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IKA-LABINGLIMANG KABANATA 
 

Ang Kasal ng Simbahan at ng Rebolusyon 
 
 Ang Rebolusyon, nasabi na ito, ay nagpapahayag ng “pagkagalit sa lahat ng kaayusan na 
hindi naitaguyod ng tao, kung saan siya ay hindi hari at ni hindi rin siya diyos.” Sa simula nito, 
natagpuan natin ang kayabangan nito na siya ring naging dahilan ng kasalanan ni Adan. Ang 
rebolusyon sa loob ng Simbahan ay maipapaliwanag ng kayabangan ng mga tao ng ating mga 
panahon na naniniwala na sila ay nasa bagong panahon kung saan ang tao ay “naiintindihan na rin 
ang kanyang sariling dignidad” sa wakas, at nakakupkop na siya ng higit pang kaalaman ukol sa 
kanyang sarili “hanggang sa punto ng masasabi natin na isang pangsosyal at kultural na pagbabago 
kung saan ang mga pagsisikap nito ay may pagsasaalang-alang sa relihiyosong buhay.” Ang 
pinakatakbo ng kasaysayan ay nagiging mabilis na napapagod tayo sa kahahabol dito. Sa madaling 
salita, ang sangkatauhan ay dumaraan mula sa isang hindi mababagong pananaw ukol sa kaayusan 
ng mga bagay patungo sa isang umuugong at pabago-bagong pananaw. Ang kinalabasan nito ay 
isang malawak na listahan ng bagong mga problema na tumatawag ng mga bagong pag-unawa at ng 
mga bagong haka-haka.” Ang mga hindi mapaniwalaang mga parirala na ito, kasama ang iba na 
kauri nito, ay matatagpuan sa Introduction to Gaudium et Spes, ang Pastoral na Konstitusyon ng 
Simbahan sa Modernong Mundo, ay mga masamang balita para sa isang pagbabalik sa ispiritu ng 
Ebanghelyo. Sa maraming mga pagbabago, napakahirap makita kung paano ito mananatiling buhay. 
 
 At ano ang ibig sabihin ng ganitong pahayag: “Ang isang maka-industriyang klase ng lipunan 
ay paunti-unting kumakalat, na malaki ang epekto sa oagbabago ng ating mga pang-unawa ukol sa 
buhay sa lipunan “maliban na nga lamang na ang manunulat ay nakikinita sa kinabukasan ang isang 
kasiguraduhan ukol sa kung ano ang kanyang nais na makita: isang klase ng lipunan na walang 
pinagkapareho sa Kristiyanong pananaw na ipinapahayag sa panlipunang doktrina ng Simbahan? 
Ang mga pagpapalagay na may gayong katangian ay maghahatid lamang sa atin sa isang bagong 
Ebanghelyo at sa isang bagong relihiyon. At ito na siya! “Ang mga mananampalataya ngayon ay 
kailangang magtrabaho nang may pakikipagtulungan sa kanyang mga kapanahon upang malaman 
ang kanilang pamamaraan ng pag-isip at pagdama habang nakikita nila ito sa mga kasalukuyang 
kultura. Hayaan natin na ang mga mananampalataya ay ihalo ang natuklasan ng mga makabagong 
agham at mga pagtuturo at ang pang-unawa sa mga makabagong tuklas na mga bagay sa maka-
Kristiyanong moralidad at pag-iisip, upang ang kanilang pamumuhay ng relihiyon at ng moral na 
pag-uugali ay makiayon sa kanilang pakikisalamuha sa agham at sa walang humpay na pag-unlad 
ng teknolohiya: sa ganitong paraan ay pag-aaralan at uunawain nila ang lahat nang may 
makatotohanang Kristiyanong mga pag-uugali.1” Isang kakaibang klase ng payo; kung iisipin ay 
inutusan tayo ng Ebanghelyo na huwag pansinin ang mga maling doktrina! At huwag masabi-sabi 
na ang mga ideyang ito ay mauunawaan sa dalawang paraan: ang bagong mga katekismo ay 
mauunawaan ang mga ito sa paraan na gusto ni Schillebeeckx. Ipinapayo nila sa mga kabataan na 
makinig sa kung ano ang sinasabi ng mga ateista dahil marami silang mga matutunan mula sa 
kanila; bukod pa rito, kung hindi sila maniniwala sa Diyos, sila ay may mga dahilan, at ang mga ito 
ay dapat malaman! At ang pambungad na pahayag ng unang kabanata nito: “ Ang halos lahat ng 
mga naniniwala at hindi naniniwala ay sumasang-ayon na ang lahat ng mga bagay sa mundo ay 
                                                        
1 Gaudium et Spes, 62. Ito ay isinalin mula sa dokumento Ng Vatican Council II mula sa edisyon na inihanda  
ni A. Flannery , O.P., Fowler Wright Books (1975). 
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inilikha para sa tao bilang sentro at kataas-taasan ng mga ito” ay maaari ring mabigyan ng isang 
maka-Kristiyanong pagpapakahulugan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kung ano ang 
sumusunod dito. Ngunit ito ay mayroong kahulugan sa sarili nito na siya nating nakikita na 
nangyayari kahit saan sa Simbahang Katoliko matapos ang Vatican Council II, sa hugis ng isang 
kaligtasan na napababaw sa pamamagitan ng pagturing dito bilang para sa pang-ekonomiya at 
panlipunang kabutihan lamang. 
 
 Sa aking bahagi, nakikita ko na ang mga tao na tumatanggap ng proposisyon na ito bilang 
isang pangkalahatang batayan para sa pakikipag-usap ng mga mananampalataya sa hindi 
nananampalataya; at ang paghalo ng bagong mga ideya sa mga maka-Kristiyanong doktrina, ay 
nawawala lamang ang kanilang pananampalataya. Ang gintong aral ng Simbahang Katoliko ay 
naibaligtad ng kayabangan ng tao sa ating mga kapanahunan. Wala nang nakikinig sa walang 
hanggan at mabungang mga salita ni Kristo, ngunit sila ay nakikinig na lamang sa mundo. Ang 
“aggiornamento” na ito ay itinatatwa ang kanyang sarili. Ang ugat ng mga kasalukuyang kaguluhan 
ay makikita sa moderno, o di kaya ay sa maka-modernong ispirtu na tumatangging kilalanin ang 
paniniwala, ang mga utos ng Diyos at ng Simbahang Katoliko, ang mga sakramento at ang maka-
Kristiyanong moralidad bilang tanging pinagmulan ng pag-unlad hanggang sa dulo ng panahon. 
Nasilaw sa “makateknikong pag-unlad na nagpapatuloy sa pagbago ng anyo ng mundo at na 
nagsimula nang pagharian ang kalawakan” (Gaudium et Spes 5 – 1), ang mga tao ng Simbahang 
Katoliko na hindi dapat malito nang katulad ng pagkalito ng kabuuhang Simbahang Katoliko, ay 
lumalabas na nag-iisip na ang Ating Panginoon ay hindi nakita ang ating kasalukuyang pagbabago 
at dahil dito, ang kanyang mensahe ay hindi na nababagay. 
 
 Ang pangarap ng mga liberal para sa huli at kalahating bahagi ng mga siglo ay upang 
ipagkaisa ang Simbahan at ang Rebolusyon. Sa loob ng isa at kalahating siglo rin, ang mga Banal na 
Papa ay ikinondemna ang liberal na Katolisismo. Sa lahat ng kanilang pinakaimportanteng mga 
dokumento, mababanggit natin ang bull Auctorem fidei ni Pope Pius VI laban sa Konseho ng Pistoia, 
ang encyclical na Quanta cura at ang Syllabus ni Pope Pius IX, ang encyclical na Immortale Dei ni Pope 
Leo XIII laban sa bagong Karapatan, at ang mga gawa ni Pope St. Pius X laban sa Sillon at sa 
modernismo, lalo na ang decree na Lamentabili, ang encyclical na Divini Redemptoris ni Pope Pius IX 
laban sa Komunismo at ang encyclical na Humani Generis ni Pope Pius XII. 
 
 Ang lahat ng mga Banal na Papa na ito ay lumalaban sa pag-iisang dibdib ng Simbahang 
Katoliko at ng Rebolusyon; ito ay isang makasalanang pagsisiping at mula sa gayong klase ng 
pagsisiping, tanging mga ilehitimong mga anak (illegitimate children) lamang ang siyang bunga. 
Ang rito ng bagong misa ay isang ilehitimong rito, ang mga sakramento ay mga bastardong 
sakramento. Hindi na natin malaman kung ang mga ito ay mga sakramento na nagbibigay ng grasya 
o na hindi na nakapagbibigay nito. Ang mga pari na nagmumula sa mga seminaryo ay mga 
bastardong mga pari, na hindi alam ang ukol sa kung ano sila. Hindi sila nakakaalam na sila ay 
naging pari upang umakyat ng altar upang ialay ang sakripisyo ng Ating Panginoon na si 
HesuKristo at upang ibigay si HesuKristo sa mga kaluluwa. 
 
 Sa ngalan ng Rebolusyon, ang mga pari ay ipinapadala sa mga bitayan, ang mga madre ay 
pinaparusahan at pinapatay. Tandaan ninyo ang mga bangka sa Nantes na ipinalubog sa dagat 
matapos itong punuin ng mga tapat na mga pari. Sa kabila nito, ang ginawa ng Rebolusyon ay wala 
kung ihahambing ito sa mga pinag-gagawa sa Vatican II, dahil mas makakabuti pa para sa 
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dalawampu o tatlumpung mga pari na iyon na iniwan ang kanilang pagkapari at na siyang nangako 
nang may katapatan sa Diyos, na mamatay bilang mga martir at mabitay. Maililigtas sana nila ang 
kanilang mga kaluluwa, ngunit sa ngayon ay nanganganib silang mawala pa ito. 
 
 Nasabi na ukol sa mga kalunos-lunos na nag-asawang mga pari na mga ito, ang marami sa 
kanila ay diborsiyado na, marami rin ang nagtungo na sa Roma upang mapawalang-bisa ang 
kanilang kasal. Ang mga ito ba ay matatawag na mbubuting mga bunga ng Konseho? At 
dalawampung libong mga madre sa Estados Unidos at ang marami pa sa ibang mga bansa, ay sinira 
ang kanilang mga perpetual  vows2, na siyang nag-ugnay sa kanila kay HesuKristo, upang takasan 
ang kanilang dating buhay at upang makapag-asawa na sila. Kung sila sana ay naibitay hanggang sa 
sila ay mamatay sa ilalim ng mga kamay ng kanilang kalaban nang dahil sa kanilang hindi pagsuko 
sa mga ito, naging sagisag sana iyon ng kanilang pananampalataya. Ang dugo ng mga martir ay ang 
pinagmulang buto ng mga Kristiyano, ngunit ang mga pari o ang mga simpleng nananampalataya na 
sumusuko sa ispiritu ng mundo ay hindi makakapag-ani ng mga bunga. Ang pinakamalaking 
tagumpay ng demonyo ay ang pagsasakatuparan ng pagkawasak ng Simbahan nang hindi siya 
nakakapatay ng mga tao. 
 
 Ang makasalanang pagsisiping ng Simbahan at ng Rebolusyon ay sinimentuhan nila sa 
pamamagitan ng “pag-uusap (o dialogue).” Ang sabi ng Ating Panginoon , “Humayo kayo, magturo 
sa lahat ng mga bansa at pag-ibayuhin ninyo sila.” Ang katotohanan at ang kamalian ay hindi 
magkatugma; ang pakikipag-usap sa kamalian ay ang paglagay ng Diyos at ng demonyo sa iisang 
katayuan. Ito ang siyang inuulit ng mga Banal na Papa at ito ang siyang madaling intindihin para sa 
mga Kristiyano sapagkat ito ay isang bagay na ginagamitan ng sentido kumon. Upang ipasatupad 
ang iba-ibang mga pag-uugali at mga reaksyon, kinakailangan noon ng isang klase ng pagturo ng 
mga doktrina upang maging modernista ang mga kaparian upang nang sa gayon ay maikalap ang 
bagong doktrina. Ito ang siyang tinatawag na “recycling”, isang proseso ng pagkondisyon sa mga tao 
na naglalayong isaibayo ang isipan ng tao na ibinigay ng Diyos upang matulungan siyang isatuwid 
ang kanyang paghuhusga. 
 
 Nakita ko na ang ganitong klase ng operasyon sa aming sariling kongregasyon kung saan ako 
ay naging Pangkalahatang Superyor nang panandalian lamang.  Ang unang bagay na kailangan ay 
ang “patanggap ng pagbabago.” Ang Konseho ay nagpakilala ng mga pagbabago, kung gayon ay 
kailangan din nating tanggapinang pagbabago. Isang malalim na pagbabago, dahil ito ay isang kaso 
ng pagsaayos ng kaisipan upang maitugma ito sa mga nagbabago-bagong pinag-aralang palagay. 
Mababasa natin sa isang babasahin na inilabas ng Opisina ng Arsobispo sa Paris, The Faith Word by 
Word: “ Ang pangalawang operasyon ay mas maselan at ito ay nagtataglay ng pagpasok sa listahan 
nila ng iba’t ibang paraan na mayroon ang mga Kristiyano ukol sa kung paano ang mga ito ay  
maapektuhan, sa ganitong dami ng mga pagbabago, sa pinakakatotohanan ng pagbabago. Ang 
ganitong pagpasok ng ganitong listahan ay mahalaga dahil ang aktwal na hindi pagsang-ayon ay 
mas nagmumula  sa isang patuloy at hindi napapansin na pag-uugali sa mukha ng pagbabago, kaysa 
sa mga pangyayari na may kinalaman sa pagbabago.” 
 
 “Ang dalawang karaniwang pag-uugali ay maaaring maintindihan, habang pinapayagan ang 
posibilidad ng mga mas nakalalapit na mga pagpipilian. Ang nauna ay nangangahulugan ng 
                                                        
2  Perpetual Vows – ito ang siyang isinusumpa at pinangangatayuan Ng mga madre bilang pagpahayag Ng 
kanilang pagiging tapat nila sa mga pangako nila na poverty, chastity at obedience nang pang-habambuhay. 
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pagtanggap ng isang bilang ng mga bagong kagawian nang paisa-isa laamng habang ang mga ito ay 
ipinapakilala at ipinapasunod. Ito ang kaso sa maraming mga Kristiyano, sa maraming mga Katoliko: 
bumibigay sila sa mga ito nang paunti-unti. 
 
 “Ang mga taong kumukuha ng pangalawang klase ng pag-uugali ay tumatanggap ng isang 
ganap na pagbabago ng pagpapahayag ng Kristiyanong pananampalataya  sa pagpasok ng isang 
bagong maka-kultura na panahon, habang pinag-iingatan nila na manatiling malapit sa 
pananampalataya ng mga Apostoles.” 
 
 Itong huling pahayag ay isang karaniwang makadamdaming pag-iingat ng mga modernista. 
Sila ay laging nagproprotesta na ang kanilang mga pag-uugali ay tuwid, at naglalayon na 
siguraduhin sa mga maiikling pagpapahayag yaong mga tao na mababahala sa gayong mga 
inaasahan nilang mga mangyari bilang “isang ganap na pagbabago ng pagpapahayag ng 
Kristiyanong pananampalataya sa pagpasok ng isang bagong maka-kultura na panahon.” Ngunit 
malayo na ang iyong narating kung tatanggapin mo ang gayong mga paninigurado; at malaking 
kabutihan ang siyang magagawa ng paggalang sa pananampalataya ng mga Apostoles kung ito ay 
ganap nang nawasak. 
 
 Ang ikatlong operasyon ay kinakailangan kung ang pangalawang klase ng pag-uugali ang 
siyang makakaharap: “ Ang nagtatanong ay hindi maiiwasan na maramdaman na ang 
pananampalatayang ito ay delikadong malagay sa panganib. Hindi ba ito basta na lang naglalaho, 
kasama ang mga problema na naghatid ng iba pang mga problema sa ganoong punto? Siya ngayon 
ay naghahanap ng ilang mga pinakakailangang paninigurado na makakatulong sa kanla na 
makatawid nang mas malayo sa ganitong mga walang kahihinatnang panimulang mga 
kadahilanan.” 
 
 Ngayon, ang lahat ng baytang ng hindi pagsang-ayon ay naaaninaw na. Ano ang 
“pinakanasa-ilalim na kasiguraduhan “ na maibibigay sa baguhan sa huling pagpili? Ang Diyos 
Ispiritu!  “Ang Diyos Ispiritu Santo mismo ang tumutulong sa mga mananampalataya sa mga pag-
ikot ng mga bahagi ng kasaysayan.” 
 
 Ang layunin ay natupad: wala nang kahit anong Mahisteryo, wala nang kahit anong dogma, 
na kahit anong hierarchy, na kahit na anong Banal na Bibliya, sa katayuan  ng isang ginabayan at 
makasaysayang siguradong kasulatan. Ang mga Kristiyano ay diretsahang ginabayan ng Diyos 
Ispiritu Santo. 
 
 Ang Katolikong Simbahan ngayon ay bumabagsak. Ang isinasaibayong Kristiyano ay 
napasailalim sa bawat impluwensiya at naaapektuhan ng bawat kataga na naririnig nito; siya ay 
madaling madala kahit saan, habang kumakapit sila, kung kailangan nila ang isang paninigurado sa 
deklarasyon na: “Ang Vatican II ay siguradong nagpapakita ng maraming tanda ng isang pagbabago 
sa larangan ng katanungan.” 
 
 “Ang diretsahan at malapitang dahilan (ng Modernismo) ay nakatago sa isang kasamaan ng 
pag-iisip,” ang sulat ni Pope St. Pius X sa kanyang encyclical na Pascendi . Ang pagsasaibayo ay 
naglilikha ng isang kawangis na kasamaan ng pag-iisip doon sa mga tao na kamakailan lamang ay 
naghirap mula rito. Ang Banal na Papa ay nagbigay rin ng pahayag na mula sa kanyang ninuno na si 



5 
 

Pope Gregory VI: “Isang kalunos-lunos na pang pagkakita sa kung gaano na kalayo ang nararating 
ng mga pagbabago-bago ng pangangatwiran ng tao sa oras na siya ay bumigay sa ispiritu ng 
pagbabago; habang sa katotohanan, nang hindi binibigyang-pansin ang mga babala ng mga 
Apostoles, ipinapalabas nilang mas marami  silang nalalaman kaysa sa dami ng kanilang 
kinakailangan na malaman, at buong kapanatagan na hinaharap ang katotohanan sa labas ng 
Simbahang Katoliko sa halip na sa loob nito, kung saan ito matatagpuan nang walang ni anumang 
kamalian3.”           

                                                        
3 Singulari Nos, 1834 A.D. 


