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IKA-DALAWAMPU’T ISANG KABANATA 
 

Hindi Kami Erehe1,Ni Hindi Kami Skismatiko2 
 
 Ang aking pahayag noong Nobyembre 21, 1974, na siyang nagpasiklab ng mga pangyayari na 
aking nabanggit , ay nagtapos sa mga pananalitang ito: “Sa aming mga ginawa… kami ay 
nakumbinsi sa pananatiling tapat sa Katoliko at Romanong Simbahan at sa lahat ng mga sumunod sa 
katungkulan ni San Pedro, at sa pagiging tapat na mga tagapamahagi ng mga Misteryo ng Ating 
Panginoong HesuKristo.” Sa paglimbag ng mga pahayag na ito, ang Oservatore Romano ay 
tinanggal ang talatang ito. Sa loob ng sampung mga taon at higit pa, ang aming mga kalaban ay 
naging tutok sa pagpapatalsik sa amin nang palabas mula sa Komunyon ng Simbahang Katoliko3 sa 
pamamagitan ng pagpapakita sa amin, bilang mga miyembro nito na hindi tumatanggap sa 
kapangyarihan ng Banal na Papa. Ito ay magpapadali sa pagtulak sa pagmimistulang isang sekta4 at 
pagkatapos ay masasabihan kami na kami ay mga skismatiko. Ilang beses na nilang ginamit ang 
salita na schism laban sa amin!  
 
 Hindi pa ako hunihinto sa kauulit na kung mayroong maghihiwalay ng kanyang sarili mula sa 
Papa, hindi maaaring maging ako iyon.Ang katarungan ay bumbagsak sa ganito: ang kapangyarihan 
ng Banal na Papa sa loob ng Simbahang Katoliko ay ang siyang pinakamalakas, ngunit hindi ito 
ganap at walang limitasyon, dahil ito ay umaasa sa Banal na kapangyarihan na masasalamin mula sa 
Tradison, Banal na Bibliya, at sa mga kapaliwanagan na naaprubahan na ng mahisteryo ng 
Simbahang Katoliko. Sa katotohanan, ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng Banal na Papa ay 
naitaguyod para sa mga layunin kung saan ito ay naibigay para sa representatibo ni HesuKristo sa 
mundo, mga layunin na maliwanag na ipinaliwanag ni Pope Pius IX  sa kanyang Constitution Pastor 
aeternus 5 na kinasasakupan ng Vatican Council I. Kung gayon, sa pagsabi nito ay hindi ako 
nagpapahayag ng isang personal na kaisipan. 
 
 Ang bulag na pagsunod ay hindi isang katangian Ng isang Katoliko; walang sinuman ang 
siyang makaliligtas mula sa responsibilidad na sasagutin niya kung susundin niya ang tao sa halip 
na ang Diyos ang kanyang sundin kung tatanggapin niya ang mga kautusan mula sa isang 
nakatataas na kapangyarihan, kahit na ito pa ay ang Papa, kung ang mga ito ay labag sa Kagustuhan 
Ng Diyos katulad Ng pagkaalam ukol dito mula sa Tradisyon. Totoo nga na hindi mo makikinita ang 
gayong pangyayari kung ang katotohanan ukol sa hindi pagkakamali Ng Banal na Papa ay may 
kinalaman dito; ngunit ito ay nangyayari sa ilang bilang lamang Ng mga kaso. Isang kamalian ang 
pag-isip na ang bawat salita na binabanggit Ng Banal na Papa ay hindi maaaring magkamali. 
 
                                                        
1 Erehe – (o ang heretic) ito ay isang tao na tumatalikod o di kaya ay nagduruda sa lahat ng mga doktrina ng 
Simbahang Katoliko.  
2 Skismatiko – (o ang schismatic) ito ay isang tao na hindi pumapayag na mapasailalim siya sa awtoridad ng 
Banal na Papa. 
3 Komunyon ng Simbahang Katoliko – (o communion of saints) ito ay ang pakikilahok ng mga Katoliko sa mga 
biyaya na tinatanggap ng kapwa niya Katoliko (katulad Ng mga biyaya mula sa dasal, sakramento at 
sakripisyo na rin). 
4 Sekta – ito ay tumutukoy sa mga maling relihiyon. 
5 Pastor aeternus – ang dokumento na ito ni Pope Pius IX ay nagsasabi na ang kapangyarihan Ng Banal na Papa 
ay may limitasyon at naitaguyod ito para sa ilang mga layunin. 
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 Ngunit sa kabila nito, ako ay hindi kabilang doon sa mga yaon na ipinagpipilitan o na 
nagbibintang na si Pope Paul VI ay naging erehe at kung gayon, dahil sa katotohanan na ito, ay hindi 
na siya isang Banal na Papa. Si Pope John Paul I at si Pope John Paul II kung gayon ay hindi 
magiging tunay na napili bilang mga Banal na Papa. Ito ang pinaniniwalaan Ng mga tao na 
tinatawag na mga “sede-vacantists6.”  
 
 Kailangang maamin na si Pope Paul VI ay nagharap ng isang seryosong problema sa mga 
kunsensiya  ng mga mananampalataya sa relihiyong Katoliko. Ang Banal na Papa na ito ay naghatid 
ng mas maraming kaguluhan sa Simbahang Katoliko kaysa sa sukat ng kaguluhang naihatid ng 
Rebolusyon sa Pransiya. Mayroong ilang maitutukoy na kilos niya, katulad ng paglagda niya ng 
Article 7 Ng Institutio Generalis ng bagong Misa, at gayon na rin sa dokumento ng Konseho ukol sa 
Religious Liberty, na siyang nakakaiskandalo. Ngunit hindi isang simpleng problema ang pag-alam 
kung ang isang Papa ay maaaring maging isang erehe. Ang maraming bilang ng mga teolohista ay 
nag-iisip na ang Papa sa ganitong katayuan ay maaaring maging isang guro sa isang pribadong 
grupo ngunit hindi siya maaaring maging isang guro sa Pangkalawakang Simbahang Katoliko. 
Kakailanganin nating unawain ang sukat kung saan ang Banal na Papa ay naglayon na ipaabot ang 
kanyang hindi pagkakamali doon sa mga kaso na akin nang nabanggit. 
 
 Ngayon, nalaman na natin na siya ay kumilos sa isang katangian na maitutukoy nang higit na 
liberal kaysa sa isang tao na nalilinang sa mga heretikong kaisipan. Sa katotohanan, sa lalong 
madaling panahon na ang panganib na dinadaanan niya ay naiharap sa kanyang atensiyon, ginawa 
niyang magkalayo ang nilalaman ng Institutio Generalis  ng bagong Misa sa pamamagitan ng 
pagdagdag ng isang pagpapahayag na nagsasaad ng mga bagay na kumakalaban sa kung ano ang 
nilalaman ng nasabing kasulatan. Ang isang kilalang halimbawa ay ang panimulang kapaliwanagan 
ng Lumen Gentium ukol sa Konstitusyon ng Konseho, lalo na ang paksa sa ilalim nito ukol sa 
pagkakapantay-pantay.  
 
 Ang pagkalinang ni Pope Paul VI sa liberalismo, na nakilala ng kanyang kaibigan na si 
Cardinal Danielou, ay sapat na upang ipaliwanag ang mga kamalian sa kanyang pagkapapa. Ang 
liberal na Katoliko ay kumakampi sa dalawang magkabilang panig; siya ay nasa isang estado ng 
tuluyang pakikipagtalo. Nais niyang manatili bilang isang Katoliko ngunit nasasakop siya ng isang 
pagnais na mapasaya ang mundo. Maaari bang maging isang liberal ang Papa at manatili pa rin siya 
sa kanyang katungkulan? Ang Simbahang Katoliko ay laging pinapagalitan ang mga liberal na 
Katoliko, ngunit hindi nila lagi silang ipinapalabas mula sa pagiging miyembro nito. Ang isa pang 
argumento na inihaharap ng mga sede-vacatists ay ang pamamaraan ng Simbahang Katoliko na 
pagtanggal ng mga Cardinal mula sa Simbahan sa loob ng nakaraang walumpung taon at maaaring 
higit pa rito, at ang mga patagong pagpupulong na siyang nauna at bumuo ng dalawang huling 
ekeksiyon na ginawa ng mga Cardinal para sa magiging Papa na siyang naghahatid sa pagkawalang-
bisa ng pagkakaupo sa pusisyon ng dalawang huling Papa. Ang paninigurado nila sa mga tao na ang 
dalawang huling mga Papa ay hindi tunay ay isang pagmamalabis; maaari lamang itong maipalagay 
na kahina-hinala. Sa kabila nito, ang kanilang patuloy at pangkalahatang pagtanggap sa eleksiyon na 
ginawa ng mga Cardinal at ng iba pang miyembro ng Romanong kaparian ay sapat na upang maging 
tunay ang mga ito. Iyan ang opinyon ng mga teolohista. 
 
                                                        
6 Sede-vacantist – ito ay ang mga tao na naniniwala na hindi tunay ang Papa na siyang nakaupo sa puwesto 
nito. 
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 Ang mga kadahilanan niyong mga tumatanggi na tayo ay may Banal na Papa ay naglalagay sa 
Simbahan sa isang hindi malutas na sitwasyon. Ang pagkaaninaw ng Simbahang Katoliko ay 
sadyang mahalaga para sa pananatili nito kung kaya’t imposible na payagan ng Diyos na mawala ito 
sa loob ng ilang mga dekada. Sino ang makakapagsabi sa atin kung nasaan ang susunod na Papa? 
Paano siya mapipili kung wala nang mga Cardinal? Mapapansin natin ang isang skismatikong 
ispiritu sa likod ng mga kadahilanang ito, at ang Society natin ay buong-buo sa pagtanggi sa 
pagsunod dito. Habang tinatanggihan namin ang liberalismo ni Pope Paul VI, nais naming 
manatiling nakakapit sa Roma at sa Tagasunod ni San Pedro bilang tanda ng aming katapatan sa 
kanyang mga Tagapagmana ng Katungkulan. 
 
 Kapansin-pansin lamang na sa mga bagay katulad ng kalayaang pang-relihiyon, pang-
eukaristiyang masayang pagtanggap katulad ng pagkapayag dito ng bagong Canon Law at ang 
pagkakapantay-pantay na itinuturing bilang pagsang-ayon sa dalawang  pinakamalakas  na 
kapangyarihan sa loob ng Simbahan, tungkulin ng bawat pari at ng bawat mananampalatayang 
Katoliko ang hindi pagpayag sa pagsunod sa mga ito. Ang pagtanggi na ito ay kailangang 
maisapubliko kung ang kasamaan ay nasa publiko at bumubuo ng isang iskandalo para sa mga 
kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit, habang kumuha kami ng linya namin mula kay Santo Tomas 
ng Aquino, si Bishop de Castro Mayer at ako ay nagpadala ng isang pampublikong kay Pope John 
Paul II noong ika-21 ng Nobyembre, 1983 kung saan ay ipinapakiusap namin sa kanya na wakasan 
ang mga pangunahing ugat ng kalunos-lunos na sitwasyon na naghatid ng pagkakahati-hati sa 
Simbahan. Ang lahat na mga hakbang na sinubukan ay napatunayan namin na walang silbi ; ngunit, 
ang pananatiling tahimik ay makagagawa sa amin na maging kasapakat sa pagkagulo ng mga 
mananampalatayana isa nang katotohanan sa buong mundo. 
 
 “Kabanal-banalang Papa,” ang sulat namin, “isang mahalagang bagay na itong walang 
katiwasayan ay mapatahimik, dahil ang lipon ay nagkalat at ang naiwang mga tupa ay sumunod sa 
mga paupahang taga-alaga lamang. Ipinapakiusap namin sa inyo, para sa ikabubuti ng Katolikong 
pananampalataya at sa ikabubuti ng mga kaluluwa, patunayan po ninyo sanang muli ang mga 
katotohanan na nasa kabilang bahagi ng mga kamaliang ito.” Ang aming sigaw ng pagkabahala ay 
naging mas mahalaga pa dahilan sa mga pagkakamali sa panibagong Kodigo nito, at ng dahil sa mga 
seremonya at mga talumpati na nagtatakda ng ika-limang sentenaryo ng pagsilang ni Martin Luther. 
 
 Kami ay hindi nagkaroon Ng katugunan, ngunit nagawa na namin ang dapat naming ginawa. 
Hindi kami dapat mawalan Ng pag-asa na para bang ito ay isang pagkilos Ng tao lamang.Ang 
kasalukuyang kombulsyon ay lilipas din katulad Ng lahat Ng mga maling paniniwala na limipas na. 
Isang araw, ang isang pagbabalik sa Tradisyon ay kakailanganin: sa kapangyarihan Ng Papa, ang 
lahat Ng karapatan na kinakatawan Ng tiara (o korona an may tatlong baytang Ng Papa) ay 
kakailanganing mapasakamay sa kanyang muli; ang isang hukuman para sa pag-alaga Ng mga 
katotohanan Ng pananampalataya at Ng moralidad ay kinakailangang maibalik nang tuluyan, at ang 
mga obispo ay kinakailangang maipabalik sa kanilang mga kapangyarihan at ang kanilang personal 
na kusang pagsisikap. 
 
 Ang tunay na apostolikong gawain ay kinakailangang malaya mula sa mga nakaharang dito 
na siyang pumipigil dito sa pamamagitan ng pagpapalabo ng mga mahahalagang bahagi ng 
mensahe. Ang mga seminaryo ay kinakailangan mapabalik muli sa tunay na silbi ng mga ito, ang 
mga relihiyosong order ay kailangang maitayong muli, ang mga Katolikong paaralan at mga 
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unibersidad ay kailangang mabuhay muli sa pamamagitan ng pagpapalaya ng mga ito mula sa 
pamamaraan ng pagtuturo ng sekular na gobyerno. Ang suporta ay kailangang maibigay sa mga 
ordanisasyonng mga nagbibigay ng pagkakataon sa iba na makapagtrabaho at ng mga manggagawa 
na siyang determinado na magtulungan sa isang makakapatirang pamamaraan, nang may paggalang 
sa mga trabaho at karapatan ng lahat, at nang may pagtalikod sa panlipunang kaparusahan na 
tinatawag na “social strike” (o ang hindi pagganap ng kanilang trabaho), na kung titingnang mabuti 
ay isang malamig na digmaan lamang sa isang bansa. Kakailanganin rin na ipakilala ang sibil na mga 
batas na naaayon sa mga batas ng Simbahan, at ang paghikayat ng paghahalal ng mga Katoliko sa 
mga pang-gobyernong opisina, na siyang nagagabayan ng kagustuhan na ihatid ang lipunan 
patungo sa opisyal na pagkakilala ng panlipunang  paghahari ng Kristong Hari.         
 
 Dahil, sa kabila ng lahat, ano ang sinasabi natin sa ating pang-araw-araw na dasal? 
“Mapasaamin ang kaharian mo, Sundin ang loob  mo, dito sa lupa para nang sa langit.” At sa Gloria 
na nasa loob ng Misa? “Ikaw lamang ang Panginoon, HesuKristo.” Kinakanta natin ito, ngunit sa 
oras na nakalabas na tayo ng Simbahan ay sinasabi natin, “Hindi puwede ito, ang mga kaisipang ito 
ay wala sa panahon: imposible ang pag-isip ng Kaharian ni Kristo sa mundo ng panahon ngayon.” 
Nabubuhay tayo  sa isang kontradiksyon. Mga Kristiyano ba tayo o hindi? 
 
 Ang mga bansa ay nakikipagsapalaran sa mga hindi malutas-lutas na mga problema. 
Mayroong hindi matapos-tapos na digmaan sa maraming mga lugar, at ang buong sangkatauhan ay 
kinikilabutan sa pag-aninaw  ng posibilidad ng isang nuklear na kaguluhan. Ang mga solusyon ay 
hinaharap kung paano maibabalik sa ayos ang ekonomiya, kung paano mailalagay sa pantay na 
katayuan ang pera, kung paano maitatanggal ang pagkawalan ng trabaho at kung paano 
magagawang maunlad ang industriya. Ngayon, kahit mula sa punto ng ekonomiya, kailangan na si 
Kristo ang siyang maghari dahil ito ay nangangahulugan ng paghari at pagmamahal at ng mga 
kautusan ng Diyos na makakasigurado ng kaayusan sa lipunan at na siyang makapaghahatid ng 
hustisya at kapayapaan. Isang Kristiyanong pag-aasal ba ang paglagay ng pag-asa sa ganito o 
ganoong pulitiko, o sa kombinasyon ng mga partido, sa pag-asa na sa kalaunan ay ang isang 
programa o ang isa pa ay siguradong siyang magtatapos ng ating mga problema, habang ang nag-
iisang Panginoon ay sinasadyang iniaalis sa mga dapat asahan na animo ay wala Siyang kinalaman 
sa mga pinagkakaabalahan ng mga tao? Anong klase ng pananampalataya mayroon ang mga tao na 
nagpapatuloy sa kanilang mga buhay sa dalawang lalagyan na may isang matigas na taga-hati sa 
gitna nito na siyang nagsasaisang-tabi ng relihiyon mula sa lahat ng kanilang pulitikal, propesyonal 
at iba pang mga pinagkakaabalahan? Hindi ba ang Diyos, na siyang naglikha ng langit at lupa, 
makapangyarihan upang malutas ang ating mga walang kuwentang materyal at panlipunang mga 
problema? Kung nasubukan ninyo na sa inyong mga sarili na magdasal noong kayo ay nasa 
napakahirap na mga pagkakataon sa inyong mga buhay, malalaman ninyo sa pamamagitan ng 
karanasang iyon na hindi  Siya nagbibigay ng mga bato kung ang mga anak Niya ay humihingi ng 
tinapay. 
 
 Ang maka-Kristiyanong panlipunang kaayusan ay nasa taliwas na dulo ng mga kaisipan ni 
Marx na, kung saanmang dako ng mundo ito masusubukan, ay hindi pa nakapaghatid ng kahit ano 
maliban sa kalungkutan, pag-apak sa pinakamahina, mababang pagtingin sa tao, at kamatayan. Ang 
maka-Kristiyanong panlipunang kaayusan ay gumagalang sa pribadong pag-aari , pinangangalagaan 
ang pamilya laban sa mga masasamang impluwensiya, at ihinihikayat ang pagkakaroon ng mga 
malaking pamilya at ang pananatili ng ina sa tahanan. Ito ay pumapayag sa pagkakaroon ng nasa 
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lugar na pagtatayo sa kanilang sarili para sa mga pribadong klase ng trabaho, at ihinihikayat nito ang 
katamtaman at maliit na negosyo. Ito ay pumapabor sa pagbalik sa pag-alaga ng lupa at tinatangkilik 
ang agrikultura bilang siyang tunay na kahalagahan nito. Sumusuporta ito sa mga propesyonal na 
asosasyon, kalayaan sa edukasyon at sa pagprotekta ng mga mamamayan laban sa lahat ng uri ng 
pangangahas at rebolusyon. 
 
 Ang maka-Kristiyanong kaayusan ay medyo naiiba mula doon sa mga liberal na sistema na 
base sa pagkahiwalay ng Simbahan at ng Estado, na kung saan ang kahinaan upang makalusot sa 
kahirapan ay lumalawak ang pagiging kapansin-pansin. Paanong hindi magiging ganito ito kung 
patuloy nilang sasadyain na ihiwalay ang kanilang sarili mula sa “liwanag ng sangkatauhan.” Paano 
nila maipagsasama-sama ang mga lakas ng kanilang mga mamamayan kung wala silang adhikain na 
ilagay sa isipan nila kung tapos na ang kanilang kayamanan at kaligayahan? Napanatili nila ang 
kanilang mga ilusyon sa ilang mga panahon dahil ang mga tao ay naipanatili ang maka-Kristiyanong 
kaugalian ng pag-iisip at ang kanilang mga alituntunin ay naisangtabi, sa isang humigit-kumulang 
na kaalaman, ang mga kabutihan ng mga ito. Ngunit sa isang panahon kung saan ang lahat ay 
nailalagay sa katarungan, ang mga hindi mapagdudahang mapagkukuhanan ng kaalaman ukol sa 
Kalooban ng Diyos ay kumukupas.Ang liberal na mga sistema, kung ang mga ito ay naiiwan sa 
kanilang mga sarili at hindi na nagagabayan ng kahit anumang mas nakatataas na kaisipan, ay 
napapagod at dahil dito ay nagiging biktima siya ng mga maka-alsang gunitain. 
 
 Ang pagtalakay, kung gayon, ng ukol sa maka-Kristiyanong panlipunang kaayusan ay hindi 
isang pagkapit sa isang bagay na napaglumaan na. Sa kabila nito, ito ay isang pananaw ukol sa 
kinabukasan na hindi ninyo dapat na tanggihan. Hindi kayo nakikipaglaban sa isang giyera nang 
nasa likod ng tropa lamang; kayo ang ilan doon sa mga nakakaalam dahil nakukuha ninyo ang pag-
aaral ninyo mula sa Kanya na nagsabi ng, “Ako ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay.” Tayo ay 
may kalamangan na pag-aangkin ng katotohanan. Hindi natin ito kagagawan,hindi tayo dapat 
magmayabang ukol dito; ngunit kailangan tayong kumilos nang maaga sa isang maayong paraan. 
Ang pagkakamtan ng katotohanan ay ang kalamangan na mayroon ang Simbahan mula sa kamalian. 
Nasa kanyang na, habang siya ay natutulungan ng grasya ng Diyos, kung ipapamahagi niya ito, at 
hindi itatago lamang ito sa ilalim ng isang kahon sa isang natatakot na paraan. 
 
 Mas lalong hindi ito dapat mabahiran ng kamalian, kahit pa na ito ang siya nating madalas na 
nakikita. Nabasa ko sa L’ Osservatore Romano  (ika-18 Ng Enero, 1984) ang isang nakakatawag-pansin 
na sinulat ni Paolo Befani ukol sa pagsang-ayon ng Vatican Council II sa sosyalismo. Ang may-akda 
na ito ay ikinukumpara ang sitwasyon sa Timog Amerika at sa Poland, at ukol dito ay sinulat niya: 

“Habang isinasaisang-tabi muna ang kalayaan sa Europa, ang Simbahang Katoliko ay 
nakikita ang kanyang sarili na kinakaharap sa isang sulok ng mga sitwasyon sa mga bansa sa 
loob ng Latin America at ang impluwensiya dito ng Estados Unidos, at sa kabilang kamay 
naman ay kinakaharap siya ng sitwasyon sa Poland sa bahagi nito na sakop ng Russia. 
Ngayong nakakaharap siya ng ganitong dalawang alalahanin, ang Simbahan, na sa Vatican II 
ay tinanggap at hinigitan pa ang liberal at demokratikong paghahari  ng Reboulsyon sa 
Pransiya, at na sa kanyang pasulong pagmartsa ay idinaragdag naman sa kanyang sarili ang 
pagiging kasunod ng Russian Marxist  na rebolusyon , ay nag-aalay ngayon ng solusyon sa 
pagkabigo ng Marxism kung saan ang susing kaisipan ay ang isang sosyalismo na matatawag 
na demokratiko, base sa maka-Kristiyanong mga paniniwala, namumuno sa kanyang sarili at 
hindi ganap na sumasakop matapos ang hindi pagtagumpay ng Marxism. 
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“Ang tugon ng Simbahan sa Silangang bahagi ng mundo ay naisasalarawan ng 

Pagkakaisa, habang itinataas nila ang Krus sa harap ng daungan ng mga barko ni Lenin 7.  Ang 
pagkakamali ng Latin Amerika ay ang paghanap ng solusyon sa Marxist communism, na 
siyang, isang sosyalismo na ang simula’t sapul ay laban sa mga Kristiyano.” 

 
Ngayon ay mayroon tayong halimbawa ng mga pangarap ng mga naniniwala sa liberalismo, 

kung saan ay ipinagsasama-sama nila ang mgs hindi magkakaayon na mga salita na may paniniwala 
na maipapahayag nila ang katotohanan sa pamamagitan nito! Sa mga maka-mang-aagaw ng asawa 
na mangangarap na mga ito na nababaliw na sa kaisipan ng pagkasal ng Simbahan sa Rebolusyon  
kung kanino natin maaaring isaalang-alang ang kasalukuyang mga kaguluhan sa Kristiyanong 
mundo na nagbubukas na ng kanyang pinto sa Komunismo. Ang sabi ni Pope Saint Pius X ukol sa 
mga Sillonits8 ay,  “sila ay humahabol sa pagkakaroon Ng sosyalismo, ang kanilang mga mata ay 
nakatuon sa isang pangarap lamang.” Ang mga sumunod sa kanila ay ipinagpapatuloy ito. 
Pagkatapos ng maka-Kristiyanong demokrasya ay darating naman ang maka-Kristiyanong 
Sosyalismo. Tayo ay magtatapos nito sa Maka-Kristiyanong  ateismo! 

 
Ang solusyon na ating hinahanap ay kailangang magbigay ng katugunan hindi lamang sa 

kung paanong nabigo ang Marxism , ngunit gayon na rin sa pagkabigo ng maka-Kristiyanong 
Demokrasya na hindi nangangailangan ng patunay. Sobra na ang mga pakikisama at hindi tunay na 
pag-uugnay sa ating Simbahan. Para ano pa ang ginagawa nating pangingisda sa maputik na tubig 
na mga ito? Ang Katoliko ay nagtataglay ng tunay na susing-kaisipan; at ang kanyang tungkulin ay 
ang pagtrabaho sa higit ng kanyang kakayanan, ito ay maaaring sa pamamagitan ng personal niyang 
pagsisikap sa pulitika , o sa pamamagitan ng kanyang boto, upang makapagpaubaya sa kanyang 
bansa ng mga representatibo, sa parehong larangan ng lokal at pambansang gobyerno, isang 
natatanging uri na kayang maghatid Ng kapayapaan, hustisya at tunay na kalayaan. Wala nang 
ibang solusyon.   

                                                        
7 Lenin – ang kanyang buong pangalan ay Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924). Siya ay nagturo Ng kanyang mga 
kaisipan ukol sa pulitika noong panahon at pagkatapos Ng Oktubreng Rebolusyon sa Russia. Ang kanyang 
mga kaisipan ay ibinase nila sa mga turo ni Karl Marx at pati na rin sa materyalistikong pilosopiya (na siya 
namang napulot ni Marx mula kay Hegel). 
8 Sillionist – sila ang mga tao sa kanilang bansa na nagnanais na magtayo ng mga panlaban nila nang patago 
mula sa kanilang mga kaaway. 


