knisja ħafna drabi hija espressa bħala etika tas-sesswalità), imma li, 

fil-fond tagħha, hija parti kruċjali mit-tagħlim soċjali tal-knisja, li iktar minn kollox, 

jiddefendi d-dinjità umana fil-kuntest wiesgħa tagħha ta’ dinjità li hi ntrinsikament “soċjali” 

u, allura politika. Dan hu l-iktar aspett kruċjali tal-antropoloġija ta’ Papa Pawlu VI—

aspett li kien diġa esprimih b’qawwa fl-enċiklika mportanti tiegħu Populorum Progressio. 

Imma din l-antropoloġija tradizzjonali u wiesgħa, li tara l-bniedem bħala membru 

tas-soċjetà, kif isemmi il-Papa Pawlu VI fit-tieni punt li huwa jqajjem dwar ir-rwol distint 

tal-mara fis-soċjetà, timplika wkoll li, fl-essenza tagħha, l-antropoloġija Nisranija hija 

relazzjonali. Għaldaqstant, hija antropoloġija li tistaqsi xi tfisser li tkun “persuna” umana, 

bil-karatteristiċi partikolari tagħha. U fost il-karatteristiċi l-iktar essenzjali li jesprimu l-

individwalità tal-persuna, ovvjament hemm il-ġeneru, dik li tkun mara jew raġel, li a bażi 

tagħha, persuna tfittex li tibni u tgħix f’relazzjonijiet, li fl-aħħar mill-aħħar, mhumiex biss 
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politiċi f’komunità wiesgħa ta’ persuni, imma wkoll intimi, u allura, il-pedament l-iktar 

essenzjali tas-soċjetà, fil-familja, mibnija fuq iż-żwieġ li jnissel l-ulied. Fl-antropoloġija 

Nisranija—u kif juri biċ-ċar Papa Pawlu VI—l-aspett politiku-soċjali u l-aspett intimu-

familjari tal-ħajja tal-bniedem, la huma f’kontraddizzjoni, imma wisq anqas ma jistgħu 

jiġu trattati b’mod separat. Anzi, huma espressjoni tal-istess “personaliżmu” li dejjem 

kien ċentrali fit-tradizzjoni teoloġika li tmur lura għall-Missirijiet tal-Knisja, għal San 

Tumas ta’ Aquino, u li fi Ġwanni Pawlu II, tieħu espressjoni radikali biex tankra r-riforma 

fit-teoloġija morali mitluba mill-Konċilju Vatikan II. Għalhekk, fl-ewwel parti tar-riflessjoni 

li xtaqt naqsam magħkom illum, se mmiss propju fuq hekk:  l-antropoloġija teoloġika ta’ 

Humanae Vitae u kif din tibqa’ tiżviluppa fil-ħsieb tal-knisja, speċjalment fid-dawl tar-

riforma fit-teoloġija morali li tieħu żvolta mportanti fi Ġwanni Pawlu II. 

It-tieni punt li xtaqt niżviluppa llejla huwa dak marbut mat-tielet “sinjal taż-żminijiet” 

li jikkontempla Papa Pawlu VI f’Humanae Vitae: kif “il-bniedem kiseb progressi stupendi, 

fil-ħakma u fl-organiżżazzjoni raġonevoli tal-forzi tan-natura, b’tali mod li qed jipprova 

jaħkem lilu nnifsu:  l-ġismu, il-ħajja psikika, il-ħajja soċjali u saħansitra l-liġijiet li 

jirregolaw it-trasmissjoni tal-ħajja.” Dan huwa punt kruċjali, fejn iktar minn qatt qabel, 

qed naraw kif l-antropoloġija Nisranija qed issib sfidi ġodda u iebsa fid-dawl tal-iżvilupp 

teknoloġiku. Humanae Vitae kienet tassew profetika meta rriflettit fuq il-metodi artifiċjali 

tal-kontroll tat-twelid u saħqet li “timpenja lill-bniedem biex ma jiċħadx ir-

responsabbilitajiet tiegħu biex iħallihom f’idejn il-mezzi tekniċi” (para 18). Se niżviluppa 

dan il-punt f’iktar dettall fid-dawl tal-enċiklika ta’ Papa Franġisku Laudato Sì, li propju 

titkellem fuq l-isfidi ta’ kultura li saret “teknokratika”. 
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Huwa wkoll f’dan id-dawl li se niżviluppa t-tielet punt, li huwa l-iktar urġenti għar-

riflessjoni tal-knisja. F’para. 19-22, Papa Pawlu VI jagħti “Direttivi Pastorali” li tajjeb li 

nqisuhom bir-reqqa. Naħseb li, f’dawn l-aħħar ħamsin sena, it-tendenza tagħna li 

nirriduċu Humanae Vitae għal sempliċi norma li “l-knisja hija kontra l-meżżi artifiċjali tal-

kontroll tat-tnissil tal-ulied” kienet ta’ ħsara kbira għall-knisja stess. Il-koppji miżżewġa, 

impenjati fil-ministeru tagħhom fil-knisja domestika, huma l-qalba tal-knisja, u fosthom 

ħallejna tkompli tikber u tinfirex il-mentalità li l-morali Nisranija hija sempliċi lista ta’ 

liġijiet li wieħed għandu jobdi anke mingħajr ma jifhem. Din l-attitudni kellha effetti 

negattivi mhux biss b’mod dirett—ħafna koppji sempliċiment jinjoraw l-isfida li 

tpoġġilhom din l-enċiklika—imma anke b’mod indirett, fejn it-tagħlim morali kollu tal-

knisja llum huwa ridott għal opinjoni waħda fost ħafna oħra mingħajr ma l-ħsieb warajh 

huwa kkunsidrat b’impenn. Imma kif se naraw, Papa Pawlu VI mhux sempliċiment 

jippreżenta “liġi” li wieħed jista’ jobdiha jew le. Fit-tradizzjoni morali twila tal-knisja, huwa 

qiegħed jippreżenta pedagoġija taż-żwieġ, li Papa Ġwanni Pawlu II, u iktar riċentament 

Papa Franġisku, komplew jibnu fuqha. Għalhekk: it-tielet punt tiegħi għal-lejla: huwa 

riflessjoni pastorali kif it-tagħlim ta’ Humanae Vitae nistgħu ngħixuh b’mod iktar sħiħ fid-

dawl tal-prinċipju tal-gradwalità li Ġwanni Pawlu II jirrifletti fuqu fl-Eżortazzjoni 

Appostolika tiegħu Familiaris Consortio, u li hu żviluppat b’mod iktar sħiħ fl-Eżortazzjoni 

Appostolika ta’ Papa Franġisku, Amoris Laetitia. 
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L-antropoloġija teoloġika ta’ Humanae Vitae 

Il-qalba ta’ Humanae Vitae żgur li huma l-prinċipji dottrinali li Papa Pawlu VI 

jiżviluppa f’para. 7 sa 13. Kif jgħid hu stess fil-famuż para. 14: 

 

Fuq dawn il-kolonni tad-duttrina umana u nisranija taż-żwieġ, ikollna għal 

darb’oħra niddikjaraw… (u hawn jagħmel lista ta’ projbizzjonijiet li aħna familjari 

magħhom)  

• li ma hiex assolutament leċita għal regolazzjoni tat-twelid l-interruzzjoni 

diretta tal-proċess ġenerattiv ġa mibdi,  

• u fuq kollox l-abort volontarju u prokurat, anki jekk għal raġunijiet ta’ kura 

(terapewtiċi). 

• Għandha tiġi wkoll eskluża, kif il-Maġisteru tal-Knisja ddikjara kemm-il 

darba, l-isteraliżżazzjoni diretta, kemm għal xi żmien u kemm għal dejjem, 

kemm tar-raġel u kemm tal-mara. 

• Lanqas ma hi permessa xi azzjoni jew qabel l-att taż-żwieġ, jew waqt dan 

l-att, jew fl-iżvilupp tal-konsegwenzi naturali tiegħu, li jkollha l-ħsieb, bħala 

skop jew bħala mezz, li l-prokreazzjoni ma tkunx possibbli. 

 

X’inhuma dawn “il-kolonni” ta’ tagħlim fuq il-umanità tal-bniedem mil-lenti tal-fidi, li 

huma espressi b’mod iktar definit—u wieħed jista’ saħansitra jgħid, komplut—fiż-żwieġ 

Nisrani?    
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Bħal kull mudell ieħor ta’ antropoloġija teoloġika, Papa Pawlu VI japplika l-

prinċipju ta’ imago Dei, il-bniedem ikkrejat fix-xbieha ta’ Alla. Dan il-prinċipju huwa wkoll 

estiż biex jinkludi mhux biss l-essenza ntrinsika tal-bniedem li hu maħluq fix-xbieha ta’ 

Alla, imma anke din x’timplika għall-finalità tal-bniedem stess. Għalhekk, kif dejjem 

għallmet it-tradizzjoni tal-knisja, il-bniedem mhux biss maħluq xbieha ta’ Alla, imma 

maħluq biex isib il-milja tiegħu f’Alla. U dan il-prinċipju jidher bl-iktar mod ċar meta 

nistudjaw l-Iskrittura u nifhmu tassew x’inhi r-rivelazzjoni ta’ Alla għalina: jiġifieri, min 

Alla jirrevela li Hu, fl-essenza tiegħu, kif mgħarrfa lid-dinja permezz ta’ Ibnu Ġesù Kristu. 

Kif jgħid San Ġwann fl-Ewwel Ittra tiegħu; u kif juri biċ-ċar ir-Raba’ Evanġelju li jgħid li 

“Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni” (Ġw 3:6)—dan Ibnu li tant ħabb lil dawk 

qrib tiegħu li miet għalihom fuq is-salib!—“Alla huwa mħabba” (I Ġw 4:8). Alla li huwa 

spirtu, huwa fin-natura tiegħu Mħabba. U l-bniedem maħluq bir-ruħ u l-ġisem “fi xbieha 

ta’ Alla,” ifisser li huwa maħluq bi spirtu li jixtieq l-imħabba, jixtieq iħobb, u li jsib il-milja 

tiegħu f’Alla nnifu li huwa mħabba. Għalhekk, kull forma ta’ mħabba li l-bniedem jesprimi 

lejn persuni oħra, hija parteċipazzjoni fl-imħabba ta’ Alla; fl-imħabba li hu Alla nnifsu. U 

jekk il-bniedem huwa ġisem u ruħ, m’hemmx imħabba umana ikbar minn dik li hija 

espressjoni ta’ għotja reċiproka sħiħa li hija kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem. Bħalma 

f’Alla nnifsu: Missier, Iben u Spirtu s-Santu, Alla wieħed fi tliet persuni marbuta f’għotja 

sħiħa reċiproka, hekk l-ideal taż-żwieġ nisrani: imħabba reċiproka kompleta li 

tagħmilhom ġisem wieħed u ruħ waħda. Iktar minn hekk, bħalma Alla nnifsu, fl-imħabba 

nfinita tiegħu huwa Ħallieq, hekk ukoll l-għotja totali fost il-bnedmin tagħti l-ħajja, u 

saħansitra, tagħti l-frott fl-ulied. Kif jgħid Papa Pawlu VI f’para 8: 
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L-imħabba bejn il-miżżewġin tidher fil-vera natura u nobbiltà tagħha meta tiġi 

kunsidrata fl-ogħla oriġini tagħha li hu Alla li hu Imħabba, “il-Missier, li minnu kull 

paternità fis-sema u fl-art, tieħu l-isem tagħha”  (S. Pawl lill-Efesin 3, 15). 

Iż-żwieġ għalhekk ma hux effett tal-każ jew riżultat ta’ l-evoluzzjoni ta’ forzi 

naturali bla raġuni:  iż-żwieġ hu istituzzjoni għarfa tal-Ħallieq biex iwettaq fl-

umanità l-pjan tiegħu ta’ mħabba.  Permezz ta’ l-għoti tagħhom infushom lil xulxin 

u lil ħadd iżjed fiż-żwieġ, ir-raġel u l-mara jingħaqdu biex jipperfezzjonaw lil xulxin 

u biex jikkollaboraw ma’ Alla fil-ġenerazzjoni u fl-edukazzjoni ta’ ħajjiet ġodda. 

Għall-imgħamdin, imbagħad, iż-żwieġ għandu d-dinjitá ta’ sinjal sagramentali tal-

grazzja billi jirrappreżenta l-għaqda ta’ Kristu u Knisja. 

 

F’dan l-isfond, ta’ mħabba reċiproka, esklussiva u sal-mewt bejn tnejn li huma 

persuni distinti u allura differenti, tieħu s-sinifikat teoloġiku tagħha s-sesswalità u anke l-

ġeneru tal-bnedmin bħala mara u raġel. Adam u Eva flimkien jirriflettu kif il-“bniedem”, l-

umanità sħiħa fid-differenzi kollha ta’ bejn il-bnedmin, hija maħluqa minn Alla, fix-xbieha 

ta’ Alla Trinità, biex issib il-milja tagħha fil-komunjoni, fis-soċjetà. F’kull żwieġ hemm iċ-

ċelebrazzjoni tad-distinzjoni, u allura l-qasma (chasm) l-iktar importanti fost il-bnedmin, 

dik bejn mara u raġel. Permezz tal-għotja (u riskju!) l-iktar kompluta u personali tagħhom 

lil xulxin u li tagħti l-frott, huma wkoll jibnu s-soċjetà bir-rikkezza ta’ differenzi kollha 

tagħha. Differenzi kulturali u ndividwali jagħmluna lkoll persuni uniċi bl-istorja personali 

ta’ kull wieħed u waħda minna. Imma d-differenza fir-ruħ u fil-ġisem bejn mara u raġel 
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tirrapreżenta l-ikbar sfida personali biex niskopri il-“jien” fil-“int”… propju għax aħna tant 

differenti. Mhux ta’ b’xejn li fiż-żwieġ hemm l-ikbar diffikultajiet relazzjonali, imma wkoll 

il-possibiltà tal-ikbar sodisfazzjon relazzjonali. Propju għax aħna persuni li nfittxu lill-“int” 

li miegħu jew magħha nista’ nirreċiproka il-“jien”, id-differenza bejn mara u raġel hija 

“kumplimentari”—u mhux, fil-kliem ta’ Bernard Lonergan, kontradittorja jew anke 

ġenetika, jiġifieri differenza ta’ żvilupp, bħal dik bejn il-ġenituri u l-ulied.  

Imma din in-natura umana, li ssib lilha nnifisha fl-għotja reċiproka tar-raġel u l-

mara mhux biss fir-ruħ—bħalma hi l-ħbiberija l-iktar intima—imma fir-ruħ u fil-ġisem, 

titlob allura li din l-għotja tkun tassew sħiħa u kompleta, “ħajti kollha”; tassew 

ġeneruża, “kollni kemm jien”; tassew espressjoni tal-veru “jien” u tal-veru “int”; u 

allura esklussiva bejnietna t-tnejn. Għalhekk ukoll, timplika li trid tkun għotja 

kompletament libera u volontarja; għotja fejn ħajjitna tassew tiġi ħajja waħda, realtà 

ġdida, twelid ta’ familja u knisja domestika. U dan ovvjament jinkludi mhux biss li 

sirna “dar waħda” fuq livell ekonomiku u soċjali, imma wkoll fuq il-livell ta’ ġismi stess u 

tal-fertlità partikolari tal-mara u tar-raġel. Parti essenzjali mill-għotja tal-veru “jien” u l-

veru “int” hi li flimkien, fl-espressjoni tal-imħabba tagħna fl-għotja tal-ġisem, aħna nsiru 

għodda f’idejn Alla għall-ġenerazzjoni tal-ulied. Huwa għalhekk li Papa Pawlu VI jikteb 

(para 9): 

din l-imħabba hija għammiela.  Ma tirrestrinġix ruħha biss għar-rapport bejn ir-

raġel u l-mara, iżda ssib ukoll il-mezz kif tmur 'l hinn minn hekk biex tnissel ħajja 

ġdida.  Iż-żwieġ u l-imħabba konjugali, min-natura tagħhom huma ddestinati 

għall-prokreazzjoni u l-edukazzjoni tat-tfal.  It-tfal verament, huma r-rigal suprem 
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taż-żwieġ u fil-livell mill-aktar għoli jikkontribwixxu għall-prosperità tal-ġenituri 

tagħhom. 

 

Ir-rabta ntrinsika bejn iż-żwieġ u t-trobbija tal-ulied hija trasformazzjoni personali 

tal-koppja stess li ma jibqgħux biss “mara” u “raġel”, imma jsiru wkoll “omm” u “missier”. 

U l-maternità u paternità huma r-relazzjonijiet l-iktar essenzjali għas-soċjetà li tibqa’ 

teżisti biss jekk ikollha ġenerazzjonjiet futuri li huma ffurmati u allura edukati minn dawk 

li jgħallmuhom x’inhi n-natura tagħhom relazzjonali li tfittex l-imħabba.  

Il-missjoni tal-ġenituri bħala edukaturi hija serjissima u diffiċli. Fir-rejaltajiet ġodda 

kulturali li qed ngħixu fihom tiltaqa’ wkoll ma’ sfidi ġodda u kumplessi. Illum mhux 

daqshekk ċar xi tfisser teduka; mhux daqshekk ċar kif il-ġenituri l-aħjar jinvestu fl-ulied. 

Ir-responsabbiltajiet tal-ġenituri stess inbidlu: jekk qabel ir-rwoli tal-missirijiet u l-ommijiet 

kienu ċari—rwol pubbliku u rwol domestiku—illum id-distinzjoni bejn il-pubbliku u 

domestiku sparixxiet u t-tnejn iġorru responsabbiltajiet li huma kemm pubbliċi u kemm 

domestici f’realtà likwida u fraġli fejn l-aspettattivi soċjali, politiċi u kulturali dejjem 

qegħdin jinbidlu. F’dan il-kuntest, li jkollok ħafna ulied sar impenn u riskju kbir, li jirrikjedi 

ħafna għaqal u sens ta’ responsabbiltà. Dan is-sens ta’ “responsabbiltà” jieħu wkoll 

xejra ambigwa meta nwessgħu l-oriżżonti tagħna, u nħarsu lejn ir-rwol ċiviku u globali 

tal-ġenitur. Li koppja tkun miftuħa għall-ħajja hija dejjem deċiżjoni personali li għandha 

riperkussjonijiet (u allura responsabbiltajiet) soċjali u politici. L-ebda koppja ma għandha 

toħodha mingħajr għaqal, qies u prudenza. 
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Dan ifisser li fil-ħajja taż-żwieġ, il-mod kif il-koppja tul il-fażijiet differenti ta’ 

ħajjitha, tagħti lilha nnifisha lil xulxin, timplika r-responsabbiltà tagħhom, mhux biss lejn 

xulxin, imma lejn l-ulied u l-ulied prospettivi tagħhom, u lejn is-soċjetà kollha kemm hi. L-

għotja ġeneruża tal-persuna ma tistax tkun biss għotja tal-mument, imma tiftaħha għall-

isfida ta’ għotja kontinwa; mhux biss fl-att taż-żwieġ, imma fil-maternità u fil-paternità li 

huma dejjem impliċiti fl-att taż-żwieġ. Hekk naraw, kif iktar mal-imħabba u l-għotja 

reċiproka bejn il-koppja tkun konxja u meqjusa, iktar jikber l-ispirtu ta’ għotja miftuħa 

għall-oħrajn. Il-frott taż-żwieġ ma jidhirx biss fl-ulied bioloġiċi, imma f’kull att ta’ 

ġenerożità fejn il-koppja tiftaħ darha, il-familja tagħha, l-imħabba tagħha biex taqsamha 

mal-oħrajn. L-ispirtu ta’ maternità u paternità jidher f’kull att ġeneruż tal-persuni li jikbru 

flimkien fi spirtu ta’ għotja. 

Imma huwa għalhekk ukoll li l-projbizzjoni tal-meżżi artifiċjali li jwaqqfu t-tnissil trid 

tinftiehem minn dan l-isfond wiesgħa tas-sinifikat taż-żwieġ Nisrani li huwa 

parteċipazzjoni fl-imħabba kreattiva ta’ Alla li dejjem tagħti ħajja ġdida u b’ġenerożità—

propju għax tbiddel lill-koppja stess fi strument tal-imħabba ġeneruża ta’ Alla. Il-

problema morali tal-meżżi artifiċjali fil-kontroll tat-tnissil mhix marbuta mad-deċiżjoni 

leġittima u mportanti li kull koppja għandha tieħu b’għaqal tul il-ħajja fertili tagħhom ta’ 

meta u kemm għandhom ikollhom ulied. Il-problema tal-kontraċettivi, li jisseparaw l-att 

prokreattiv mill-att unittiv tal-koppja, hi propju li jinnegaw ir-rwol ta’ Alla li, fl-għotja 

reċiproka sħiħa tal-koppja, hu jqaddisha b’imħabba li tagħti l-ħajja, anke—imma mhux 

biss—bid-don tal-ulied. Il-kontraċettivi jgħallmu lill-koppja li l-potenzjal prokreattiv 

tagħhom huwa xi ħaġa distinta u differenti mill-imħabba tagħhom. Imma għotja tal-
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persuna li ma tinkludiex it-totalità tagħha mhix għotja perfetta; anzi, hija għotja 

frammentata li tkisser lill-persuna stess. Dak li l-meżżi artifiċjali li jwaqqfu l-konċepiment 

jikkomunikaw, huwa propju li l-koppja m’humiex lesti jagħtu kollox lil xulxin, imma biss 

aspetti minn xulxin—li fl-att taż-żwieġ, huwa propju l-pjaċir tal-ġisem maqtugħ mill-

potenzjal sħiħ tal-ġisem li jkun ġeneruż u jagħti l-frott. Huwa għalhekk li Papa Pawlu VI 

jagħraf li l-mod kif inħarsu lejn il-kontraċettivi ma jistax ikun biss kwistjoni ta’ meta tista’ 

tużhom u meta ma tistax, imma hija kwistjoni ta’ mentalità “kontraċettiva” li tmur kontra l-

għotja sħiħa reċiproka taż-żwieġ Nisrani. Kif jispjega b’mod ċar Papa Pawlu VI: 

Il-Knisja ma tmurx kontra tagħha nnifisha meta żżomm bħala leċitu l-użu tal-

perijodi infertili waqt li tikkundanna bħala mhux leċitu l-mezzi direttament kuntrarji 

għall-fekondazzjoni, anki jekk mixtieqa minn raġunijiet li jidhru tajba u serji.  Fil-

fatt bejn iż-żewġ każi teżisti differenza essenzjali.  Fl-ewwel każ, il-miżżewġin 

jagħmlu użu leġittimu minn dispożizzjoni naturali, fil-każ l-ieħor huma jimpedixxu 

li żvolġiment tal-proċessi naturali.  Hu minnu li fiż-żewġ każi, il-miżżewġin jaqblu 

fir-rieda pożittiva li jevitaw it-tfal għal raġunijiet tajba billi jfittxu l-assigurazzjoni li t-

tfal ma jiġux, iżda daqshekk ieħor hu minnu li biss fl-ewwel każ huma lesti biex 

jiċċaħdu mill-użu taż-żwieġ fiż-żmien li fih jistgħu jiġu l-ulied, meta l-prokreazzjoni, 

għal raġunijiet tajba, ma hiex mixtieqa.  Fiż-żmien infertili, imbagħad, jagħmlu użu 

miż-żwieġ bħala wirja ta’ mħabba u biex iħarsu l-fedeltà ta’ bejniethom.  Meta 

jagħmlu hekk jagħtu prova ta’ mħabba tabilħaqq onesta (16). 
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Dak li l-“mentalità kontraċettiva” tattakka hija propju “l-onestà” tal-imħabba bħala 

għotja konxja u libera mingħajr restrizzjonijiet. Imma biex nifhmu aħjar il-periklu ta’ din il-

mentalità għaż-żwieġ Nisrani irridu nifhmu wkoll kif hi minnha nnifisha, tikkreja narrattiva 

ġdida tas-sinifikat tar-rabta taż-żwieġ u anke tal-maternità u l-paternità, meta dawn isiru 

mhux biss frott l-għażla razzjonali, libera u ta’ mħabba, imma “metodu tekniku.” 

 

Il-mentalità kontraċettiva marbuta mat-teknoloġija 

Fl-enċiklika tiegħu Laudato Sì, il-Papa Franġisku jiddedika kapitlu sħiħ għal dak li 

huwa jidentifika bħala “il-problema fundamentali” fil-kultura kontemporanja:  

il-mod kif fil-fatt il-bniedem ħa f’idejh it-teknoloġija u l-iżvilupp 

tagħha skont paradigma omoġenja u ta’ dimensjoni waħda.  F’din il-paradigma 

naraw kunċett tas-suġġett li bil-mod il-mod, fil-proċess loġiku-razzjonali, jifhem u 

għalhekk jagħmel tiegħu l-oġġett li jsib barra minnu.  Dan is-suġġett ifittex li 

jistabbilixxi l-metodu xjentifiku billi jħaddem dak esperimentali tiegħu, ħaġa li diġà 

fiha nfisha hi teknika ta’ pussess, ħakma u bidla.  Qisu s-suġġett sab ruħu 

quddiem ir-realtà bla forma li hi f’kollox miftuħa għall-manipulazzjoni tiegħu.  L-

intervent tal-bniedem fuq in-natura minn dejjem kien, imma għal ħafna 

żmien kellu l-karatteristika ta’ akkumpanjament, fejn il-bniedem kien 

joqgħod għall-possibbiltajiet li kienu joffru l-istess ħwejjeġ.  Dan kien ifisser 

li hu jirċievi dak li r-realtà naturali minnha nfisha tħallih jagħmel, qisu qed 

jaqbdilha f’idha.  Għall-kuntrarju, issa dak li jinteressa lill-bniedem hu li 

jixrob dak kollu possibbli mill-ħwejjeġ ta’ madwaru billi jerfa’ jdejh 
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fuqhom, waqt li spiss jinjora jew jinsa l-istess realtà ta’ dak li 

għandu quddiemu.  Għalhekk il-bniedem u l-ħwejjeġ ma baqgħux jagħtu 

jdejhom lil xulxin bħal ħbieb, imma saru għedewwa ta’ xulxin.  Minn hawn ma 

rridux wisq biex ngħaddu għall-idea ta’ tkabbir li m’għandux tmiem jew 

limiti, ħaġa li entużjażmat wisq lill-ekonomisti, l-esperti finanzjarji u 

teknoloġiċi.  Imma din hi l-gidba dwar id-disponibbiltà bla qies tal-ġid tal-

pjaneta, li twassal lill-bniedem biex “jagħsar” dan il-ġid daqskemm hu 

possibbli jew anki lil hemm mil-limitu.  Dan hu l-presuppost falz li “jeżisti 

għadd bla qies ta’ enerġija u ta’ mezzi li jistgħu jitħaddmu, li hi possibbli r-

riġenerazzjoni immedjata tagħhom u li l-effetti negattivi tal-manipulazzjoni tan-

natura jistgħu faċilment jinxtorbu”. (106) 

  

F’dan il-paragrafu, fl-ispirtu tal-enċiklika Laudato Sì li tittratta b’mod partikolari l-

kura tal-ambjent, Papa Franġisku qed jitkellem fuq kif il-mentalità “teknoloġika” tirriduċi 

kull aspett materjali fl-ambjent naturali għall-“materja” biss li tista’ tiġi “kkontrollata”, u 

allura “użata” iktar milli “apprezzata” fl-essenza tagħha. Li nixtieq nissuġġerixxi huwa 

propju li l-kontraċettivi m’humiex differenti minn kwalunkwe teknoloġija oħra, propju 

għax huma jirriflettu wkoll il-mentalità teknika li tirriduċi dak li hu “materjali” għal “xi ħaġa” 

(u allura purament “oġġett”) li jista’ jkun “użat” u “manipulat” kif il-bniedem jixtieq.  

Fl-essenza tagħhom, teknoloġiji li jirregolariżżaw it-tnissil tal-ulied, jimplikaw li l-

ġisem tal-bniedem, il-gameti, u saħansitra anke l-embrijun wara l-konċepiment, huma 

biss “materja” li tista’ tużha (jew tarmiha!) biex ikollok ir-riżultat li tixtieq. Tixtieq li tgawdi 
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relazzjoni sesswali mal-partner mingħajr ma tinkwieta li tinqabad tqila? Mela l-

kontraċettivi jistgħu jwaqqfu l-ovuluzzjoni, jew li l-isperma tiltaqa’ mal-bajda tal-mara. 

Tixtieq li tnissel ulied bioloġiċi minkejja diffikultajiet kbar (jew impossibiltajiet) fiżiċi? Tista’ 

tikkreja embrijun skont ix-xewqa partikolari tiegħek u li jikber fil-ġuf tal-għażla tiegħek. 

Fil-mentalità teknokratika, li ssir ġenitur m’għadux frott ta’ għotja reċiproka (li kultant 

issib għajnuna meqjusa mit-teknoloġija, bħal per eżempju, l-mediċina ssalva l-ħajja tal-

omm u t-tarbija f’sitwazzjoni ta’ emerġenza medika), imma issir iktar forma ta’ 

manipulazzjoni teknika tal-bioloġija umana. Il-miraklu tat-tnissil tal-ulied, u tat-

trasformazzjoni tal-koppja li jsiru ġenituri, jiġi wkoll sottopost għall-mentalità teknokratika. 

U l-problema l-iktar serja ta’ din il-mentalità hija propju li ċċaħħadna mil-libertà li nagħtu 

lilna nfusna lil xulxin f’għotja personali totali. Kif jgħid Papa Franġisku f’Laudato Sì, 108: 

Wieħed illum ma jistax isostni paradigma kulturali oħra u jinqeda bit-teknoloġija 

bħala biss għodda, għax illum il-paradigma teknokratika saret hekk dominanti, li 

hi ħaġa iebsa ħafna ma tinqediex bir-riżorsi tagħha, u bil-wisq aktar diffiċli 

tħaddem ir-riżorsi tagħha bla ma tisfa maħkum mil-loġika tagħha.  Sar kontro-

kulturali li tagħżel stil ta’ ħajja b’għanijiet li tal-inqas f’parti minnhom jistgħu jkunu 

indipendenti mit-teknoloġija, mill-ispejjeż tagħha u mill-poter globalizzanti u 

depersonalizzanti tagħha.  Fil-fatt it-teknoloġija għandha tendenza li tagħmel 

mod li xejn ma jibqa’ barra mil-loġika b’saħħitha tagħha, u “il-bniedem li hu l-

protagonista tagħha jaf li, fl-aħħar mill-aħħar, la qed nitkellmu fuq ħaġa għall-

bżonn, u lanqas fuq ġid biex ikun jista’ jgħix sew, imma fuq mod kif 

jaħkem, ħakma fis-sens estrem tal-kelma”. Għalhekk “jipprova jaħtaf taħt idejh l-
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elementi tan-natura u magħhom dawk tal-ħajja umana”. Hekk jiġu fix-xejn il-ħila li 

jiddeċiedi, il-libertà l-aktar awtentika u l-ispazju għall-kreattività alternattiva tal-

individwi. 

  

Papa Pawlu VI, f’Humanae Vitae, kien diġa qed jara l-effetti ta’ mentalità teknika 

ta’ kontraċezzjoni li jġibu lill-bniedem inqas “uman”. Ħamsin sena ilu, huwa kien 

ipprepara lill-knisja li: “Wieħed jista jissuponi li dan it-tagħlim (tal-knisja fuq il-

kontraċettivi) forsi ma jkunx milqugħ minn kulħadd bil-ħeffa:  ħafna huma l-ilħna—

imxerrda mill-mezzi moderni ta’ propaganda—li ma jaqblux mal-leħen tal-

Knisja.  Tabilħaqq, ħadd ma jistagħġeb li bħall-Fundatur Divin tagħha, il-Knisja hi “sinjal 

ta’ kontradizzjoni”” (18). Il-kultura tagħna fil-fatt, tippreżenta l-kontraċettivi mhux biss 

bħala attraenti, imma kważi kważi, anke bħala dover. Raġel għandu jkun responsabbli 

billi jipprattika “safe sex.” Imma l-mara b’mod speċjali, għandha tkun responsabbli, 

mhux tant (kif kien fil-passat) biex trażżan l-espressjoni tas-sesswalità tagħha, imma billi 

“tistereliżża” l-fertiltà  tagħha. F’kultura fejn il-kontraċettivi jisseparaw “ir-relazzjoni li 

hemm bejn iż-żewġ tifsiriet ta’ l-att taż-żwieġ:  it-tifsira ta’ l-għaqda (unitiva) u t-tifsira tal-

prokreazzjoni” (12), l-ulied ħadu l-istatus dubjuż ta’ “dawk li nixtiequ u nagħżlu”—li allura 

jfisser ukoll li huma wkoll dawk li nistgħu “ma nixtiqux u ma nagħżlux”. F’dan il-kuntest, 

fejn il-frott tas-sesswalità tal-mara jidher u jikber f’ġisimha stess, il-fertilità tagħha ħadet 

ambigwità ġdida. Il-mara m’għadiex it-tentazzjoni tar-raġel; imma dik li permezz ta’ 

ġisimha tagħżel jew tiċħad l-ulied.  
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Iżda huwa għalhekk ukoll li Papa Pawlu VI jwissi li “wieħed għandu wkoll jibża’ li 

l-bniedem, jekk jidra l-użu tal-mezzi kontra t-twelid, jispiċċa biex jitlef ir-rispett lejn il-

mara, u mingħajr ma jagħti każ aktar ta’ l-ekwilibriju tiegħu fiżiku u psikoloġiku, jasal biex 

jikkunsidra lill-mara bħala sempliċi strument ta’ tpaxxij egoista u mhux aktar bħala 

sieħba, rispettata u maħbuba” (17). Ir-rwol ġdid tal-mara fis-soċjetà mhux 

neċessarjament ta’ libertà ġdida, imma possibilment ta’ skjavitù ġdida—ta’ kontroll tal-

fertilità tagħha. U jekk il-mara mhix libera li tesprimi n-natura u l-potenzjal tagħha, 

lanqas ma jista’ jkun liberu r-raġel li jkun il-kumpann denju tagħha. Il-kultura 

“teknokratika” hija sfida ġdida fuq ir-realtà taż-żwieġ Nisrani li titlob ukoll sensittività 

pastorali, speċjalment fejn jidħol id-dixxerniment kontinwu tal-koppja dwar kif jesprimu 

b’mod l-iktar san, il-vokazzjoni tagħhom ta’ maternità u paternità anke f’sens wiesgħa. 

 

Humanae Vitae fil-ħidma pastorali 

 Bla dubju, il-Papa Pawlu VI jirrikonoxxi li dak li l-knisja qegħda titlob mill-koppji 

miżżewġa f’kultura teknokratika, huwa xejn inqas minn erojku. F’para 20, hu jikteb bla 

tlaqliq: 

Id-duttrina tal-Knisja fuq ir-regolazzjoni tat-twelid skond il-Liġi t’Alla, tidher għal 

bosta bħala diffiċli jew għal kollox impossibbli fil-prattika.  Tabilħaqq, bħal ħafna 

affarijiet importanti u ta’ ġid, din il-Liġi titlob ħidma iebsa u sforzi individwali, 

familjari u soċjali.  Anzi ma tkunx tista’ titwettaq mingħajr l-għajnuna t’Alla, li jgħin 

u jsostni r-rieda tajba tal-bnedmin.  Dawn l-isforzi, però, jinnobilitaw lill-bniedem u 

huma ta’ ġid għall-umanità. 
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Papa Franġisku jesprimi l-istess sentiment kważi ħamsin sena wara fuq iż-żwieġ 

Nisrani nnifsu meta f’Amoris Laetitia jisħaq fuq l-akkumpanjament ta’ kull kopja—

miżżewġa jew le, midruba jew le—biex permezz ta’ dixxerniment kontinwu, din toqrob 

dejjem iktar lejn l-ideal Nisrani… anke meta l-kuntest li fih qed tgħix jippreżenta sfidi 

kbar li kultant, huma mpossibli li tegħlibhom. Papa Franġisku jibni din il-pedagoġija 

kontinwa lejn l-ideal taż-żwieġ Nisrani fuq il-“liġi tal-gradwalità” ta’ Ġwanni Pawlu II 

(Familiaris Consortio, 34): 

San Ġwanni Pawlu II jipproponi l-hekk imsejħa “liġi tal-gradwalità”, għax jaf li l-

bniedem “jagħraf, iħobb u jagħmel il-ġid morali huwa u jikber.” Mhix “gradwalità 

tal-liġi”, imma gradwalità fit-taħriġ prudenti tal-għemejjel ħielsa f’persuni li 

mhumiex f’qagħda li jistgħu jifhmu, japprezzaw jew jipprattikaw b’mod sħiħ 

l-esiġenzi oġġettivi tal-liġi. Għax anki l-liġi hi don ta’ Alla li juri t-triq, don għal 

kulħadd bla eċċezzjoni li nistgħu ngħixu bil-qawwa tal-grazzja, imqar jekk f’kull 

bniedem “jiżviluppa ruħu proċess dejjem sejjer ‘il quddiem li jfittex idaħħal bil-mod 

il-mod fil-ħajja personali u soċjali kollha kemm hi tal-bniedem kulma jagħti Alla u 

kulma titlob imħabba sħiħa u kbira.”(Al 295) 

 

Iktar minn hekk, il-Papa Franġisku jibni fuq prinċipju li hu tassew għal qalbu: li ż-

żmien hu aqwa mill-ispazju, u allura, li ż-żmien jiftaħna għall-eternità anke meta r-

realtà li ngħixu fiha tippreżenta sfidi mpossibli fil-mument. 

Imma nistħajjilkom tistaqsu: li kopja tuża metodi naturali biex tirregola l-fertilità 

tagħha mingħajr ma tuża metodi artifiċjali (jew “short cuts”!) hija tant impossibli?  
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Naħseb li ħafna minkom preżenti fis-sala, li għandkom esperjenza twila fil-ħidma 

pastorali mal-għarajjes u l-miżżewġin, tifhmu iktar minni kemm l-espressjoni tas-

sesswalità fiż-żwieġ hija att simboliku, u ħafna drabi, t-termometru l-iktar ovvju, li 

jirrapreżenta s-saħħa in ġenerali tal-istat taż-żwieġ. Fl-espressjoni sesswali tagħha 

koppja tikkomunika ħafna iktar milli mħabba reċiproka sħiħa: anzi, ħafna drabi koppja 

tikkomunika iktar id-dgħufija tagħha milli l-imħabba sħiħa tagħha. Imma fl-ispirtu 

pedagoġiku ta’ dixxerniment, naħseb li mportanti li l-aspett sesswali ta’ koppja wkoll 

inħarsu lejh b’mod ħolistiku, u li għalhekk, fih ukoll naraw il-modi kollha kif koppja tista’ 

tikber biex tilħaq il-milja ta’ att sesswali li huwa unitiv u prokreattiv (fis-sens wiesgħa tal-

kelma) b’mod ħafna iktar komplet. Il-prinċipju li naħseb li huwa ċentrali biex koppja tkun 

iggwidatha fih huwa propju li, fil-waqt li l-ideal ma nabbandunawh qatt, f’kull moment il-

koppja tiddixxerni mhux biss bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, imma t-tajjeb kollu—

ftit kemm hu ftit—li hi tista’ tagħmel fil-mument u li allura hi obbligata tagħmel fil-mument.  

Biex nikkwota mill-para 305-306 ta’ Amoris Laetitia: 

Minħabba fil-kundizzjonamenti jew aspetti li jnaqqsu l-gravità, hu għalhekk 

possibbli li, f’qagħda oġġettiva ta’ dnub—li mhix suġġettivament ħatja jew li 

mhijiex ħatja għalkollox—wieħed jista’ jgħix fil-grazzja ta’ Alla, jista’ jħobb, u jista’ 

wkoll jikber fil-ħajja tal-grazzja u tal-imħabba, u għal dan il-għan jirċievi l-

għajnuna tal-Knisja. Id-dixxerniment għandu jgħinna nsibu t-toroq miftuħa 

quddiemna biex nagħtu tweġiba lil Alla u nikbru permezz tal-limiti tagħna. 

Meta nemmnu li kollox hu abjad jew iswed, xi drabi nkunu nagħlqu t-triq għall-

grazzja li minnha l-bniedem irid jgħaddi biex jikber, u naqtgħu qalb dawk li jridu 
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jagħmlu mixjiet ta’ qdusija li jagħtu glorja lil Alla. Niftakru li “pass ċkejken, qalb il-

limitazzjonijiet kbar umani, jista’ jkun mogħġub iżjed quddiem Alla minn ħajja—li 

minn barra tidher tajba—ta’ min jgħaddi ħajtu bla qatt iħabbat wiċċu ma’ 

diffikultajiet importanti.” Il-pastorali konkreta tal-ministri u tal-komunitajiet ma 

tistax tibqa’ lura milli tagħmel tagħha din ir-realtà. 

F’kull ċirkustanza, quddiem dawk li qed isibuha bi tqila biex jgħixu b’mod sħiħ il-

liġi divina, għandha tidwi l-istedina biex interrqu l-via caritatis. L-imħabba tal-

aħwa hi l-ewwel liġi tal-Insara (ara Ġw 15:12; Gal 5:14).   

 

Konklużjoni 

Humanae Vitae ħamsin sena wara turina biċ-ċar kemm il-verità li l-knisja 

tgħallem b’onesta sħiħa hija profetika. Anke jekk l-enċiklika għal ħafna kienet okkażżjoni 

ta’ uġiegħ, speċjalment meta l-ispirtu tagħha ma kienx mifhum kompletament, it-tagħlim 

tagħha matul is-snin sar iktar—mhux inqas—urġenti. J’alla bħala ministri fil-knisja u 

servi tal-poplu ta’ Alla nsibu l-lingwa meħtieġa biex it-tagħlim fuq in-natura tal-bniedem 

tant essenzjali ta’ din l-enċiklika jidwi b’iktar qawwa fil-qlub. 


