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IKA-SIYAM NA KABANATA 
 

Ang Bagong Teolohiya 
 
 Ang mga pagkawasak na idinulot ng bagong katekismo ay nakikita na sa henerasyon na 
kinamulatan nito. Katulad ng ipinag-uutos ng Sagradong Kongregasyon para sa mga Seminaryo at 
mga Unibersidad mula pa noong 1970, isinama ko sa aking plano ng pag-aaral mula sa umpisa ng 
kurso. Sa pang-ispiritwal ay kasama ang pag-aaral ng asetisismo, mistisismo, pagsasanay sa 
meditasyon at pagdarasal, pagpapalalim ng kaalaman ukol sa mabuting kaugalian, sobrenatural na 
grasya, ang Presensya ng Ispiritu Santo. Kaagaran nating kailanganna mag-isip ulit. Natuklasan natin 
na ang mga binatang ito, na dumating na may malakas na pagnais na maging tunay na mga pari, at 
na nagtataglay ng isang panloob na buhay na mas malalim pa kaysa sa marami nilang mga kasabay 
at na siyang nasanay sa pagdarasal, ay nagkukulang ng pinakaelementong kaisipan ng Ating 
Pananampalataya. Hindi nila ito matutunan. Sa loob ng taon na nauukol sa ispiritwal, kinailangan 
naming ituro sa kanila ang katekismo! 
 
 Maraming beses ko nang naikuwento ang istorya ukol sa pagkapanganak ng Econe. Sa loob ng 
gusali na ito na matatagpuan sa Valais sa Switzerland, sa pagitan ng Sion at Martigny, ang 
inumpisahang layunin ay ang pagtapos ng unang taon lamang (ukol sa pang-ispiritwal na pag-aaral) 
para sa mga magiging pari ng kinabukasan. Pagkatapos ay susundan nila ang kursong pang-
unibersidad sa loob ng Unibersidad ng Fribourg. Isang kumpletong seminaryo ang nabuo  ( sa Econe 
) ang nahubog sa lalong madaling panahon dahil ang Unibersidad ng Fribourg ay hindi 
makapagbigay ng tunay na edukasyong pang-Katoliko. Ang Simbahan ay laging ipinapalagay ang 
pang-unibersidad na upuan ng teolohiya , kanon na batas, liturhiya at batas ng Simbahan bilang mga 
instrumento ng kanyang pangangaral man lang. Sa kasalukuyan ay may kasiguraduhan na sa lahat o 
sa halos lahat ng mga Katolikong unibersidad, ang tuwid na Katolikong pananampalataya ay hindi 
na itinuturo. Hindi pa ako nakakakita ng isa na gumagawa nito, maging sa malayang Europa, o sa 
Estados Unidos, o sa Timog Amerika. Palaging may ilang mga propesor, na sa ilalim ng 
pakunwaring dahilan ng pagsasaliksik ukol sa teolohiya, ang siyang nagpapahayag ng mga opinyon 
na salungat sa ating pananampalataya, at hindi lamang doon sa mga punto na may pangalawang 
importansiya lamang.  
 
  Nakausap ko na ang Pinuno ng Pakultad ng Teolohiya sa Strasbourg. Para sa kanya, ang 
presensiya ng Ating Panginoon sa Misa ay maikukumpara sa presensiya ni Wagner sa Kapistahan ng 
Baureuth. Hindi ito isang katarungan na nauukol sa Novus Ordo. Ang mundo ay nagbabago nang 
mabilis kaya ang mga bagay na ito ay mabilis na naiiwanan. Ipinapalagay niya na kailangan nating 
makita sa kinabukasan ang Eukaristiya na magmumula sa grupo mismo. Ano ang ibig niyang 
sabihin dito? Siya mismo ay hindi nakakasigurado. Ngunit sa kanyang libro, Napapanahong Kaisipan 
at Pagpapahayag ng Pananampalataya Ukol sa Eukaristiya, hinuhulaan niya na ang mga miyembro ng 
grupong iyon na nagsama-sama ay makakabuo ng pakiramdam ng pakikibahagi kay Kristo na 
darating sa kanila, ngunit na higit sa lahat ay magiging nasa ilalim ng anyo ng tinapay at alak. 
Binabalewala niya ang pagtatawag ng Eukaristiya bilang  “isang mabisang simbulo” (isang 
depinisyon na karaniwan para sa lahat ng mga sakramento). “ Iyan ay katawa-tawa,” ang sabi niya, 
“hindi na natin masasabi ang ganoong bagay, sa panahon natin ay wala na itong kabuluhan.”    
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 Ang mga batang istudyante na nakaririnig ng mga ito mula sa kanilang mga propesor at lalo 
pa mula sa pinuno ng pakultad, at ang mga batang seminarista na dumadalo sa mga klase na ito, ay 
paunti-unting nahahawaan ng kamalian. Sila ay tumatanggap ng isang pagsasanay na hindi na 
Katoliko. Ito ay parehong nangyayari sa kanila na kailan lamang ay nakarinig mula sa isang propesor 
na Dominikano sa Fribourg na tumitiyak sa kanila na ang mga pagsasama bago ang pag-aasawa ay 
parehong normal at kanais-nais. 
 
 Ang aking mga seminarista ay nakakilala ng isa pang Dominikano na nagturo sa kanila ng 
paglikha ng mga bagong uri ng pagpapahayag ng Kanon ng Misa. “Hindi ito mahirap, narito ang 
ilang mga prinsipyo na madali ninyong magamit kung kayo ay mga pari na.” Maaari tayong 
magpatuloy sa mga halimbawang katulad nito. Si Smulders, sa Pang-Teolohiyang Pakultad sa 
Amsterdam, ay naghihinala na sina San Pedro at San Juan ay nag-iimbento ng kaisipan na si Hesus 
ay Anak ng Diyos, at sa gayong dahilan ay hindi niya tinatanggap ang dogma ng Inkarnasyon. Si 
Schillebeeckx, sa Unibersidad ng Nimjaegen, ay nagpapalabas ng mga pinakanakakapangilabot na 
mga kaisipan; siya ay nag-iimbento ng “trans-signipikasyon,” kung saan ay ipinapailalim ang dogma 
(ng transubstansasyon) sa mga kondisyon ng bawat panahon ng kasaysayan; at siya at nagtakda ng 
isang panlipunan at pansamantalang depinisyon ng doktrina ng kaligtasan. Si Kung, sa Tubingen, 
bago siya pinagbawalan na magturo sa isang posisyon bilang pinuno sa larangan ng Katolikong 
Teolohiya, ay inilagay sa katanungan ang misteryo ng Santisimo Trinidad, ang Birheng Maria at ang 
mga sakramento; at isinalarawan niya si Hesus bilang isang pampublikong taga-kuwento na 
nagkukulang ng “lahat ng pagsasanay sa teolohiya. ”Si Snackenburg, sa Unibersidad ng Wartzburg, 
ay inaakusahan si San Mateo ng pandaraya sa pagkumpisal na, “Ikaw ang Kristo,” upang 
maisakatwiran ang pamumuno ni Pedro. Si Rahner, na kailan lamang namatay, ay binawasan ang 
Tradisyon sa kanyang mga tinuturo sa Unibersidad ng Munich, totohanang ikinakatwa ang 
Pagkakatawang Tao ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasalita ukol sa Ating Panginoon bilang isang 
tao na “ipinaglihi sa natural na paraan,” ikinakaila ang orihinal na kasalanan at ang Kalinis-linisang 
Paglilihi ng Mahal na Birhen na si Maria at inirerekomenda ang pagkakaroon ng maraming kaisipan 
sa teolohiya. 
 
 Ang lahat Ng mga taong ito ay pinupuri hanggang langit ng mga pangunahing taga-panalita 
ng bagong-modernismo. Nasa kanila ang suporta ng pahayagan, sa isang paraan kung saan ang 
kanilang mga kaisipan ay nagmumukhang importante sa mga mata ng publiko at ang kanilang mga 
pangalan ay kilala ng lahat. Sila ngayon ay lumalabas na kumakatawan ng kabuuan ng teolohiya at 
nakakuha pa ng tulong para sa kaisipan na ang Simbahan ay nagbago. Sila ay nakapagpatuloy ng 
kanilang mapangwasak na pagtuturo  sa loob ng maraming mga taon, na kung minsan ay 
napapatigil pansamantala ng magagaan na mga parusa. Ang mga papa ay nagpapalabas ng 
palagiang mga paalalaukol sa mga limitasyon ng kakayahan ng mga teolohista. Ang Papa Juan Pablo 
ikalawa ay nagsabi kailan lamang, “Hindi posible na tumalikod at ihiwalay ang sarili mula sa mga 
pinakaelementong pinto na pinagbabasihan, ang mga dogma na naipaliwanag, nang hindi naaalis 
ang Katolikong pagkatao.” Sina Schillebeeckx, Kung at Pohier ay napagalitan ngunit hindi dumaan 
sa mga parusa, at totoo ito sa huling nabanggit na pangalan sa ginawa niyang libro na nagkakaila ng 
pagkabuhay nmuli ng Katawan ni Kristo. At sino ang makakapag-isip na sa mga Romanong 
unibersidad, kasama na dito ang Gregorian, sa ilalim ng pakunwaring dahilan na pagsasaliksik pang-
teolohiya, ang pinakahindi-kapani-paniwalang mga kaisipan ay napapahintulutan , mga yaong 
nauukol sa Simbahan at Gobyerno, paghihiwalay ng mag-asawa at ang iba pang mahahalagang mga 
katanungan? 
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 Hindi mapapasubalian na ang pag-alis ng Banal na Opisina, na palagiang kinikilala ng 
Simbahan bilang Husgado ng Pananampalataya, ay nabigyan ng pabor sa mga pang-aabuso. Bago pa 
man ito, ang kahit sino - - - isang karaniwang nagsisimba, pari, o a fortiori isang obispo - - ay 
maaaring magpasa ng Banal na Opisina ng kahit na anong teksto, kahit anong artikulo at magtanong 
kung ang Simbahan ay ipinapalagay ang naisulat na sumasang-ayon o hindi sa Katolikong doktrina. 
Isang buwan  o anim na Linggo ang makalipas, ang Banal na Opisina ay sasagot: “Ito ay tama, ito ay 
hindi totoo , iyon ay dapat liwanagin; ang isang bahagi ay tama at ang isang bahagi ay mali…”  
 
 Ang bawat dokumento ay gayon na lamang na inuusisa at tahasang hinuhusgahan. 
Nakakabigla ba sa inyong malaman na ang mga naisulat Ng isang tao ay maaaring ipasa sa isang 
husgado? Wala bang mga husgado na makikitungo sa mga kaso na nakakaapekto sa mga pribadong 
mga indibidwal at mga grupo? Maaari nating pakiusapan ang isang hukom na makialam sa mga 
kaso ng pampublikong moralidad, laban sa di kaaya-ayang larawan o laban sa isang babasahin na 
hayagang ibinebenta, kung ang takip niya ay naglalaman ng isang nakakaiskandalo  sa 
pampublikong mga moral, kahit na ang mga limitasyon ng kung ano ang pinapahintulutan ay 
masyado nang lumawak sa kasalukuyang mga panahon sa maraming mga bansa.   
 
 Ngunit sa loob ng Simbahan, ang hukuman ay hindi na katanggap-tanggap; hindi na tayo 
maaaring maghusga o magbawal. Ang mga modernista, katulad ng mga Protestante, ay ikinatangi-
tangi mula sa mga ebanghelyo ang kanilang paboritong parirala “Huwag kang maghusga.” Ngunit 
hindi nila pinapansin ang katotohanan na kaagad na sumusunod, sinabi ng Ating Panginoon: “Mag-
ingat sa mga huwad na mga propeta… sa pamamagitan ng kanilang mga bunga ninyo sila 
makikilala.” Ang isang Katoliko ay hindi dapat gumawa ng masasamang kahusgahan sa mga 
kamalian at personal na mga gawain ng kanyang kapwa, ngunit si Kristo ay nag-utos sa kanya na 
panatilihin niya ang kanyang pananampalataya, at paano niya magagawa ito nang hindi naghahagis 
ng tingin sa kung ano ang ibinibigay sa kanya upang basahin o upang pakinggan? Ang anumang 
kahina-hinalang opinyon ay maaaring ipasa sa mahisteryo; iyon ang layunin ng Banal na Opisina. 
Ngunit mula noong reporma, ang Banal na Opisina ay ipinaliwanag ang kanyang sarili bilang “ang 
Opisina para sa Pananaliksik na Pang-Teolohiya.“  Anong laking pagkakaiba. 
 
 Natatandaan ko ang pagtanong kay Kardinal Browne, dating Pangkalahatang Pinuno ng mga 
Dominikano, na matagal na sa Banal na Opisina, “Inyong Kadakilaan, mayroon ba kayong pagtingin 
na ito ay isang malaking pagbabago, o bahagya at panlabas lamang?”  “Naku, hindi,” ang kanyang 
tugon, “ang pagbabago ay lubos.” 
 
    Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mabigla kung katiting o wala nang hinahatulan, 
kung ang Hukuman para sa Pananampalataya ng Simbahan ay hindi na tinutupad ang kanyang 
tungkulin sa mga teolohista at sa kanilang lahat na sumusulat ukol sa mga paksa na may kinalaman 
sa relihiyon. Sumusunod na ang mga kamalian ay nasa lahat ng paligid. Ang mga ito ay kumakalat 
mula sa mga upuan ng unibersidad hanggang sa katekismo at hanggang sa mga pinakamalayong  
simbahan at presbiteryo. Ang lason ng maling pananampalataya ay nagtatapos sa pagkakahawa ng 
buong Simbahan. Ang mahisteryong pang-eklesyastiko ay nasa malubhang kagipitan. 
 
 Ang pinakakakaibang pagdadahilan ay ginagamit upang suportahan ang mga gawain nitong 
mga soit disant  na teolohista. Nakita natin ang isang nagngangalang Padre Duquoc, propesor sa 
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Lyons, na nagbibiyahe sa lahat ng paligid ng Pransiya at nagbibigay ng mga pagtuturo ukol sa 
posibilidad ng pagbibigay ng temporaryong pagkapari sa ilang mga nananampalataya, kasama na 
ang mga kababaihan. Ang isang maiging bilang ng mga nananampalataya ang nagprotesta kung 
saan-saan, at ang isang obispo sa Timog ng Pransiya ay gumamit ng pirming paninindigan laban dito  
sa kontrobersyal na mangangaral. Ito ay pasulpot-sulpot na nangyayari. Ngunit sa Laval, ang 
naiskandalong nananampalataya ay nakatanggap ng ganitong katugunan mula sa kanilang obispo: 
“Ito ay ating lubos na tungkulin sa ganitong kaso na panatilihin ang kalayaan sa pananalita sa loob 
ng Simbahan.”  Ito ay nakakagulat. Saan niya nakuha itong kaisipan ng kalayaan sa pananalita? Ito 
ay lubos na kakaiba sa batas ng Simbahan; ngunit ipinapalagay niya ang pagdepensa nito bilang 
ganap na tungkulin ng isang obispo! Ito ay humahantong sa lubos na pagbaligtad ng responsibilidad 
ng episkopa , na dapat  ay nagtataglay ng pagtatanggol ng Pananampalataya at pag-iiwas ng mga tao 
na naihabilin  sa kanila laban sa maling pananampalataya. 
 
 Kinakailangan ang pagbibigay ng mga halimbawa sa publikong mundo. Papakiusapan ko ang 
mambabasa na maniwala na hindi ko sinusulat ang librong ito upang magbigay ng kahatulan sa mga 
personalidad. Iyon din ang dating palagiang ugali ng Banal na Opisina. Hindi niya inuusisa ang mga 
tao, ngunit  ang mga sinulat lamang. Ang isang teolohista ay maaaring magreklamo na sinumpa nila 
ang isa sa kanyang mga libro nang hindi siya binigyan ng pagdinig sa korte. Ngunit tama lamang 
iyon – - ang Banal na Opisina ay nagsumpa ng ilang mga naisulat at hindi ng mga may-akda. 
Sasabihin nito,  “Ang librong ito ay nagtataglay ng mga pahayag na naiiba sa tradisyonal na doktrina 
ng Simbahan.”  Ganoon lang! Bakit  babalik pa sa mga tao na sumulat ng mga ito? Ang intensiyon at 
posibilidad ng pagkakasala ay dalahin na ng ibang husgado, ito  ay ang sa kumpisalan. 
 
  
 


