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IKA-LABINGTATLONG KABANATA 

 
Kalayaan ng Relihiyon, Pagkakapantay-pantay at Ekumenikal na 

Pagkakapatiran 
 
 Paanong nangyari na ang mga tarangkahan ng impiyerno ay nagdudulot sa atin ng sobrang 
kaguluhan? Ang Simbahan ay laging naiistorbo ng mga pag-aalipusta at ng mga maling paniniwala, 
ng mga pakikipag-away sa mga makamundong kapangyarihan, kungminsan naman ay naiistorbo ito 
ng hindi kanais-nais na pag-uugali ng mga pari at ng Papa mismo. Ngunit sa ating panahon, ang 
problema ay lalo pang lumalim, dahil naapektuhan nito ang Pananampalataya mismo. Ang 
Modernismo na kinakaharap natin ay hindi isang maling paniniwala (o heresy) katulad ng ibang 
nauna dito: ito ay ang pinagmumulan ng mga heresy. Ang pag-aalipusta ay nanggagaling na ngayon 
hindi lamang sa labas ng Simbahang Katoliko, ngunit ito ngayon ay kumakalat mula sa loob na 
kinabubuuhan ng mga pari, habang ang mga mersenaryo na iniiwan ang mga tupa sa mga lobo ay 
ihinihikayat at pinupuri. Ako ay naaakusahan kung minsan ng pagpipinta ng isang masyadong 
madilim na larawan ng sitwasyon, ng pagtatanaw dito nang may matinding hindi pagsang-ayon, ng 
pagkuha ko ng kaligayahan mula sa aking hindi pagkakaapekto sa mga pagbabago na sa tingin nila 
ay normal lamang at kinakailangan. Ngunit ang parehong mga Papa na siyang puso at kaluluwa ng 
Vatican II ay nagpahayag  nang maraming beses ukol sa pagkawasak na akin ring naipahayag nang 
may pagkalungkot. Noong ika-7 ng Disyembre, 1969, si Pope Paul VI ay nagsabi, “Ang Simbahan ay 
nakikita ang Kanyang sarili sa isang panahon ng pag-aagam-agam, ng pagtingin sa sarili, at ng 
masasabi natin, ng pagwasak ng Kanyang sarili. Ito ay tulad ng isang panloob na pagbabago, isang 
uri nito na masasabing seryoso at kumplikado—animo ay pinaparusahan ng Simbahan ang Kanyang 
sarili.” 
 
 Nang sumunod na taon ay idinagdag pa niya, “Sa maraming mga aspeto, ang Konseho ay 
hindi pa nakakapagdulot sa atin ng kapayapaan ngunit sa kabila pa nito ay nagdala pa ito ng mga 
kaguluhan at ng mga problema na hindi makakapagpalakas sa Kaharian ng Diyos sa loob ng 
Simbahan o sa loob ng mga kaluluwa na bumubuo nito,  sa kahit na anong paraan.” Pagkatapos nito, 
habang siya ay nagpapatuloy pa sa pagtaas ng isang pagsasaad ng isang babala, noong ika-29 ng 
Hunyo, 1972 (Kapistahan nina San Pedro at ni San Pablo), “ Ang usok ni Satanas ay nakapasok sa 
pamamagitan ng isang butas sa dingding nito, papasok sa Simbahan ng Diyos; pagduruda, pag-
aalinlangan, mga problema, pag-aagam-agam, hindi pagkakuntento at ang pag-aaway-away ay 
lumutang na sa ibabaw ng lahat ng mga ito… ang pagduruda ay pumasok na sa ating mga 
kunsensya.” 
 Nasaan ang butas? Maitutukoy natin ang panahon nito nang walang pagkakamali. 1789 ang 
taon niyon, at ang kanyang pangalan, Rebolusyon. Ang maka-mason at laban-sa-Katoliko na mga 
prinsipyo ng Rebolusyon sa Pransya ay inabot ng dalawang daang mga taon upang makapasok sa 
mga inahitang mga ulo ng mga pari. Sa ngayon, ito ay isang natupad nang katotohanan. Gayon ang 
katotohanan na nasa likod ng inyong mga pag-aagam-agam, aking mga nalilitong Katolikong 
mambabasa. Ang mga katotohanan ay kailangang nasa sa harapan natin upang maniwala tayo sa 
mga ito, dahil naisip natin noon na ang isang ganoong pagsisikap ay hindi posible at hindi tugma sa 
pinakakatangian ng Simbahang Katoliko, na pinapaniwalaan natin na matutulungan ng Ispiritu ng 
Diyos. 
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 Sa isang kilalang artikulo na naisulat noong 1877, si Obispo Gaume ay nagbigay sa amin ng 
isang pagpapakilala ng katauhan ng  Rebolusyon. “Hindi ako ang kung ano ang iniisip mo ay siyang 
katangian ko. Marami ang nagsasalita ukol sa akin, ngunit iilan lamang ang siyang nakakakilala sa 
akin. Hindi ako Freemasonry, o pakikipag-away, hindi rin ako ang pagbabago ng monarkiya sa isang 
republika, ni hindi rin ako ang pagpapalit ng isang naghaharing kapangyarihan sa isa pang bagong 
maghaharing mga makapangyarihang mga kamay, at hindi rin ito ang pansamantalang  pag-istorbo 
ng pampublikong kaayusan. Hindi ako ang sigaw ng mga jacobin1, ni hindi rin ako ang galit ng mga 
Montagne, ni hindi rin ako ang pag-aaway-away ng mga barikada, ni hindi ako ang pagnakaw sa 
pamamagitan ng paggamit ng dahas, ni hindi rin ako ang sadyang pagsusunog ng mga gusali, ni 
hindi rin ako ang batas agrikultura, ni hindi rin ako ang pagputol ng ulo sa pamamagitan ng matalas 
na bakal, at ni hindi rin ako ang sadyang paglunod sa mga tao bilang kaparusahan sa kanila. Ako ay 
hindi si Marat, ni hindi rin ako si Robespierre, ni hindi rin ako si Babeuf, ni hindi rin ako si Mazzini 
at hindi rin ako si Kossuth. Ang mga taong ito ay aking mga anak na lalaki, ngunit hindi sila ako. 
Ang mga ito ay mga kagagawan ko, ngunit hindi sila ako. Ang mga lalaking ito at ang mga bagay na 
mga ito ay mga lumilipas na mga bagay ngunit ako ay isang tumatagal na estado… Ako ang 
pagkagalit sa lahat ng mga kaayusan na hindi naitaguyod ng tao at kung saan siya ay hindi hari o 
diyos.” 
 
 Narito ang susi sa lahat ng mga “pagbabago” sa loob ng Simbahan; pinapalitan ang Banal na 
institusyon sa isa pa na itinaguyod ng isang tao lamang, kung saan ang tao ay pinangungunahan ang 
Diyos. Ang tao ang siyang naghahari sa lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga bagay ay nakukuha 
ang kanyang pag-umpisa at pagtatapos sa kanyang sarili; sa tao na tayo yumuyuko. 
 
 Si Pope Paul VI ay naglarawan ng ganitong mga pangyayari sa kanyang pananalumpati sa 
pagtatapos ng Konseho: “Ang walang paggalang at sekular na na pagkamakatao  ay ipinakita ang 
kanyang sarili sa kanyang nakakatakot na itsura at sa isang gawi ay nabastos ang Konseho. Ang 
relihiyon ng Diyos na nagsakatawang Tao ay lumaban sa relihiyon ng tao na ginagawa ang kanyang 
sarili bilang isang Diyos.” Kaagad niyang idinagdag na sa kabila ng hindi kapani-paniwalang mga 
paghamon, hindi nagkaroon ng anumang banggaan at walang anathema2. Kalunos-lunos! Sa 
pamamagitan ng paggawa ng isang pagpapakita ng isang “walang hanggan na pagkaawa sa lahat ng 
mga tao” ang Konseho ay nabigo sa kanyang tungkulin na itukoy nang maliwanag na walang 
pagkikita sa gitna ng dalawang pag-uugali na mga ito. Kahit ang pangtapos na talumpati ay 
nagbigay animo ng paghikayat sa kung ano ang nakikita natin na isinasabuhay sa araw araw. “Kayo 
ay maaaring maging puno ng pasasalamat dito (sa Konseho) sa ganitong bagay man lang, kayong 
mga modernong makatao na tumatanggi sa mga makalangit na mga bagay, at pag-aralan ninyo ang 
aming makabagong pagkamakatao; maging tayo man, tayo nang higit sa lahat ay sumasang-ayon 
nang tuluyan sa kulto ng tao.” 
 
 Pagkatapos nito ay narinig namin sa parehong mga labi ang mga pagpapahayag na 
nagpapatuloy ng paksang ito, “Ang tao ay natural na mabait at siya ay nalilinang sa pag-iisip, ng 
                                                        
1 Jacobin – ang tawag sa kahit na sinumang miyembro ng lipunan ng mga makarebolusyonaryong demokrata 
(isang tao na naniniwala sa pagkakapantay ng mga karapatan, pagkakataon at ng pagtrato.) sa Pransya noong 
Rebolusyon ng 1789: tinatawag siya nang gayon dahil ang kanilang mga pagpupulong ay ginagawa sa Jacobin 
friars’(o mga pari) convent. 
2 Anathema – isang matinding sumpa sa isang kamalian o kasamaan.  
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mgay pagpapatungkol sa kaayusan at sa kabutihan ng lahat” (Mensahe ng Kapayapaan, ika-14 ng 
Nobyembre, 1970). “Parehong ang Kristiyanismo at demokrasya ay may isang pinagbabasihang 
prinsipyo na magkapareho; ang paggalang para sa dignidad at para sa halaga ng tao… ang pag-
unlad ng kumpletong tao” (Maynila,ika-20 ng Nobyembre, 1970). Paano tayong hindi madidismaya 
sa ganitong mga paghahambing kung ang demokrasya, na isang likas na sekular na sistema, ay hindi 
kumikilala sa tao ng kanyang katangian bilang isang nailigtas na anak ng Diyos, ang tanging 
katangian na nagbibigay sa kanya ng karangalan? Ang pagsulong ng tao ay siguradong hindi 
parehong bagay kung ito ay makikita ng isang Kristiyano at ng isang hindi nananampalataya. 
 
 Ang mensahe ng Papa ay lalo pang nagiging sekular  sa bawat okasyon. Sa Sydney noong ika-
3 ng Disyembre, 1970, kami ay nagulat na marinig,” ang pag-iisa ay hindi na maaaring payagan; ang 
panahon ay dumating para sa isang malaking pagkakaisa sa sangkatauhan at sa pagtaguyod ng isang 
sandaigdigang  pagkakaisa at makakapatirang lipunan.” Ang kapayapaan sa sangkatauhan, sigurado 
ito, ngunit ang mga Katoliko ay hindi na tinatanggap ang mga salita ni Kristo, “Ang aking 
kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi katulad ng pagbibigay nito ng mundo ko ito ibibigay sa 
inyo.” Ang pagkakaugnay na nag-iisa ng mundo sa langit ay tila napigtas.” Ah ngayon, tayo ay 
nabubuhay sa isang demokrasya! Ang ibig sabihin nito ay ang mga tao ang siyang namamahala; ang 
kapangyarihan ay nagmumula sa dami ng bilang, mula sa mga tao” (Pope Paul VI, ika-1 ng Enero, 
1970). Si Hesus ay nagwika kay Pilato, ”Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan laban sa akin kung 
hindi ito naibigay sa iyo mula sa langit.” Ang kapangyarihan ay nagmumula sa Diyos at hindi mula 
sa dami ng bilang, kahit ang pagpili ng namumuno ay ginawa sa isang proseso ng pagboto. Si Pilato 
ay naging isang representatibo ng isang paganong bansa, ngunit gayunpaman ay wala siyang 
magawa nang walang permiso ang Ating Ama sa Langit. 
 
 At sa ngayon ay ang demokrasya ay pumapasok na sa loob ng Simbahan, Ang bagong Canon 
Law ay nagtuturo na ang kapangyarihan ay nakatalaga sa “Tao ng Diyos.” Ang tendensiyang ito 
ukol sa kung ano ang tinatawag nila na pagdala ng mga nakabababa sa pakikibahagi sa paggamit ng 
kapangyarihan ay makikita sa lahat ng namamayaning mga istraktura – sa mga synod3,  sa mga 
kumperensyang episkopal4, sa mga konseho ng mga pari, sa mga pastoral na konseho, sa mga 
komisyon ng mga Romano , sa mga pambansang komisyon, at iba pa; at may mga katumbas nito sa 
mga relihiyosong orden. 
 
 Itong pagtaguyod ng demokrasya sa Mahisteryo5 ay kumakatawan sa isang mortal na 
panganib para sa milyon ng mga naguguluhan at naaapektuhan na mga kaluluwa kung kanino ang 
mga ispiritwal na mga duktor ay hindi na makapagbibigay ng kagamutan dahil nasira na nito ang 
bisa na tinatangay ng personal na Mahisteryo ng Papa at ng gma obispo na tinataglay nito noon. Ang 
katanungan ukol sa pananampalataya o mga moral ay ihinarap na sa maraming mga teolohikal na 
mga komisyon, na hindi makapagbigay ng isang kasagutan dahil ang kanyang mga miyembro ay 
nahahati sa kanilang mga opinyon at mga pamamaraan. Kailangan lamang nating basahin ang mga 
paglalahad ng mga pangyayari sa asembliya sa lahat ng mga baytang upang mabatid na ang 
pagkakapantay-pantay ng Mahisteryo ay katumbas ng pagkakalumpo ng mahisteryo.    
 

                                                        
3 Synod – katumbas ng salitang Konseho. 
4 Episkopal (o episcopal sa English)-  isang kapulungan na pinamumunuan ng mga obispo. 
5 Mahisteryo – ito ay nauukol sa kapangyarihan ng Papa at ng obispo. 
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 Ang Ating Panginoon  ay nagturo sa bawat isang tao, hindi sa isang kabuuhan, upang alagaan 
ang Kanyang mga Tupa. Ang mga Apostoles ay sumunod sa mga kautusan ng Ating Panginoon, at 
hanggang sa ika-dalawampung siglo ay naging gayon iyon. Ngayong mga araw ay naririnig natin 
ang Simbahan bilang nasa isang estado ng permanentong konseho, isang patuloy na pagkakapantay-
pantay. Ang mga resulta ay naging kapansin-pansin. Ang lahat ay bumaligtad, ang mga 
nananampalataya ay hindi na malaman kung saang daan patutungo. 
 
 Ang pagdadala ng demokrasya sa gobyerno ay natural na nasundan ng pagsasademokrasya 
ng Mahisteryo na natupad sa ilalim ng paghikayat ng kilalang kataga na “pagkakapantay-pantay,” 
na ikinalap sa mga bansa ng mga komunista, Protestante at ng progresibong manlilimbag. 
 
 Ihinatid nila sa pagkakapantay-pantay ang gobyerno ng Papa at sa mga obispo naman ay 
ihinatid nila rito sa pagiging isang kolehiyo na binubuo ng mga miyembro na namumuno sa isang 
kongregasyon, ang kura paroko (o parish priest) naman ay ipinapantay nila sa mga miyembro ng 
konseho ng mga nananampalataya na pinagsisilbihan niya; sa madaling salita, ihinahati-hati nila ang 
kabuuhan ng kapangyarihan  ng mga namumuno at ipinapamalagi sa hindi mabilang na mga 
miyembro  ng mga komisyon, ng mga konseho, ng mga sesyon, at ng iba pa. Ang bagong Kodigo ng 
Canon Law ay buong-buo na napasukan ng konseptong ito. Ang Papa ay inilalarawan na pinuno ng 
isang Kolehiyo ng mga Obispo. Makikita natin ang doktrina na ito na naipahayag na sa Lumen 
Getium, kung saan ayon dito, ang Kolehiyo ng mga Obispo, kasama ang Papa, at gumagamit ng 
kanyang pinakamalakas na kapangyarihan sa loob ng Simbahan sa isang palagian at patuloy na 
pamamaraan. Ito ay hindi isang pagbabago na para sa ikabubuti; ang doktrina ng dalawang 
paghahari ay labag sa pagtuturo at Mahisteryo ng Simbahan. Ito ay lumalabag sa mga depinisyon ng 
Vatican Council I at sa encyclical ni Pope Leo XIII na Satis Cognitum. Ang Papa lamang ang 
nagtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihan; ipinapahiram niya lamang ito sa sukat na sa tingin 
niya ay kinakailangan, at tanging sa mga lubhang mahahalagang kadahilanan lamang. Ang Papa 
lamang ang siyang tanging nagtataglay ng kapangyarihan na humusga sa buong mundo. 
 
 Ang napanood natin ngayon ay isang pagbabawas sa kalayaan ng Kataas-taasang Papa. Oo, 
ito ay isang tunay na rebolusyon! Ang mga katotohanan ay nagpapakita na ang kung ano ang 
mayroon tayo ay hindi isang pagbabago na walang mga praktikal na kahihinatnan. Si Pope John Paul 
II ay ang unang Papa na naapektuhan ng reporma. Maihahayag natin ang maraming mga tumpak na 
mga pagkakataon kung saan ay binago niya ang isang desisyon dahil sa puwersa ng pagpupumilit 
na mula sa isang pagpupulong ng mga obispo. Ang Dutch Catechism ay nakatanggap ng isang 
imprimatur mula sa Arsobispo ng Milan kahit hindi nila isinunod ang mga pagbabago na 
ipinakiusap ng Komisyon Ng mga Kardinal. Gayon din ang nangyari sa Canadian catechism. Sa 
gayong koneksiyon ay narinig ko ang isang makapangyarihang tao sa Roma na nagsabi, “Ano ang 
magagawa namin kung ang kaharap namin ay ang pagpupulong Ng mga obispo?” Ang kalayaan na 
ipinapalagay ng mga kumperensya ay naisalarawan rin sa Pransiya, nang may pagpapatukoy sa mga 
katekismo. Ang bagong mga libro ay kakaiba sa halos lahat ng mga aspeto ng Apostolic Exhortation 
Catechesi Tradendae. Ang ad limina  na bisita ng mga obispo sa lugar ng Paris noong 1982 ay 
ipinapaloob ang pagpilit sa Papa na aprubahan ang isang katekismo na kanyang hayagang 
tinanggihan. Ang pagpapaliwanag na ibinigay ni Pope John Paul II sa pagtatapos ng kanilang bisita 
ay nagtaglay ng lahat ng uri ng pakikipagsundo, salamat dito ang mga obispo ay nakabalik sa 
Pransiya nang matagumpay at nagpatuloy pa sa kanilang makamandag na mga kagawian. Ang mga 
pagleleksiyon ni Cardinal Ratzinger sa Pransiya at Lyons ay nagpapahayag nang malinaw na ang 
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Roma ay sumusuporta sa mga kadahilanan ng mga obispo mula sa Pransiya sa pagtayo ng isang 
bagong doktrina at pagsasanay, ngunit ang Banal na Papa ay nagbago ng isipan nang dahil sa 
ganitong klase ng pagpupumilit, at ang payo na lamang niya ay magpatuloy ang mga Obispo nang 
may pagsunod sa mga itinatagubiling mga payo sa kanila, sa halip na magbigay ng mga utos na 
kinakailangan upang ilagay ang mga bagay-bagay sa tamang lugar, at kung kinakailangan ay huwag  
ipahintulo, katulad ng siyang mga ginawa ng mga Papa noon, bilang mga tagapagbantay ng 
deposito ng pananampalataya. 
 
 Ang mga obispo , na ang kapangyarihan ay inaakalang lalawig, ay mga biktima ng 
pagkakapantay-pantay na nagpapalumpo sa pagpapatakbo ng kanilang mga Simbahan. Marami 
nang mga reklamo ang nagagawa ukol sa paksa na ito ng mga Obispo mismo, mga reklamo na 
nagbibigay ng utos! Sa kaalaman, ang obispo sa maraming mga pagkakataon ay maaaring kumilos 
nang labag sa mga naisin ng asembliya. Kung minsan ay maaari pa siyang lumabag kahit sa 
nakararami (o majority) kung ang botohan ay hindi pa ipin adala sa Banal na Papa upang 
maaprubahan; ngunit sa tunay na buhay, ito ay napatunayan na bilang imposible. Pagkatapos 
kaagad ng pagpupulong , ang mga desisyon ay inililimbag ng sekretarya. Ang mga ito ngayon ay 
napapaalam sa lahat ng mga pari at sa lahat ng mga nananampalataya; ang mga nasa propesyon ng 
pagkalap ng balita ang nagbabahagi sa mga tao ng mga mahahalagang malaman. Anong obispo, sa 
katotohanan, ang makikipaglaban sa ganitong mga desisyon nang hindi ipinapakita ang kanyang 
hindi pagsang-ayon sa nakaraan at matapos nito ay makikita niya ang kanyang sarili na 
kumakaharap sa maka-rebolusyonaryong mga ispiritu na mag-aapila ng protesta laban sa kanya sa 
harap ng madla ring iyon? 
 
 Ang obispo ay naging bilanggo ng pagkakapantay-pantay na kaugalian na dapat sana ay 
iniaangkop lamangnila sa isang grupo na hinihingan ng payo at hindi sa isang grupo na tagagawa ng 
desisyon. Kahit para sa mga pinakasimpleng bagay, siya ay hindi na ang siyang tagapamuno ng 
kanyang sariling pamamahay. 
 
 Pagkatapos kaagad ng Konseho, habang ako ay nasa isang pagbisita sa aming mga kapwa 
obispo, ang obispo ng isang diocese sa Brazil ay kalugod-lugod na lumapit sa akin upang sunduin 
ako mula sa isang hintuan ng tren. “Hindi ko kayo maaring isama sa aking pamamahay upang doon 
muna tumigil,” ang sabi niya, “ngunit ako ay may isang kuwarto na inihanda para sa iyo sa aming 
maliit na seminaryo.” Idinala niya ako doon; ang lugar ay nasa isang kaguluhan - - ang mga lalaki at 
babae na nasa batang gulang pa lamang ay makikita kahit saan, sa mga sulok ng daanan at maging sa 
mga hagdanan. “Ang mga kabataang lalaki na mga ito, sila ba ay mga seminarista?” ang tanong ko. 
“Hindi. Maniwala kayo sa akin, hindi ako nasisiyahan sa pagkakaroon ng mga kabataang ito sa aking 
seminaryo, ngunit ang Bishops’ Conference ay nagdesisyon na kailangan na naming tanggapin mula 
ngayon ang mga Catholic Action meetings sa aming mga seminaryo. Ang mga ito na iyong nakikita 
ay narito para sa isang linggo. Ano ang magagawa ko? Maaari ko lamang gawin ang ginagawa ng 
iba.” 
 
 Ang kapangyarihan na ibinibigay sa ilang piling mga tao dahil kasama ito sa kanilang mga 
banal na karapatan, maging Papa man o mga obispo, ay itinanggal para lamang sa isang grupo na 
kung saan ang pagsasanay ng kanilang mga sariling kapangyarihan ay patuloy na lumalago. Ang 
mga kumperensiya ng mga Obispo, ang masasabi ng ilan, ay hindi isang bagong bagay. Si Pope Pius 
X ay nagbigay ng kanyang pagpayag as kanila sa umpisa ng siglong ito. Iyan ay tama, ngunit ang 
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Banal na Papa ay nagbigay ng isang depinisyon na nagbigay ng katarungan sa kanila. “Kami ay 
nakukumbinsi na ang pagpupulong ng mga Obispo ay nasa kanyang pinakamahalagang 
importansiya kung ito ay para sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng kaharian ng Diyos sa lahat ng 
rehiyon at sa lahat ng mga probinsiya. Tuwing ang mga obispo, ang mga tagapagbantay ng mga 
banal na bagay, ay pinagsasama-sama ang kanilang mga pang-unawa, ang bunga nito ay hindi 
lamang nila mas naiintindihan ang mga pangangailangan ng mga nananampalataya at ang kanilang 
pagkapili ng pinakamaayon na mga gamot, ngunit napapalabas pa nila ang mga bigkis na nag-iisa sa 
kanila.” 
 
 Bunga nito, sila ay naging mga pinuno na hindi na makagawa ng mga desisyon na kailangang 
sundin ng mga nakabababa sa kanila, at hindi na sila makahihigit sa mga kapulungan ng mga 
siyentipiko na nagdedesisyon sa paraan kung paano isasakatuparan ang mga eksperimento sa ganito 
o sa ganoong laboratoryo. 
 
 Ang kumperensiya ng mga obispo, sa kabilang banda, ay kumikilos ngayon na parang 
parlyamento6; ang permanenteng konseho ng mga obispo sa Pransiya ay ang kanyang eksekutibong 
kinatawan (o ang siyang namamahala sa mga obispo sa kabuuan nito). Ang obispo ay mas 
itinuturing na isang tagapanatili ng kapayapaan o bilang isang punong-tagapagtupad ng mga 
kautusan sa isang Republika (kung gagamitin natinang mas kaaya-ayang mga pananalita), kaysa sa 
bilang isang tagasunod sa yapak ng mga Apostoles na naatasan ng Papa na mamuno sa isang diocese 
(o ng mga simbahan sa isang sakop ng lugar).   
  
 Sa mga asembliyang ito, sila ay bumoboto; ang mga balota sa Lourdes ay sobrang marami na 
kailangan nilang bumili ng isang sistema sa pagboto na ginagamitan ng kuryente. Ang mga ito 
ngayon ay hindi maiwasang magbunga sa paglikha ng mga partido. Ang dalawang bagay na mga ito 
ay hindi maaaring mangyari kung wala ang isa. Ang mga partido ay nangangahulugan ng dibisyon. 
Kung ang pang-araw-araw na pamamahala ay nakabatay sa mga botohan para sa kanilang normal na 
pagpapatakbo, ang mga ito ay walang epekto. Bunga nito, ang buong kapulungan ay nahihirapan.  
  
 Ang pagpapakilala ng pagkakapantay-pantay ay naghatid sa isang malawakang panghihina 
sa kapakinabangan ng mga obispo, kung saan ang Diyos Ispiritu Santo ay mas madaling 
maharangan at mapalungkot ng isang asembliya kaysa sa ng isang tao lamang. Kung ang “mga” tao 
ang siyang mananagot , sila ay kikilos , sila ay magsasalita, kahit ang iba ay hindi magsasalita. Sa 
mga pagpupulong na ito, ang nakararami ang siyang naghuhusga. Ngunit ang dami ng mga taong 
magkapanig sa isang bagay ay hindi sapat para makabuo ng isang katotohanan. Ni hindi rin ito 
makasasapat para maging mabisa ang anumang dapat bigyan ng bisa, katulad ng ating napag-aralan 
matapos ang dalawampung taon ng pagkakapantay-pantay at katulad ng ating maaasahan nang 
kahit walang anumang pagsubok sa epekto nito. Ang isang tagapanulat ng pabula (mga kuwento ng 
hayop) ay nagsabi noon ng ukol sa “ maraming mga pagpupulong na naganap para sa walang 
kadahilanan.” Kailangan pa bang gayahin ang mga sistema sa pulitika kung saan ang mga desisyon 
ay naisasakatuwiran sa pamamagitan ng pagboto (dahil wala na silang mga pinuno na siyang 
makapagbibigay ng pangkalahatang desisyon)? Ang Simbahang Katoliko ay nagtataglay ng isang 
malawak na kalamangan ng pagkaalam ng kung ano ang kanyang dapat gawin upang palaguin ang 
Kaharian ng Diyos. Ang kanyang mga pinuno ay naatasan. Maraming mga oras ang siyang 
nasasayang dahil sa pinagsamang malawak na mga pagpapalagay, na hindi kailanpaman naging 
                                                        
6 Parliament – kabahagi ng gobyerno na gumagawa ng mga batas. 
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kapaki-pakinabang, dahil kailangan niyang isaalang-alang ang opinyon ng lahat! Maraming mga 
paglalakbay ang kailangan para makibahagi sa mga komisyon at sa mga nakababahalang  komisyon, 
sa piling mga komite at sa mga paghahanda ng mga pagpupulong. Si Bishop Etchagaray ay nagsabi 
noong siya ay nasa Lourdes noong pagtatapos ng 1978 Assembly , “Hindi na namin alam kung saang 
dako patutungo.” 
 
 Kung titingnan natin nang mabuti, sa pamamagitan ng katagang ito nakapasok ang mga 
rebolusyonista sa loob ng Simbahang Katoliko. “Kalayaan” - - ito ang kalayaang pang-relihiyon na 
nabanggit ko na, na nagbibigay ng mga karapatan sa mga kamalian. “Pagkakapantay-pantay” – - ang 
collegiality at ang pagkawasak ng personal na kapangyarihang mamuno, ang kapangyarihang 
mamuno ng Diyos, ng Papa at ng mga obispo; sa isang salita, ang nakararami ang siyang naghahari. 
Huli sa lahat, “Ang “Pagkakapatiran” na kinakatawan ng ekumenismo. 
 
 Sa pamamagitan ng tatlong mga salitang ito, ang rebolusyonaryong pag-iisip noong 1789 ay 
naging siyang  Batas at mga Propeta (the Law and the Prophets) . Ang mga Modernista ay naitupad 
ang kanilang kagustuhan  
  


