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IKA-WALONG KABANATA 
 

Ang mga Bagong Katekismo 
 
 Sa mga Katoliko, kadalasan kong naririnig, at patuloy na naririnig ang ganitong mga sinasabi, 
“Gusto nilang magpatong ng bagong relihiyon sa atin. “Ito ba ay isang pagmamalabis? Ang mga 
modernista na nagpasok ng kanilang mga sarili kung saan-saan sa loob ng Simbahan at na 
nagpasimula ng sayawan ay gusto munang siguruhin: “Hindi, kayo ay mayroong maling akala 
sapagkat lahat ng luma at lumipas nang mga pamamaraan ay nagbago na dahil sa sumusunod na 
mga kadahilanan: hindi na natin kayang magdasal gaya ng dating pagdarasal, kailangan nating 
walisin ang alikabok, mag-ampon ng salita na maiintindihan ng ating mga kapanahunan at buksan 
ang ating mga sarili sa ating mga kapatid na nawalay… ngunit siyempre ay walang nagbago. 
 
 Makalipas niyon ay nabawasan na ang kanilang pag-iingat, at ang mas matatapang ay 
nagsimula na ng pagtanggap, sa maliit na grupo ng mga taong magkakapareho ng pag-iisip kahit na 
sa publiko. Ang isang si Padre Cardonell ay naglilibot at nagtuturo ng bagong Kristiyanismo “ang 
mahalagang pangingibabaw ng Diyos “bilang isang Hari ng buong daigdig “ay masusubok . Harap-
harapan niyang tinanggap ang modernismo ni Loisy : Kung ikaw ay ipinanganak sa isang 
Kristiyanong pamilya, ang mga katekismo na iyong natutunan ay buto-buto pa lamang ng 
pananampalataya.  “Idinagdag pa niya, “Ang ating Kristiyanismo tila ay pinakamabuti bilang isang 
bagong Kapitalista.” Si Kardinal Suenens, pagkatapos na ipagpaibaguhin ang Simbahan sunod sa 
kanyang sariling kagustuhan, ay nagtawag para “pagbubukas hanggang sa pinakamalawak na 
pagdami ng mga teolohiya” at ang pagtayo ng herarkiya ng mga katotohanan, kung saan ang ilan ay 
kailangang paniwalaang mabuti , ang ibang katotohanan ay hindi masyado , at ang iba naman ay 
walang halaga. 
 
 Noong 1973, sa pamamahay ng Arsobispo ng Paris, si Padre Bernard Feilliet ay nagbigay ng 
pagtuturo  sa isang labis na opisyal na pamamaraan, sa ilalim ng bandera ng “Paghuhubog ng mga 
Kristiyanong Nasa Tamang Gulang.” Dito ay patuloy niyang sinisigurado, “Hindi natalo ni Kristo 
ang kamatayan, at lahat tayo ay matatalo: ang katotohanan ay ang pananampalataya ay hindi 
naisasakatwiran ng kahit anuman; ito ay dapat maging isang sigaw ng protesta laban sa buong 
mundo na nagtatapos, katulad ng ating nasabi, sa pagkaaninaw ng kalabuan, sa pagkaalam ng 
pagkawasak , at sa katotohanan ng kawalan ng kabuluhan.” 
 
 Maaari kong ulitin ang kamangha-manghang bilang ng ganitong mga kaso, na nagdulot ng 
iba’t ibang lalim ng iskandalo na maaaring masabing tinanggihan – ang ilan ay hindi na tinanggihan. 
Ngunit ito ay dumaan sa ulo ng mga Katoliko sa kabuuan. Kung malalaman nila ang mga ito sa mga 
pahayagan, inisip nila ang mga ito bilang mga abuso na maaaring payagan at na hindi nakaaapekto 
sa kanilang pananampalataya. Ngunit nagsimula silang mag-alinlangan nang makita nila sa kamay 
ng kanilang mga anak ang mga katekismo na hindi na nagbabahagi ng Katolikong doktrina katulad 
ng nakagawian nang itinuro mula pa noong una. 
 
 Lahat ng mga bagong katekismo na nakatanggap ng inspirasyon sa isang humigit-kumulang 
na sukat  mula sa katekismo ng mga Olandes na inilathala noong1966 ay masyadong kaduda-duda 
kaya ang Santo Papa ay humirang ng isang komisyon ng mga kardinal mag-uusisa nito. Sila ay 
nagkita  noong abril 1967 sa Gazzuda sa loob ng Lombardy. Ngayon ang komisyong ito ay nagtaas 
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Ng sampung mga punto, ayon dito ay nagmungkahi sila sa Papa ng mga pagbabago. Ito ay naging 
isang paraan ng pagsabi, sa isang pamamaraan matapos ang konseho, na sa mga puntong ito ay may 
di pagkakasundo sa mga turo ng Simbahan. Kung ang taon ay mas maaga pa rito, sila sana ay 
tahasang mahahatulan at ang Katekismo ng mga Olandes  ay mapupunta sana sa listahan. Ang mga 
kamalian o mga nakaligtaan, sa katotohanan, ay may kaugnayan sa mahahalagang bahagi ng 
pananampalataya. 
 
 Ano ang makikita natin dito? Ang Katekismo ng mga Olandes ay hindi kumikilala sa mga 
anghel, at hindi tumatrato sa mga kaluluwa ng tao bilang mga nilalang  ng Diyos. Ipinapakita nila na 
ang orihinal na kasalanan ay hindi ipinasa ng ating mga magulang sa lahat ng mga sumunod sa 
kanila ngunit ito ay nakukuha ng mga tao sa pamamagitan ng pamumuhay nila sa komunidad, kung 
saan naghahari ang kasamaan , na para bang ito ay isang sakit na nakakahawa. Walang pagpapatibay 
ng pagkabirhen ni Maria. Hindi rin nila sinasabi na Ang Panginoon ay namatay para sa ating mga 
kasalanan, na siyang ipinadala para sa ganitong layunin ng Kanyang Ama, at na ito ang halaga kung 
saan ang Banal na Grasya ay naibalik sa atin. Sa gayong kaugnayan, ang Misa ay ipinapakita hindi 
bilang isang sakripisyo ngunit bilang isang kainan. Ni ang tunay na Presensiya o ang katotohanan ng 
Transubstansasyon ay maliwanag na napapagtibayan.  
 
 Ang hindi-pagkakamali ng Simbahan at ang katotohanan na siya ang tagapag-angkin ng 
katotohanan ay nawala na sa ganitong pagtuturo, gayundin ang posibilidad ng pag-iisip  ng tao para 
“magdeklara at matamo ang mga naibunyag na mga misteryo”: dahil dito, ang mga tao ay 
napupunta sa agnostisismo at sa relatibismo. Ang paglilingkod ng mga pari ay nabawasan. Ang 
katungkulan ng mga obispo ay ipinapalagay bilang isang kautusan na inihabilin sa kanila ng mga 
“tao ng Diyos,” at ang kanilang awtoridad ay nakikita bilang isang pagpapahintulot ng mga 
paniniwalang pinanghahawakan ng komunidad ng mga nananampalataya. At ang Papa ay hindi na 
nagmamay-ari ng kanyang buo, kataas-taasan at pansanlibutang awtoridad. 
 
 Kahit ang Santisimo Trinidad, ang misteryo ng tatlong banal na persona, ay hindi inilalahad sa 
wastong pamamaraan. Ang Komisyon ay umusisa rin sa paliwanag na ibinigay ukol sa bisa ng mga 
sakramento, sa depinisyon ng isang himala, at ang kapalaran ng mga kaluluwa ng mga 
makatarungan  pagkatapos ng kamatayan. Natagpuan nito ang isang malaking kapaimbabawan sa 
paglalahad ng mga batas ukol sa moralidad, at ang “kasagutan sa mga kaso ng kunsensiya “ay 
nagbibigay ng maliit na halaga sa di-pagkawasak ng kasal. 
 
 Kahit ang lahat ng iba pang bahagi ng libro ay “mabuti at kahanga-hanga - - na hindi kabigla-
bigla, dahil ang mga Modernista, katulad ng punto ni Pope Saint Pius X, ay naghahalo ng 
katotohanan at ng kamalian nang magkasama - - datapwat, sapat na ang ating nakita upang 
isalarawan ito bilang isang masamang produkto ng mapanganib na pananampalataya. Gayunman, 
nang hindi na naghihintay pa para sa ulat ng komisyon, ngunit sa halip ay sumusulong pa, ang mga 
taga-hikayat ng operasyon ay naglathala ng librong iyon sa iba’t ibang wika. At ang libro mula pa 
man noon ay hindi pa nababago. Kung minsan ang pahayag ng komisyon ay may koneksiyon sa 
nilalaman ng libro, kung minsan ay hindi. Mamaya ko ipapaliwanag ang problema ukol sa 
pagsunod. Sino ang nagiging di masunurin sa ganitong katayuan? At sino ang tumatalikod sa 
ganitong “katekismo”? 
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 Ang mga Olandes ang siyang nagtakda ng hakbang. Madali namin silang natuntunan. Hindi 
ko na ilalahad ang katekismo Ng Pransiya, ngunit saglit lang akong hihinto upang pag-aralanang 
kanyang huling pagpapahayag , ang “Katolikong koleksiyon Ng mga pangunahing dokumento Ng 
Pananampalataya” na pinangalanang Pierres Vivantes (Buhay na  mga Bato), at ang kasabay nitong 
pagbabaha Ng mga aral sa katekismo.” Ang mga gawang ito ay dapat, alang-alang man lang sa 
pagrespeto  sa salitang “katekismo” na ginamit nilang lahat, na magpatuloy sa isang katanungan-at-
sagot na pamamaraan. Subalit, hindi na nila ginagamit ang ganitong sistema, at sila pa ay bihirang 
magbigay Ng kasagutan. An g Pierres Vivantes ay umiiwas sa pagsisigurado Ng kahit anuman, liban 
sa mga bago at kakaibang mga proposisyonna wala namang kinalaman sa Tradisyon. 
 
 Kung nababanggit ang mga dogma, ang mga ito ay ipinapaliwanag bilang isang natatanging 
paniniwala Ng isang bahagi  Ng sangkatauhan na tinatawag Ng librong ito na “ang mga Kristiyano,” 
inilalagay sila sa isang katayuan na kapantay ang mga Hudyo, Protestante, mga naniniwala sa 
Budismo, at pati na rin ang mga agnostiko at mga hindi naniniwala sa Diyos. Sa maraming mga 
itinuturo nila, ang katekista ay iniimbitahan na mamili Ng relihiyon, hindi na importante kung alin. 
Magiging mabuti rin para sa kanya ang makinig sa mga hindi naniniwala, na maraming maituturo sa 
kanya. Ang mahalaga ay “kasama sila sa isang grupo,” upang tulungan ang isa’t isa bilang mga 
magkaklase at upang ihanda sila sa mga panlipunang pakikibaka ng kinabukasan, kung saan ang isa 
ay kailangang makilahok, kahit kakampi ang mga komunista, kagaya ng makikita sa kuwento ni 
Madeleine Delbrel na mapupulutan ng gayong halimbawa. Ang kanyang kuwento ay isinalarawan 
sa Pierres Vivantes at ikinukuwento nang mas mahaba sa ibang mga pagtuturo. Ang isa pang 
“santo” na kanilang ipinapaharap ay ang halimbawa sa mga bata ni Martin Luther King, habang si 
Marx at Proudhon ay kinikilala bilang “mga tagapag-tanggol Ng mga klase ng mga manggagawa” 
na “ipinapakitang galing sa labas ng Simbahan.” Ang Simbahan, kung makikita ninyo, ay ibig na 
tanggapin ang labang ito, ngunit hindi niya alam kung paano. Nakuntento na lamang siya sa 
“pagsasalita laban sa kawalan ng katarungan.” Ito ang siyang itinuturo sa mga kabataan. 
 
 Ngunit higit pang seryoso ang kasiraan na ipinupukol nila sa Banal na Kasulatan na siyang 
gawa ng Santo Ispiritu. Kung saan makikita sana natin ang nilalaman ng Bibliya na nag-uumpisa sa 
paglikha ng mundo at ng tao, ang Pierres Vivantes ay nag-uumpisa sa libro ng Exodus, sa ilalim ng 
pamagat na     “ Ang Diyos ay naglilikha ng Kanyang mga tao.”  Ang mga Katoliko ay siguradong 
hindi lamang malilito kung hindi ay hindi pa sila mapapalagay at masusuya sa ganitong maling 
pagkakagamit ng mga salita. 
 
 Kailangan pa nating makarating sa unang libro ng Samuel bago bumalik sa Genesis upang 
malaman na ang Diyos ay hindi naglikha sa mundo. Ako ay hindi rin nag-iimbento ng kahit anuman. 
Mababasa natin: “ang may-akda ng kasaysayan ng paglikha, kagaya ng karamihan sa mga tao, ay 
nagtatakda kung paano nagsimula ang mundo. Ang mga naniniwala ay nagbigay pa ng kaisipan 
ukol dito. Ang isa sa kanila ay sumulat ng isang tula … “ Pagkatapos, sa korte ni Solomon, ang iba 
pang pantas ng tao ay nagmumuni-muni sa problema ng kasamaan. Upang ipaliwanag ito, sumulat 
sila ng isang “makalarawang kuwento,” at mayroon pa tayong ukol sa panunukso ng ahas at ang 
pagkadapa ni Adan at Eba. Ngunit hindi kasama ang kaparusahan. Ang kuwento ay tumitigil sa 
puntong yaon. Ang Diyos ay hindi nagpaparusa, tulad ng Simbahan na hindi na tumutuligsa , liban 
na lamang doon sa mga nananatiling tapat sa Tradisyon. Ang Orihinal na kasalanan  ( nakasulat sa 
pagitan ng dalawang panipi) ay isang sakit mula pagkasilang,” “ang sakit na nagmumula pa sa 
umpisa ng sangkatauhan,” isang bagay na masyadong malabo at hindi maipaliwanag. 
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 Ang Bagong Tipan ay nagbubukas sa Pentekosta. Ang tuon ay nakalagay sa unang 
komunidad na nagwika Ng pananawagan Ng pananampalataya. Ang sumunod, ang mga 
Kristiyanong ito ay “nakakaalala,” at ang kuwento ng Ating Panginoon ay lumalabas nang paunti-
unti sa ulap ng kanilang ala-ala, na nagsisimula sa katapusan: ang Huling Hapunan o ang Kalbaryo. 
Sunod dito ay ang publikong buhay, at ang pangwakas ay ang kamusmusan sa ilalim ng malabong 
pamagat “Ang unang mga disipulo ay nagkukuwento ukol sa pagkabata ni Hesus.” 
 
 Sa gayong mga pundasyon, ang mga pagtuturong ito ay madaling makapagbigay ng 
impresyon na ang mga kuwento ng Ebanghelyo ukol sa pagkamusmos ni Kristo ay ang siyang tipo 
ng mga banal na alamat na siyang nakagawiang imbentuhin ng mga sinaunang tao tuwing nagtatala 
sila ng buhay ng mga  magagaling na tao. Ang Pierres Vivantes ay nagsasaad din ng panahon ng 
pagkakasulat ng Ebanghelyo na huli na, na siyang nagpapababa sa kredibilidad nito at mali ding 
ipinapahayag ang mga Apostoles at ang mga sumunod sa kanila bilang mga mangangaral, 
nagdiriwang ng mga Misteryo at nagtuturo bago “ilantad ang kanilang mga pabasa ukol sa buhay ni 
Hesus na nakabatay sa kanilang mga karanasan.”  Ang mga katotohanan ay bumaligtad: ang mga 
sariling karanasan ng mga Apostoles ang siyang nagiging pinagmulan ng pagbubunyag na siyang 
humuhubog sa kanilang mga pag-iisip at mga buhay.   
 
 Pagdating sa apat na huling mga bagay, “ang Pierres Vivantes ay nakakalito at nakakawalan 
ng katahimikan. Ano ang kaluluwa? Sagot: “Kailangan nating huminga kung tayo ay tatakbo; kung 
mayroong mamamatay, sinasabi natin ‘ibinigay na niya ang kanyang huling hininga.’ Ang hininga ay 
ang buhay, ang pinakabuhay ng isang tao. Sinasabi rin nating, “ang kaluluwa.’” Sa isa pang 
kabanata, ang kaluluwa na ihinahalintulad sa puso, ang puso, ang puso na tumitibok , at umiibig. 
Ang puso rin ang siyang luklukan ng kunsensiya. Ano ang gagawin natin dito? Ang kamatayan: ano 
ito? Ang mga may-akda ay hindi dumating sa isang konklusyon. “Para sa ilan, ang kamatayan ay 
ang siyang huling katapusan ng buhay. Ang iba naman ay nag-iisip na maaari tayong mabuhay 
pagkatapos ng kamatayan, pero hindi sila sigurado. Huli sa lahat, mayroong ilan na nakasisiguro 
dito: kabilang dito ang mga Kristiyano. “Naiiwan na sa bata ang pagpili: ang kamatayan ay 
nababatay sa opinyon. Ngunit hindi ba ang tinuturuan ng katekismo ay isang Kristiyano? Kung 
gayon, bakit siya kakausapin ukol sa mga Kristiyano sa ikatlong persona sa halip na isaad nang 
pirmi: Tayong mga Kristiyano ay nakakaalam na mayroong walang-katapusang buhay at ang 
kaluluwa ay hindi namamatay?” 
 
 Ang paraiso rin ay isang paksa na itinatrato nang may dalawang magkaibang kahulugan: 
“Ang mga Kristiyano kung minsan ay nag-uusap ukol sa Paraiso upang isalarawan ang perpektong 
kaligayahan ng pagiging kasama ang Diyos habambuhay pagkaraan ang kamatayan; ito ay Langit, 
ang Kaharian ng Diyos , Walang Katapusang Buhay,, ang Paghahari ng Kapayapaan.” Ito ay isang 
paliwanag na nababatay lamang sa palagay. Lumalabas na siya ay gumagamit lamang ng 
pamamaraan ng pananalita, isang metaporang nagbibigay-tiwala  na ginagamit ng mga Kristiyano. 
Ngunit ang Ating Panginoon ay nangako sa atin ng Kalangitan, kung susundun natin ang Kanyang 
mga Utos; at sng Simbahan ay nagbibigay dito ng depinisyon bilang “isang lugar ng perpektong 
kaligayahan kung saan ang mga anghel at ang mga napili ay makakakita sa Diyos at makakamtan 
Siya nang habambuhay.” Ang katekismo ay nagpapakita ng walang kaduda-dudang pag-urong mula 
sa mga pinapagtibay ng mga katekismo. Ang tanging magiging resulta ay ang pagbaba ng 
pagtitiwala sa mga katotohanan na itinuturo at ang pagkawalan ng panlaban na ispiritwal : ano ang 
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ikabubuti ng pagtanggi sa ating mga likas na ugali at ang pagsunod sa makipot na daan kung hindi 
rin tayo sigurado sa kahihinatnan ng Kristiyano pagkatapos ng kamatayan? 
 
 Ang Katoliko ay hindi nagpupunta sa mga pari o sa kanyang obispo upang humingi ng mga 
palagay upang makatulong ito sa kanya na makabuo ng kanyang sariling palagay ukol sa Diyos, o sa 
mundo, o sa mga huling bagay. Itinatanong niya sila tungkol sa kung ano ang kanyang dapat 
paniwalaan at kung ano ang kanyang dapat gawin. Kung sila ay sasagot nang may isang hanay ng 
mga proposisyon at batayan kung paano mamuhay, natitira na lamang sa nagtanong na gumawa ng 
kanyang personal na relihiyon: siya ay nagiging isang Protestante. Ang katekismong ito ay 
nagdadala sa mga kabataan ng pagiging musmos na mga protestante. 
 
 Ang pinakasusi ng reporma ay ang paglaban sa mga katotohanan. Ang mga Katoliko na 
mayroon nito ay tinataguriang mga gahaman na nagbabantay ng kanilang mga kayamanan, bilang 
matatakaw na hambog na dapat mahiya sa sarili nila. Ang siyang importante ay ang pagiging bukas  
sa mga opinyon ng mga Mason, mga maka-Marx , mga Muslim, kahit sa mga animista. Ang tatak ng 
banal na buhay ay ang pakikipag-usap sa kamalian. 
 
 Kung gayon, ang lahat ay maaaring payagan. Nabanggit ko na ang maaaring kahinatnan ng 
bagong depinisyon ng kasal. Ito ay hindi ang mga malalayong maaaring kahinatnan na susunod 
kung ang mga Kristiyano ay kukunin ang depinisyon na ito nang literal: salungat pa dito, sila ay 
hindi mabagal na lumalantad, gaya ng mahuhusgahan natin batay sa moral na pagpapahintulot na 
araw-araw na lumalaganap. Ngunit ang mas nakakabigla ay tumutulong ang katekismo sa ganitong 
takbo. Kumuha tayo ng halimbawa mula sa “materyal na katekismo” gaya ng tawag nila dito, na 
inililimbag nang may episkopal na imprimatur at nauukol para sa mga guro. Ang pagmagat: 
“Masdan ang Tao.” Sa bahaging nauukol sa mga moral, mababasa natin: “Hindi nilayon ni Hesus na 
iwanan sa posteridad ang isang moral na sistema, maging politikal, sexual o kung anuman ang ibig 
ninyo. Ang Kanyang tanging ipinapaalala ay ang pagmahal sa isa’t isa. Sa labas nito, ikaw ay malaya; 
nasa iyo ang pagpili sa anumang pangyayari kung ano ang pinakamabuting paraan ng 
pagpapahiwatig ng pagmamahal na inyong dinadala sa inyong kapwa.” 
 
 Ang bahaging nauukol sa kapurihan “ay kumukuha ng mga kalalabasan mula sa 
pangkalahatang prinsipyo na ito. Pagkatapos ipaliwanag, sa sukat ng paggamit ng libro ng Henesis, 
na ang pananamit ay lumalabas lamang na “simbulo Ng panlipunang rango o dignidad” at nagsisilbi 
lamang sa layunin ng pagpupunyagi, “ang kapurihan ay ipinapaliwanag sa sumusunod: “Ang 
pagiging malinis ay ang pagiging nasa ayos, ang pagiging tapat sa kalikasan… Ang pagiging malinis 
ay ang pagiging nasa estado ng pagkakatugma, nasa kapayapaan kasama ang mga tao at ang mundo; 
ito ay nangangahulugan ng pagkakaisa sa mga makapangyarihang puwersa ng kalikasan  nang 
walang paglaban o dahas.” Sunod nating makikita ang isang katanungan at isang kasagutan: “Ang 
kapurihan ba ng ganitong klase ay natutugma sa kapurihan ng mga Kristiyano? - - Hindi lamang ito 
natutugma, ito ay kinakailangan sa isang tunay na makatao at Kristiyanong kapurihan. Si HesuKristo 
ay hindi nagkaila o tumakwil ng anumang natutuklasan o nakukuha na bunga ng matagal na 
paghahanap ng mga tao. Sa kabaligtaran, Siya ay dumating upang bigyan ang mga ito ng kakaibang 
pagpapalawak: ‘Ako ay dumating hindi upang magwasak kung hindi ay upang magsakatuparan.’ ” 
 
 Sa pagsuporta sa ganitong mga opinyon, ang mga may-akda ay nagbigay ng halimbawa ni 
Maria Magdalena: “Sa gayong pagsasalu-salo, siya ang malinis, sapagkat siya ay nagmahal, 
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nagmahal nang lubusan.” Ito ang kanilang paraan ng pagpapamali sa Ebanghelyo: ukol kay Maria 
Magdalena, ang pinapanatili lamang nila ay ang kasalanan, ang di maayos na pamumuhay. Ang 
pagpapatawad na ibinigay ng Ating Panginoon sa kanya na inilalahad na isang pagsang-ayon Ng 
kanyang nakalipas, at walang pansin na ibinibigay sa panawagan na “Humayo ka na, at huwag ka 
nang magkasala,” ni sa matatag na rebolusyon na nagdala Ng dating makasalanan na Kalbaryo, tapat 
sa kanyang pinagsisilbihan sa natira pa niyang mga araw. Itong mapag-alsang libro ay hindi 
kumikilala ng hangganan: “Maaari bang magkaroon ng relasyon ang isang tao sa isang babae,” ang 
tanong ng mga may-akda, “kahit alam niya na ito ay para sa kasarapan o upang makita kung ano 
ang babae?” At sila ay tumutugon  “Ang pagpapalagay ng problema ukol sa batas ng kapangyarihan 
sa ganitong paraan ay hindi karapat-dapat sa isang tunay na lalaki, isang mapagmahal na lalaki, 
isang Kristiyano. Hindi ba ito nangangahulugan ng pagpapatong ng isang matuwid na kapote, isang 
di makayanang dalahin? Nang dumating si Kristo, ito ay upang palayain tayo mula sa mabigat na 
pasanin ng batas: ‘Ang Aking pagpapabihag ay madali at ang Aking pasanin ay magaan. ‘ “ Nakikita 
ninyo kung paanong ang pinakabanal na mga pananalita ay pinapakahuluganan upang mapasama 
ang mga kaluluwa! Mula kay San Agustin, naaalala lamang nila ang isang pangungusap, 
“Magmahal, at gawin ang inyong nais!” 
 Ako ay napadalhan ng ilang kasuklam-suklam na mga libro na nailimbag sa Canada. Ang 
mga ito ay nagsasalita lamang ukol sa seks at palagiang nasa malalaking letra: “ang sekswalidad na 
isinasabuhay sa pananampalataya,” “sekswal na pagpapalaganap,” at iba pa. Ang mga larawang ito 
ay talagang nakakasuklam. Para bang ibig nila, sa lahat ng maaaring paraan, na bigyan ang mga 
kabataan ng pagnasa o ng matinding pagnais  sa seks; upang ipaisip sa kanila na ito lamang ang 
tanging bagay sa buhay. Maraming mga Kristiyanong magulang ang nagprotesta para sa mabuting 
dahilan, ngunit walang anumang nagawa ukol dito; sa likod ng pahina ay mababasa natin na ang 
mga katekismong ito ay naaprubahan ng Komisyon ng Katekismo. Ang pagpapahintulot upang 
maglimbag ay ibinigay ng Presidente ng Episkopal na Komisyon para sa Pagtuturo ng Relihiyon sa 
Quebec! 
 
 Ang isa pang katekismo na naaprubahan ng episkopa ng Canada ay tumatawag sa mga 
kabataan na umaklas sa lahat ng mga bagay upang matuklasan nilang muli ang kanilang 
personalidad na nabalutan ng mga pagkakagapos, at palayain ang kanilang mga sarili mula sa mga 
gusot na nagmumula sa kanilang kinagagalawan o mula sa kanilang pamilya. Laging naghahanap ng 
pagsasakatuparan mula sa Ebanghelyo, ang mga iyon na nagbibigay ng ganitong uri ng payo ay 
umaako na si Kristo ay gumawa ng parehong mga pag-aklas at pagkaraan ay nagbunyag na Siya ay 
Anak ng Diyos. Kung gayon ay nais Niya na tayo ay gumawa rin ng gayon na lamang. 
 
 Paano natin matatanggap ang isang pag-iisip na masyadong kontra sa Katolikong relihiyon sa 
kadahilanan na ito ay napapasailalim sa episkopal na kapangyarihan? Sa halip na magsalita ukol sa 
pag-aaklas, dapat nating mahalin ang nagbubuklod na bumuo ng ating buhay. Ano ang pagmamahal 
sa Diyos kung hindi isang pag-uugnay sa Diyos ng ating pagsunod sa Kanya at sa Kanyang mga 
utos? At ang pag-uugnay sa ating mga magulang, ang ating pagmamahal sa kanila, ay isang 
pagkakaisa para sa pagkabuhay at hindi ng kamatayan. Ngunit sila ngayon ay inilantad sa mga 
kabataan bilang mga namimilit at nagpipigil  na nagpapababa ng kanilang mga personalidad, na 
kung saan ay dapat silang makalaya! 
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Hindi, walang maaaring maging katanungan ng iyong pagpapahintulot sa inyong mga anak na 
masira sa ganitong paraan. Hayagan ko itong sinasabi, hindi ninyo sila maaaring ipadala sa mga 
klase ng katekismo kung saan maaaring mawala ang kanilang pananampalataya.  
 
       
 
  
 
 


