FREEDOM

& TERROR

T

HE LAW is a threat.
Sa pag-imbita ng Ramento Project
for Rights Defenders sa ilang mga
ordinado ng Iglesia Filipina
Independiente (IFI) upang magnilay sa
Galacia 5:1 at sa danas ng bayang Pilipino,
we found a commonality among their views:
that Republic Act No. 11479a or the AntiTerrorism Act of 2020 can be weaponized to
diminish our freedoms valued in both the
Christian faith and IFI’s heritage.
Groups have sustained an opposition to the
law since both houses of Congress began
talking about the measure, even now that the
law has been enforceable since July 18,
2020. Mapanganib ang batas, ika ng
maraming eksperto, ilan ay naghain na ng
hamon ng constitutionality sa Supreme Court.
Maari raw matakot ang mga mamamayan na
magpahayag ng mga saloobin. Mas matindi
pa nga raw ito sa martial law.
As Christians, we are duty-bound to rise up
against a dangerous law, these priests agree:

Greater good

is at stake

Rev. Laarni Salaguinto
Diocese of Rosales

AMIDST a crisis brought on by the COVID-19
pandemic, the number of cases in our country
is still rising, so many citizens are either
unemployed or have not returned to their jobs,
youths and their parents are unsure about
schooling, and so on. The uncertainties bring in
frustrations.
Instead of focusing on the troubles of the
Filipino people, our government thought it best
to pass the Anti-Terror Law (ATL). Perhaps it
thought the answer to the hounding problems
was legislation to suppress the outcry. Desiring
silence for critics and possibly putting in harm’s
way all others with legitimate grievances,
President Duterte’s government hurried to pass
the measure, choosing to ignore the objections.
We join the strong condemnation of the ATL
as it brazenly violates the rights and freedom of
the people. Anyone expressing their opposition
to unjust experiences and systems in our
country can loss the protection offered by the
freedom of expression. They can be tagged as
a terrorist and arrested without basis, sans an
arrest warrant! Even expressing views and
opinions opposed to the government on social
media can now be labelled an act of terrorism.
Everyday people will live in fear. In this case,
where is democracy?
Remember what Paul said in his letter
to the Galatians: “It is for freedom that
Christ has set us free. Stand firm,
then, and do not let yourselves be
burdened again by a yoke of
slavery!” (Galatians 5: 1)
We must continue to uphold
freedom, human rights, justice
and peace. As church people,
we cannot be hindered in
proclaiming the good
news and the truth; or
stopped in
denouncing
wrongdoing and
injustice,
especially with
the greater
good at stake.
It is our duty
as prophets
and
servants of
God.

Para sa
Diyos at
Bayan!
Junk the
Anti-Terror
Law now!
Stop the
attacks!
Activism is
not terrorism!

Pagsupil sa biyaya

ng kalayaan

Rev. Ramoncito Tadepa
Diocese of Cavite

“PINALAYA tayo ni Cristo
upang manatiling malaya.”
– Galacia 5:1

Giyera laban

sa mamamayang

Pilipino

Rev. Marco Sulayao
Diocese of Iloilo

Ito ang pagbubunyi ni Pablo sa natanggap at naranasan niyang
biyaya ng pagkakatawag sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Sa
gitna ng kanyang pagtugis sa mga Kristiyano, nagkaroon siya ng
pangitain ukol kay Hesus, na siyang pinananaligan ng kanyang mga
tinutugis.
Ang pangitaing ito ang nagpalaya sa kanya mula sa pagkakakulong
sa nakagisnan niyang aral, at nagbigay sa kanya ng kalayaan upang
ihandog ang sarili sa pananampalataya at pagpapahayag kay Kristo at
pakikiisa sa pangangaral ang Mabuting Balita sa lahat ng bansa.
Sa ating kasalukuyang panahon, patuloy na ibinabahagi sa atin ni
Pablo ang kanyang magandang karanasan tungkol sa kalayaang
ipinagkaloob sa kanya ni Hesus. Ang kalayaan ding ito ang matapat
na isinasabuhay ng Simbahan sa misyon ng pagpapahayag at
pagsasabuhay sa Mabuting Balita.
Gayunman, sa harap ng biyaya ng kalayaang ito, napapanatili pa ba
ng ating lipunan ang pagpapahalaga, pagpapanatili at pagpapayabong
dito? Mahalaga pa rin ba ang kalayaang ito sa mga namumuno sa
atin? O isa ba itong malaking banta para sa kanilang pansariling
paggamit ng kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila?
Sa kasalukuyang lipunan na ginagalawan natin, naniniwala ako na
ang pagpapatupad sa Anti-Terror Law (ATL) ay isang malaking hamon
sa biyaya ng kalayaang mula kay Hesus. Ang bagong batas na ito ay
isang banta sa ating kalayaan bilang mamamayan, bilang bayan ng
Diyos na nagpapatuloy ng kanyang mga adhikain. Naghahasik ito ng
masidhing takot at dahas na maaaring magdulot ng kamatayan.
Sa paningin ng ating pananampalataya, kamatayan ng
panununtunan ng mabuting pakikipagkapwa at pagmamalasakit ang
dala ng batas na ito. Kamatayan ng pagtitiwala sa kapwa at dignidad
ng bawat tao ang dala ng ATL na susupil sa biyaya ng kalayaang
dumadaloy sa misteryo ng pagkakaloob ni Hesus ng sarili para sa
pagkakaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya.
Ibig ng batas na ito na tanikalaan, gapusin at hubaran ng damit ng
kalayaan ang ating katauhan; ang ating bayan. Ito ay kabalintunaan
ng mga tinuran ni Hesus at sumusupil sa mga taong
nagpapatuloy ng kagandahang-loob ng Diyos sa ating
kapwa at bayan. Ito ay kabalintunaan ng pag-ibig ni
Hesus, na ang hangad ay pagsunod nang bukal
sa loob at laging patungo sa kaisahan ng
sambayanan.
“Mas higit kayong mahalaga
kaysa libu-libong maya (Mateo
10:31).” Mas mahalaga tayo.
Mas mahalaga ang dignidad
ng buhay. Mas mahalaga ang
biyaya ng kalayaang dapat
nararanasan ng lahat. Mas
mahalaga ang pagtatanggol sa
ating katauhan sa gitna ng
pandemyang ito.
Huwag matakot harapin
ang lahat ng uri ng
pagbabanta sa kalayaang
maglingkod at maghandog ng
sarili para sa mabuting
pakikipagkapwa at
pagmamalasakit, higit sa lahat sa
pagpapanatili at pagdiriwang
ng kalayaang natanggap
natin mula kay
Hesus.

WALA pang Anti-Terror Law (ATL) nang
simulan ng gobyernong Duterte ang kanyang
giyera laban sa mamamayang Pilipino. Maalam
ang gobyernong ito sa pag-weaponize ng mga
batas laban sa kanyang mga kritiko. Sa ngalan
ng war on drugs, naipakulong ni Duterte si Sen.
Leila De Lima. Sa ngalan naman ng Cybercrime
Law, naipa-convict nila si Maria Ressa, CEO ng
Rappler, kilala bilang isang kritikal na media
outfit. Ngayon, naipasara naman niya ang ABSCBN.
Ibig sabihin, naisabatas man o hindi ang ATL,
nangyayari at patuloy na nanggigipit ang
gobyernong ito sa kanyang mga kritiko at
kalaban sa politika.
Ilang araw lang matapos na mapirmahan ni
Duterte ang ATL, sunud-sunod ang mga
pagdakip sa mga personality ng mga legal na
organisasyon sa ngalan ng kontraterorismo.
Narinig din natin ang mga pahayag na hinihimok
na tumahimik na lamang ang sambayanan at
mga pagpaparatang na ang mga bumabatikos
sa ATL ay mga supporter ng mga
terorista. Ang mga ito ay kabilang
lamang sa crackdown ng
gobyerno laban sa mga
aktibista.
Dapat nating patuloy na
tutulan ang ATL dahil sa lahat
ng mga ito. Higit sa lahat,
desperado na si Pangulong
Duterte na manatili sa
kanyang pwesto kaya
sigurado tayong gagawin
niya ang lahat, kabilang
na ang paggamit
sa ATL laban sa
mga
mamamayan.
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