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IKA-LABINGISANG KABANATA 
 

Kalayaang Pangrelihiyon 
 
 Sa mga dokumento ng Konseho, ang kasulatan ukol sa kalayaang pangrelihiyon ang siyang 
nagdala ng isang masalimuot na talakayan. Ito ay madaling maipaliwanag sa pamamagitan ng 
impluwensiya ng mga liberal na panig at ang interes na iniuukol sa paksang ito ng datihan nang mga 
kaaway ng Simbahang Katoliko. Sa ngayon, dalawampung taon na ang nakalipas, nakita natin na 
ang mga kinatatakutan ay hindi ang ukol sa mga bagay na hindi maaaring mangyari noong ang 
kasulatan ukol dito ay naaprubahan bilang isang deklarasyon na nakikipagsundo sa lahat ng mga 
kaisipan na laban sa tradisyon at sa mga turo ng mga nakaraang mga papa. Gaano katotoo na ang 
mga mali at malabo na naipahayag na mga prinsipyo ay hindi maiiwasang ihantad ang kanilang mga 
nakatagong kamalian. Sa kalaunan pa ng kabanatang ito, ipapakita ko kung paanong ang mga atake 
laban sa Katolikong edukasyon na ginagawa ng Sosyalistang gobyerno sa Pransiya ay ang 
makadahilanang bunga ng isang bagong depinisyon na ibinigay sa katagang kalayaang 
pangrelihiyon na siyang nabuo ng Vatican II. 
 
 Kahit kaunting kaalaman man lang sa teolohiya ay makakatulong na sa atin tungo sa isang 
maayos na pag-unawa sa ispiritu na kung saan ang deklarasyon ay nagmula. Ang panimula - - at, sa 
katotohanan, ay bago - - na reklamo ay nakabase sa kalayaan ng bawat tao upang sanayin sa kanyang 
kalooban, at kahit sa panlabas na mga bagay man,  ang relihiyon na naaayon sa kanyang kagustuhan, 
na nakabase sa “karangalan ng tao.” Sa ganitong pananaw, ang kalayaan ay nakabase sa karangalan, 
na siyang nagbibigay sa kanya ng kanyang dahilan para mabuhay. Ang tao ay maaaring magkamali 
sa kahit na anong paraan sa ngalan ng kanyang karangalan. 
 
 Ito ay isang paglalagay ng karitela sa unahan ng kabayo. Dahil ang sinuman na kumakapit sa 
kamalian ay nawawalan ng karangalan at siya ay hindi na makapagtitiwala pa dito. Sa kabilang 
dako, ang pundasyon ng kalayaan ay ang katotohanan, hindi ang karangalan. “Ang katotohanan ang 
siyang magpapalaya sa iyo,” ang sabi ng Ating Panginoon. 
 
 Ano ang karangalan? Ayon sa tradisyon ng Katolikong Simbahan , ang tao ay nakukuha ang 
kanyang karangalan mula sa kanyang kagalingan, halimbawa nito ay ang kanyang kaalaman ukol sa 
katotohanan at ang kanyang paggawa ng mabuti. Ang tao ay karapat-dapat sa paggalang ayon sa 
kanyang layunin na sumunod sa utos ng Diyos, hindi ayon sa kanyang kamalian, na hindi 
maiiwasang makarating sa kasalanan. Noong si Eba, ang unang nagkasala, ay nahulog sa kasalanan, 
ang sabi niya, “Niloko ako ng ahas.” Ang kanyang kasalanan at ang kasalanan ni Adan ang siyang 
nagdala sa pagkaguho ng karangalan ng tao, mula dito ay naghirap tayong lahat. 
 
 Hindi natin ngayon maaaring hayaan na ang pagkalugmok sa kasalanan ang siyang naging 
dahilan para sa kalayaan. Sa kabila pa nito, ang pagkapit sa katotohanan at ang pagmamahal sa 
Diyos ang mga prinsipyo ng tunay na kalayaang pangrelihiyon, na maaari nating ipaliwanag na 
kalayaan na ialay sa Diyos ang pagsamba na karapat-dapat sa Kanya at ang mamuhay nang ayon sa 
Kanyang mga utos. 
 
 Kung nasundan ninyo ang aking ibig sabihin, makikita ninyo na ang kalayaang pang-
relihiyon  ay hindi maaaring maitugma sa maling mga relihiyon, hindi niya mapapayagan ang 
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ganitong mga pagkakahati-hati; ang tanging karapatan na dapat kilalanin ng gobyerno ay yaong 
ukol sa karapatan ng kanyang mga mamamayan na isabuhay ang relihiyon ni Kristo. 
 
 Ito ay tunay ngang magiging isang malaking kautusan para sa mga tao na wala sa Tunay na 
Pananampalataya. Ngunit ang Katolikona hindi mahawaan ng ispiritu ng mga panahon ay makikita 
ito bilang normal  at karapat-dapat. Nakakalungkot nga lamang na maraming mga Kristiyano ang 
nawalan ng pananaw ukol sa ganitong mga katotohanan: madalas nang nauulit na kailangan nating 
igalang ang ispiritu ng iba, ilagay natin ang mga sarili natin sa kanilang katayuan, at tanggapin natin 
ang kanilang pananaw. Ang walang kakuwenta-kuwentang “ang bawat isa sa kanyang sariling 
katotohanan” ay siyang naging alituntunin; ang pakikipag-usap ay siyang naging pinakamataas na 
kardinal na kasalanan, itong pakikipag-usap na siguradong maghahatid sa pagbibigay-daan sa 
kabilang panig. Sa pamamagitan ng maling pag-ibig sa kapwa, ang Kristiyano ay dumating sa pag-
isip na siya ay kailangang humakbang ng isa pa upang siya ay maging mas mabuti kaysa sa kanyang 
mga kausap; siya ang laging tanging gumagawa nito. Hindi na niya isinasakripisyo ang kanyang 
sarili para sa katotohanan, katulad ng mga ginawa ng mga martir. Sa halip na gawin ito, 
isinasakripisyo niya ang katotohanan. 
 
 Sa kabilang banda, ang pagtaas ng dami ng mga sekular na gobyerno sa Kristiyanong Europa 
ay nagpasanay sa mga tao dito sa sekularismo at ito ang siyang naghatid sa kanila ng pagtanggap ng 
mga bagay na tumatalikod sa mga pagtuturo ng Simbahang Katoliko. Ngunit ang doktrina ay hindi 
maaaring makisama sa ibang bagay; ito ay naitalaga na at naipaliwanag sa isang hindi na mababago 
na kaparaanan. 
 
 Sa Central Preparatory Commission na itinatag bago nag-umpisa ang Konseho, dalawang mga 
kasulatan ang ipinasa, ang isa ay kay Cardinal Bea sa ilalim ng pamagat na “Kalayaang Pang-
relihiyon,” at ang isa naman ay ang kay Cardinal Ottaviani sa pamagat na, “Pagpayag sa Iba’t Ibang 
Relihiyon.” Ang naunang kasulatan ay nailagay sa naunang labingapat na pahina nang walang 
paghingi ng impormasyon mula sa mga kasulatan ng Mahisteryo. Ang pangalawa ay sumakop ng 
sumunod na pitong mga pahina; at mula sa pangalawa rin ay mayroong labinganim na pahina ng 
mga mapagbabasihang dokumento, na mula pa sa kay Pope Pius VI (1970) hanggang kay Pope John 
XXIII (1959).   
 
 Ang schema ni Cardinal Bea ay nagtataglay , sa aking palagay at sa palagay na rin ng sapat na 
nakararaming mga Obispo, ng mga opinyon na hindi naaayon sa walang hanggang mga katotohanan 
ng Simbahang Katoliko. Mababasa natin, bilang halimbawa, “Ito ang dahilan kung bakit kailangan 
nating purihin ang katotohanan na sa ating panahon, ang kalayaan at pang-relihiyon na 
pagkakapantay-pantay ay idinedeklara ng maraming mga bansa at ng International Organization for 
the Rights of Man.” 
 
 Si Cardinal Ottaviani, sa kabila naman nito, ay ibinigay ang katanungan sa isang tamang 
paraan: “Gaya ng pgpapalagay ng mga sibil na kapangyarihan na tama lamang na protektahan ang 
kanyang mga mamamayan mula sa mga pang-aakit ng kamalian, sa gayong gawi rin ay maaari 
nitong ayusin at ilagay sa tamang lugar ang pampublikong paglalahad ng iba pang uri ng pagsamba 
at iligtas ang kanyang mga mamamayan mula sa pagkalat ng maling mga doktrinana, sa paghusga 
ng Simbahang Katoliko, ay inilalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga kaluluwa.” 
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 Si Leo XIII, sa kanyang Rerum Novarum, ay nagsabi na ang pangkalahatang pansamantalang 
kabutihan, ang layunin ng sibil na lipunan, ay hindi nauukol sa materyal na kaayusan lamang ngunit 
maliban dito, ito ay “isang moral na kabutihan sa kaloob-looban nito.” Ang tao ay isinaayos sa 
lipunan para sa ikabubuti ng lahat. Paano natin maisasaisang-tabi ang kataas-taasang kabutihan, 
halimbawa, ang kabanalan ng langit, mula sa plano ng mundo? 
 
 Mayroong isa pang aspeto sa katungkulan ng Simbahang Katoliko sa kanyang pagpapabawal 
ng kalayaan sa pagpunta sa mga maling relihiyon. Ang pagkalap ng mga maling kaisipan ay natural 
lamang na nakakaapekto lalong-lalo na sa mga pinakamahina, sa mga pinakakulang sa edukasyon. 
Sino ang susubok sa kakayanan ng Gobyerno na maprotektahan ang mahihina? Ito ang pangunahing 
tungkulin, ang dahilan sa pagkabuhay ng isang naisaayos na lipunan. Ipinagtatanggol nito ang 
kanyang mga mamamayan mula sa mga panlabas na kaaway, ipinagtatanggol nito ang kanyang mga 
mamamayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay mula sa mga magnanakaw, mamamatay-tao, 
mga kriminal at mula sa mga nananakit sa iba’t ibang kaparaanan. Kahit ang mga sekular na 
gobyerno ay nag-aalay ng proteksyon sa larangan ng moralidad sa pamamagitan ng pagpapabawal, 
halimbawa, ng mga bastos na babasahin (kahit ang sitwasyon sa ganitong aspeto ay nasira na nang 
husto sa Pransiya noong kamakailan lamang na mga taon at ito ay nasa kanyang pinakamasamang 
kalagayan sa mga bansa na tulad ng Denmark). Gayunpaman, ang mga sibilisadong Kristiyanong 
mga bansa ay matagal nang naitatak sa kanilang mga sarili ang kalinangan sa pagiging obligado na 
pangalagaan ang mga pinakamahina, lalo na ang mga bata. Ang mga tao ay nananatiling nag-aalala 
ukol sa bagay na ito at sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga pamilya, sila ay tumatawag sa 
gobyerno upang gumawa ito ng mga kinakailangang hakbang na siyang magsasakatuparan ng mga 
ito. Ang mga programa sa radyo, kung saan ang mga obispo ay pinapasikat, ay maaaring ipagbawal - 
- kahit walang obligado na makinig sa kanila - - sa kadahilanan na, dahil maraming mga kabataan 
ang may radyo, sila ay hindi na ligtas mula sa mga ito. Ang pagtuturo ng Simbahang Katoliko ukol 
dito, na nagmimistulang lumalabis sa pagpapaalala, sa ganitong mga kadahilanan ay nasa lugar at 
nararapat lamang. 
 
 Nauuso sa ngayon ang hindi pagkilala sa lahat ng uri ng pagpapabawal at ang pagreklamo 
ukol sa mga impluwensiya nito sa mga bahagi ng kasaysayan. Si Pope John Paul II, na sumasang-
ayon sa ganitong mga kagawian, ay siniraan ang Inquisition1  noong bumisita siya sa Espanya. 
Ngunit ang mga pagmamalabis lamang ng Inquisitionang siya niyang inalala. Ang kinalimutan niya 
ay ang katotohanan na ang Simbahang Katoliko, sa paglikha ng Holy Office na Sanctum Officium 
Inquisitionis (o Inquisition), ito ay tumutupad lamang ng kanyang obligasyon na pangalagaan ang 
mga nananampalataya at protektahan sila laban sa mga nagsisikap na malagyan ng mga kamalian 
ang Pananampalataya na siya na ring naghahatid ng panganib sa mga nais na mailigtas ang kanilang 
mga kaluluwa. Ang Inquisition ay dumating upang tulungan ang mga erehe mula sa 
pagpapatiwakal, katulad ng pagpigil sa mga tao na nais tumalon sa malalim na tubig upang wakasan 
ang kanilang buhay. Maaakusahan ba natin ang mga tagapagligtas sa kanilang paglagay ng mga 
siguradong hindi maiiwasan na mga pagpigil sa mga nakapanlulumong mga kaluluwa na tatalon 
sana sa dagat ng kamalian? Upang makapaglahad ng isa pang paghahambing, hindi ko maisip na 
makikinita ng isang Katoliko, kahit siya pa ay nalilito, na siya ay magrereklamo laban sa pagbabawal 
ng gobyerno sa mga masasamang gamot, sinasabing ang gayong pagkilos ay isang pagpapahirap sa 
mga durugista. 
 
                                                        
1  
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 Ang lahat ay nakakaunawa na ang ama ng isang pamilya ay papalakihin ang kanyang mga 
anak sa Pananampalatayang kinalakihan niya. Sa mga Gawa ng mga Apostoles, ang sundalo na si 
Cornelius, nang siya ay mahipuan ng grasya, ay tumatanggap ng binyag “at gayon na rin ang lahat 
ng kanyang mga kasambahay.” Si King Clovis, sa gayong paraan rin, ay nabinyagan nang kasama 
ang kanyang mga sundalo. 
 
 Ang mga kabutihan na nakakabit sa relihiyong Katoliko ay nagpapakita lamang kung gaano 
kamali ang pag-aasal ng mga kaparian na sumusuporta sa Vatican Council II sa kanilang pagiging 
hinggil sa kahit na anumang puwrsa, o kahit impluwensiya man lang, na laban sa mga hindi tapat sa 
relihiyong Katoliko. Sa Africa, kung saan ako ay tumigil sa loob ng nakararaming mga taon sa tanang 
buhay ko, ang mga misyon dito ay lumalaban sa pagmamalabis na katulad ng pagkakaroon ng 
maraming mga asawa, pakikiapid sa tao na kapareho nila sa kasarian (o ang homosexuality) at sa 
mababang uri ng pagtrato sa mga babae. Ang mababang posisyon ng kababaihan sa lipunan ng mga 
Muslim ay kilalang-kilala: maaari siyang maging isang bihag o isang pag-aari sa oras na mawala ang 
Kristiyanong sibilisasyon. Hindi tayo maaaring makapagduda sa karapatan ng katotohanan na 
maghari at  magpatalsik sa mga maling relihiyon sa harap ng publiko. Sinasabi niya lagi na ang mga 
ito ay maaaring payagan ng mga namumuno upang maiwasa ang isang higit na kasamaan. Iyan ang 
dahilan kung bakit mas nais ni Cardinal Ottaviani na gamitin ang salitang “pagpayag sa iba’t ibang 
mga relihiyon ( o ang religious tolerance). 
 
 Kung ilalagay natin ang ating sarili sa posisyon ng isang Katolikong gobyerno kung saan ang 
relihiyon ni Kristo ay opisyal na kinikilala, makikita natin na ang religious tolerance na ito ay 
maaaring makapagpaiwas sa mga kaguluhan ay magiging  mapanganib sa kabuuhan ng mga tao. 
Ngunit sa isang sekular na lipunan na nagpapahayag ng pagkakapantay-pantay, ang batas ng 
Simbahan ay siguradong hindi masusundan. Bakit, maitatanong mo ngayon, kakailanganing 
panatilihin ito? 
 
 Higit sa lahat, ito ay hindi isang katanungan ng isang pangtao na batas na maaaring baguhin. 
Pangalawa, ang pag-iwan ng mga Katolikong prinsipyo ay may mga kahihinatnan. Napansin na 
natin ang ilan sa mga ito. 
 
 Ang mga pagkakasundo  sa pagitan ng Vatican at ng ilang mga bansa na  ilagay ang 
Katolikong relihiyon sa isang karangal-rangal na estado ay nabago na. Ito ang katayuan sa Espanya 
at kamakailan lamang ay sa Italya na rin, kung saan ang katekismo ay hindi na nararapat na kasama 
sa mga pinag-aaralan sa mga eskuwelahan. Gaano kalayo ang mararating nito? Ang mga bagong 
mambabatas ukol sa katayuan ng tao ba ay hindi naiisip na ang Papa ay siya ring pinuno ng estado? 
Ang Papa ba ay mapipilitan na ibaba na lang sa isang sekular na katayuan ang Vatican at payagan na 
lamang ang pagtayo ng isang mosque o ng isang protestanteng simbahan sa loob nito? 
 
 Ang Katolikong mga gobyerno mismo ay nawawala na. Sa mundo ngayon, mayroon nang 
mga Protestanteng gobyerno, isang Anglikanong gobyerno, isang Muslim na gobyerno, isang Marxist 
na gobyerno - - at sa kabila nito ay naiisip nila na wala na dapat ang mga Katolikong gobyerno! Ang 
mga Katoliko ay hindi na maaaring makapagsikap na maitaguyod itong muli; mapapayagan lamang 
sila na panatilihin ang pagkakapantay-pantay ng mga relihiyon sa gobyerno! 
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 Si Pope Pius IX ay tinawag ito na, “kabaliwan” at ang “kalayaan ng kasamaan.” Si Pope Leo 
XIII ay ikinondemna ang hindi pagpansin sa pagkakaiba ng mga relihiyon (o ang tinatawag na 
religious indifference). Ang kung ano ang tama noong mga panahon nila ay hindi na tama para sa 
ngayon? 
 
 Hindi natin maaaring ipagpilitan ang kalayaan ng lahat ng mga relihiyosong lipunan, sa loob 
ng lipunang pangtao, nang hindi ipinapagkaloob sa parehong panahon ang moral na kalayaan. Ang 
mga Muslim (o Islam) ay pumapayag sa pagkakaroon ng maraming mga asawa (o ang polygamy); sa 
mga Protestante - - depende sa kung anong sekta sila - - ay mayroong maluwag na katayuan ukol sa 
hindi paghihiwalay ng mag-asawa at ng ukol sa kontrasepsyon. Ang basehan ng pagkakaiba ng 
kabutihan at ng kasamaan ay nawala na. Ang aborsyon ay hindi na ipinagbabawal sa Europa, 
maliban sa Katolikong Ireland. Imposible para sa Simbahan ng Diyos na patawarin ang mga pang-
aabuso na ito sa pamamagitan ng pagpayag sa kalayaang pang-relihiyon. 
 
 Ang isa pang epekto nito ay makikita sa mga Katolikong paaralan. Ang gobyerno ay hindi na 
maaaring magkaloob ng pribilehiyo na ang mga Katolikong paaralan ay dapat manatili, at gayon na 
rin sa kanilang pagkakaroon ng malaking bahagi sa pribadong edukasyon. Ito ay naglalagay sa 
kanila sa isang katayuan na pantay sa ibang mga relihiyon, tulad ng ating nakita, sa mga hindi-
Katolikong paaralan, at ang sabi pa nila, “Kung papayagan natin ang inyong pananatili, kailangan 
naming gawin din iyon para sa iba pang mga Nananaginip at sa ibang mga lipunan na may ganitong 
uri, kahit sa mga lipunan na may masamang pangalan.” At ang Simbahang Katoliko ay hindi 
makapag-reklamo!  Ang Sosyalistong gobyerno sa Pransya ay ginamit ang Declaration on Religious 
liberty at sinikap pa nilang ipag-isa ang mga Katolikong paaralan sa iba at ipinag-uutos nila sa ibang 
mga paaralan at ipinag-uutos nila sa mga pinag-isang mga paaralan na mga ito na sundan ang 
natural na batas lamang. Kung hindi, ang mga Katolikong paaralan na mga ito ay ibinubukas gayon 
na rin para sa mga kabataan na mula sa lahat ng uri ng relihiyon, at pinasasalamatan ang kanilang 
mga sarili sa pagkakaroon ng mas maraming mga Muslim na mga mag-aaral kaysa sa mga 
Kristiyano na nasa ibang mga lugar. 
 
 Ito ang dahilan kung bakit ang Simbahan, sa pamamagitan ng pagtanggap ng pagkakaroon ng 
pangkaraniwang batas lamang sa sibil na lipunan, ay nanganganib na maging isang sekta na lamang 
katulad ng iba. Dumadaan pa nga siya s panganib na baka mawala siya, dahil nangyayari na ang 
katotohanan ay hindi maaaring magbigay ng karapatan sa mga kamalian nang hindi itinatakwil ang 
kanyang sarili. 
 
 Ang mga Katolikong paaralan sa Pransiya ay ginagamit - - para sa mga pampublikong 
paglalahad - - ang isang awit, na maganda sa kanyang sarili, ngunit ito ay may mga salita na hindi 
maitago ang mapanganib na ispiritu ng paniniwala na “kalayaan, ang tanging katotohanan.” 
Kalayaan, kapag ito ay itinuturing bilang isang natatanging kabutihan, ay imposible. Kung ito ay 
iaangkop natin sa relihiyon, ito ay maghahatid sa pakiksama ng Katolikang doktrina sa mga maling 
doktrina (o ang doctrinal relativism) at sa pagsasawalang-bahala niya sa maaaringkahinatnan o 
pamamaraan ng kanyang pag-iisip (practical indifference). Ang mga nalilitong Katoliko ay 
kailangang kumapit sa mga salita ni Kristo na aking naipahayag nang may karagdagang pansin, 
“Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo.” 
  


