
 

 

First Sunday of Lent 

March 6, 2022 

 

MAHAL BA’YAN?  
 

 

Mga Layunin ng Formation Sessions: 

 
● Maihanda ang bawat isa sa panahong ito ng kwaresma sa pamamagitan ng pagninilay sa 

Ebanghelyo 

● Makita at maunawaan kung ano ba ang mga tuksong hinarap ni Hesus at ang tuksong hinaharap 

ng sambayanan sa nalalapit na halalalan  

● Gumawa ng mga personal at kolektibong hakbang upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok 

sa panahong ito ng nalalapit na ang eleksyon. 

 

Mga Dapat Ihanda: Iayon ang mga sumusunod sa venue ng pagdarausan ng sesyon o kung online set-

up ang inyong meting: 

 
● Kopya ng Pambansang Pagsusuri.  

● Role reading sa Ebanghelyo 

● Sacred space (altar, bibliya, kandila, krus, etc…) 

● Manila papers or likod ng kalendaryo 

● Pens (lapis or colors or markers) 

● Pandikit  

 

 

(Mahalaga:  Ang sesyong ito ay naka-disenyo sa daloy ng isang prayer meeting.  Pero ang mga 

puntong nakalahad dito, lalo pa sa pagpapalalim, ay maaari ring magsilbing homily pointers sa 

misa ngayong panahon ng Kuwaresma.) 

 

 

 

1. PAGBATI AT PAGTANGGAP (10 or 15 mins bago ang nakatakdang oras) 
Masayang tanggapin ang mga magsisipagdalo. Kung F2F panatilihin ang pagsunod sa AITF protocols 

ayon sa mandato ng inyong LGU. Mag patugtog ng ilang mga awiting pampasigla habang naghihintay.  

 

Sa online set-up: ilagay sa share screen ang titulo ng sesyon at malugod na i-shout-out ang mga 

pumapasok. Mag patugtog ng ilang mga awiting pampasigla habang naghiintay. 

 

 

2. PANIMULA (5mins) 

Sinimulan natin ang pagninilay sa panahong ito ng kwaresma noong ‘Ash Wednesday’ sa 

pamamagitan ng pagpapalalim sa atin ng mga salitang Pa-Mahal-Laan. Tinatawagan tayong 

mahalin ang ating bayan dahil lahat tayo ay may tungkulin bilang Pilipino at bilang Kristiyano 

na pamahalaan ito (to govern) . Hinamon din tayo na maglaan o magbigay ng mga panukalang 

gawain kung paano tayo makakapag-ambag sa nalalapit na halalan 2022. Sa sesyong ito, lalo 



 

 

nating bibigyang-diin ang pagmamahal natin sa Pilipinas, ang bayang ibinigay sa atin ng 

Diyos.  

 

Sa totoo lang, tayo bilang isang bansa ay ‘di nalalayo sa bayang Israel noong matagal nang 

panahon. Biktima ang kanilang lipi ng karahasan, kahirapan at pagmamalupit ng mga Ehipsyo 

– makikita natin sa unang pagbasa ngayong araw (Deut 26:4-10) kung paano sila inilabas ni 

Yahweh sa isang napakalaking puwang sa kanilang kasaysayan. 

 
Sa kasalukuyan, tayo ay nasa pagitan pa din ng puwang gawa ng pandemya at isa pang puwang 

na nilikha ng paghahati-hati  natin dahil sa mga pinapanigan nating mga kandidato sa national 

at sa local level elections. Sinabi ni San Pablo sa mga taga Romano sa ikalawang pagbasa 

ngayong araw na ‘walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Hentil. Iisa ang Panginoon 

ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya’ (10:12).  

 

Kaya sa unang linggo ng Kuwaresma at sa sesyon natin ay sikapin nating mapagbigkis tayo ng 

isang pagsusuri upang mailigtas tayo sa anumang tuksong nagbabantang pabagsakin ang ating 

pananampalataya sa Diyos at paninindigan sa mahal nating Bayan.  

 

Ang tanong-hamon sa sesyon na ito ay: ‘Mahal Bayan?’ o mahal ba natin ang ating bayan o 

‘Mahal ba ‘yan?’ o katumbas ba ng pera ang ating boto kapalit ng dangal nating mga Pilipino?  
 

 

3. PAMBUNGAD NA PANALANGIN (1 min) 
 

Sama-sama tayong manalangin…. 

 

Ama ng kasaysayan, sa simula pa ay pinipili mong iligtas ang Iyong bayan mula sa malalaki 

at malalawak na puwang na likha ng galit at hidwaan. Nagpakita at gumagawa Ka ng 

pamamaraan upang ang lahat ay maging matapang sa mga pagsubok at tukso. Dalangin 

namin sa Iyo ang araw na ito upang makita namin ang sitwasyong hinaharap ng aming 

Mahal na Bayan at tulungan kaming maging matapang na labanan ang anumang sisira sa 

dangal namin bilang nananampalatayang Kristiyano sa pagsusumikap naming magkaroon 

ng isang patas at malinis na halalaan upang matalino kaming makapili ng pinunong 

kakatawan sa Iyo. Sa ngalan ni Kristo na Manunubos, ito ang aming dalangin. Siya nawa. 
 

 

4. PAGTINGIN SA BUHAY: PAGSUSURI NG PAMBANSANG KALAGAYAN (15 mins) 

 

- F2F Option 1: Kung may resources ng Computer at overhead, gamitin ang PPTX 

- F2F Poster Option 2: i-Print or i-drawing sa manila paper/likod ng kalendaryo ang nasa 

PPTX   

- Online Option: PPTX Share screen 
 

May isang pag-susuri na ginawa si Prof. Carmela Abao mula sa Department of Political 

Science sa Ateneo de Manila University:  

 



 

 

Tingan sa attached PPT ang detayle… Kung online, i-share screen ang presentation. Kung 

F2F na may gadget, ipakita sa projector. Kung F2F na walang computers, ipaskit sa lugar 

ang manila paper at hayaan silang lumakad para tingnan ito.  

 

Tingnan sa Appendix ang pagpapdaloy nito… 

 

 Itanong ito pagkatapos ipakita ang Pambansang Pagsusuri…  (10 mins) 

 

Sa paanong paraan mo din ito nakikita ang mga sitwasyong ito (pulitikal, panlipunan, 

kultural) sa ating LGU/Barangay? (maglaan muli ng ilang sandali ng katahimikan upang 

maka pagnilay ang lahat)  

 

- Sa maliit na grupo  / breakout rooms kung online  

- Humungi ng volunteer na magbabahagi sa malaking grupo. 
 

 

Paglalagom (7 mins) 

 

Malapit na ang eleksyon. Alam natin na samu’t sari na ang ating nakikita at nadidinig na mga 

pangangampanya. Sa mundo ng social media, may mga malilikhaing pagpapakilala ng mga 

kandidato. Mayroon din namang mga hindi magagandang ganap na sanhi ng siraan na nauuwi 

sa galit. 

 

Sa nakita nating datos, nakaka gulat na TAO at SISTEMA pala ang PROBLEMA – ibig 

sabihin bahagi ikaw, ako, tayong lahat sino man ang ating pinapanigan ng malawakang suliranin 

na ito. 

 

Ano ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano? Hindi lamang paghahanda sa eleksyon ang 

layunin ng sesyon na ito, nais din nating maihanda ang ating puso at kalooban sa buong panahon 

ng Kuwaresma upang sa darating na pagkabuhay ni Hesus ay may isang simula din tayong 

hahakbangin bilang isang bayan. 

 

Ngunit sa pagpunta patungo doon, may malalaking pagsubok, maraming hamon at 

nagbabantang mga tukso sa daan ng pagpili. 

 

Buksan natin ang ating puso sa pakiking ng ebanghelyo sa Linggong ito. Awitin natin…  

 

“O Kristo aming ligaya, O Kriso aming pag-asa”. 

 

Ihanda ang mga magbabasa sa isang dialogical reading: Narrator, Hesus, Diyablo mula sa  

 

LUKAS 4:1-13 

 

Narrator:  Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lukas… 

 
1Si Jesus na puspos ng Banal na Espiritu ay bumalik mula sa Jordan. 

Pinatnubayan siya ng Espiritu sa ilang. 2 Doon ay tinukso siya ng diyablo sa loob 



 

 

ng apatnapung araw. Sa mga araw na iyon ay wala siyang kinaing anuman. 

Pagkatapos ng mga ito, nagutom siya. 3 Sinabi ng diyablo sa kaniya:  

 

Diyablo:  Yamang ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging  

tinapay. 

N:    4 Sumagot si Jesus sa kaniya na sinasabi:  

Hesus:  Nasusulat: Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao kundi sa bawat Salita ng 

Diyos. 

N: 5 Dinala siya ng diyablo sa isang mataas na bundok. Ipinakita sa kaniya ang lahat 

ng mga paghahari sa sanlibutan sa sandalin panahon. 6 Sinabi ng diyablo sa 

kaniya:  

D:  Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kanilang kaluwalhatian 

sapagkat ibinigay na ito sa akin at ibibigay ko ito kung kanino ko naisin. 7 Kung 

ikaw nga ay sasamba sa akin, ang lahat ng mga ito ay magiging iyo. 

N: 8 Sinagot siya ni Jesus at sinabi:  

H: Lumayo ka, Satanas! Ito ay sapagkat nasusulat: Dapat mong sambahin ang 

Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. 

N: 9 Dinala ng diyablo si Jesus sa Jerusalem at inilagay siya sa taluktok ng templo. 

Sinabi sa kaniya:  

D: Yamang ikaw ang Anak ng Diyos, magpatihulog ka. 10 Ito ay sapagkat nasusulat: 

Uutusan niya ang kaniyang mga anghel patungkol sa iyo upang ingatan kang 

mabuti. 11 Bubuhatin ka nila ng kanilang mga kamay upang hindi tumama ang 

iyong paa sa bato. 

N: 12 Pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya: Nasusulat: 

J:  Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. 

N:  13 Nang matapos ang bawat pagtukso ng diyablo, siya ay umalis at  

iniwan si Jesus ng pansamantala. 

 

Ang Mabuting Balita ng ating Panginoon. 

 

Sandaling katahimikan… 

 

Pagpapalalim (15 mins) 

Sa Ebanghelyo ay ikinumpara si Hesus sa bayang Israel na sinubok din sa disyerto sa loob ng 

apatnapung taon (Jos 5:6). Katulad din ang Ebanghelyo ng kwento ni Haring David noong 

pagkatapos ng apatnapung araw nang nagalit ni Goliath sa mga Isarelita ay naghamok ito ng 

isang tao na magpapatumba sa kanya (1 Sam 17:16). Ikinumpara din si Hesus at propeta Elias 

na hindi din kumain ng apatnapung araw sa loob ng disyerto (1 Hari 19:8).  

 

Ang pagtukso ng diyablo kay Hesus ang ebanghelyo natin ngayong unang Lingo ng 

Kuwaresma. Sa loob ng apatnapung araw, sa gitna ng malaking puwang ng disyerto, si Hesus 

ay tatlong beses na tinukso ng Diyablo. Kung titingnan natin ngayon ang nilikhang puwang ng 

eleksyong ito sa ating mga boboto at mga kandidato sa National at Local levels, tanungin natin 

ang ang sarili: 

 

 



 

 

Ano sa tingin natin ang mga TUKSO ng isang kandidato? 

Ano sa tingin natin ang mga TUKSO nating mga bumoboto? 

 

Pagkatapos ng ilang i pagninilay, ibahagi sa maliit na grupo (or breakout). Pagkatapos ay  

humiling ng ilan na magbahagi ng kanilang napag-usapan sa buong grupo. Isusulat sa manila 

paper/share screen ng isa mula sa team. 
 

TUKSO ng isang kandidato TUKSO nating mga bumoboto 

  

  

  

 

Maaaring ang mga tukso na ating ibinahagi ay nauugnay sa tatlong tukso ng Diyablo kay Hesus. 

Tingnan natin: 
 

a. Ang tukso ng pagiging MAKASARILI - “Kung ikaw nga ang Anak ng Diyos, iutos 

mong maging tinapay ang batong ito (v3).” (15 mins) 

 

Minsan GUTOM ang naguudyok sa pagiging makasarili. Sa pambansang pagsusuri ay 

ating natuklsan na hindi maunlad ang ating bayan. mas maraming mahihirap, mga aba, 

agresibong tinanggalan ng mga ninunong lupa, binili ang pag-aari sa murang halaga. 

Maaaring ang iba’y napilitang ipagpalit ang dangal, prinsipyo at moralidad para sa 

kakarampot na halaga sa makakatawid lamang sa ilang araw o buwan ng pagkagutom. 

 

Kaya sinasamantala sila ng mga politikong ang hangad ay pansariling kapakanan, 

ginagamit ang kanilang kahirapan. Ilan na nga bang politiko na ang ‘slogan’ na ginagamit 

sa kampanya ay ang ‘mahihirap’. Tama, ginagamit ang mahihirap para sa pansarili nilang 

kapakanan. 

 

Ang pagkain ni Hesus ay ang pagganap niya sa misyon na iniatas sa kanya ng Ama, kung 

saan Siya kumukuha ng lakas mula sa ‘Salita ng Diyos’. Hamon sa atin na maging radikal 

na Hesus na iniaangat ang antas ng ating pamumuhay; na patuloy nating piliin ang lumaban 

mula sa tuksong ito ng pagkamakasarili. At kung gusto nating tunay na makalaya sa 

ganitong sitwasyon, palitan natin ang mali nating gawi at sistemang nakasanayan: yung 

pandadaya, katamaran, kawalan ng malasakit - kailangang palitan ng matino at mahusay 

na pag-iisip. Handa dapat tayong iwaksi nang buong-buo ang mga dati nating gawi.  

 

Balikan po natin yung mga sinabi nating tukso na ating ibinahagi kanila (ipakita ang 

manila paper/ share screen). Alin po sa mga nakasulat ang sa tingin natin ay TUKSO ng 

pagiging MAKASARILI. (sandaling katahimikan). 

 

Sabihin po natin sa isang malakas na tinig sa mapanalangin paraan… 

 

 

b. Ang tukso ng maling paggamit ng KAPANGYARIHAN – “Ibibigay ko sa iyo ang lahat 

ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito (V6).” (15 mins) 

 



 

 

Paggamit ng KARAHASAN ang ipinaglaban ni Hesus sa puntong ito. Madaming politiko 

o botante ang sanay sa marahas na laban para sa kapangyarihan. Handa silang madungisan 

ang kanilang kamay para sa tagumpay. 

 

Sa pambansang pagsusuri ng kultural na aspeto na ating ginawa, nabatid natin na takot ang 

karamihan sa mamamayan, pinipili na lang ang tumahimik, sunod-sunuran tayo sa 

kapangyarihan ng mataas sa atin.  
 

Tinanggihan ni Hesus ang ganitong uri ng tukso dahil malinaw kung nasaan tayo: nasa 

panig tayo ni Hesus na iniaangat ang sarili, ang pamilya, ang kapuwa, mula sa hamon ng 

buhay. Piliin nating lumaya mula sa karahasan at pagdurusa. 

 

Kaya maniwala tayo na pag-ibig ang magbabago sa kultura ng karahasan at ang 

kahandaang lumaban sa pwersa ng kadiliman kahit gaano kahirap. Kaya dapat buo ang 

puso at isip natin na lumaban sa lahat ng kamalian. Dapat malinaw sa lahat ang hamon na 

kinakaharap nating mamamayan na kadalasang biktima ng mga pagdurusa at abuso. Kaya 

dapat buong-buo ang tiwala natin sa ating sarili. Gisingin ang totoo nating kapangyarihan 

na tumindig upang tumayo din ang lahat para sa mahal nating bayan.  

 

Balikan po natin yung mga sinabi nating tukso na ating ibinahagi kanila (ipakita ang 

manila paper/ share screen). Alin po sa mga nakasulat ang sa tingin natin ay TUKSO ng 

maling paggamit ng KAPANGYARIHAN. (sandaling katahimikan). 

 

Sabihin po natin sa isang malakas na tinig sa mapanalangin paraan… 

 
 

c. Ang tukso ng ambisyong POLITIKAL – Yamang ikaw ang Anak ng Diyos, 

magpatihulog ka (berso 9). Bubuhatin ka nila ng kanilang mga kamay upang hindi 

tumama ang iyong paa sa bato (berso 11). (15 mins) 

 

Sa pambansang pagsusuri sa aspeto ng politikal na ating tiningnan kanina, nabatid nating 

hindi tunay na demokratiko ang Pilipinas. Patunay nito ang political dynasties, mataas 

ang benta sa bawat boto, may padrino system o palakasan. Talamak ang korapsyon at 

kumakandidato pa nga ang ilan sa kanila. 

 

Sa Ebanghelyo, sinubukang ilihis ng diyablo ang daan ni Hesus. At marami din tulad ng 

diyablo sa kasalukuyan ang inililihis ang tao sa tama, gumagawa ng mga imbentong 

kwento para takpan ang katotohanan para sa maruming pagnanasang political at sila na 

ang magharing lakas sa ating bayan. 

 

Umiwas tayo sa lihis na landas. Sikapin nating huwag  ang hindi kumibo o umaksyon 

kapag may nangyayaring hindi tama. Hindi ito puwedeng iasa sa iba habang nanonood 

lang tayo; hindi puwedeng pumikit na lang at umasang pagdilat natin nagbago na ang 

mundo ng politika. Dahil ang kinabukasan, pinipili, pinagsisikapan, ipinaglalaban. 

Kailangan nating piliing humakbang. Ipaglalaban natin ang tama hanggang dulo. Itaya at 

ibuhos natin ang lahat ng mabuti.  

 



 

 

Buong kapitbahayan at bansa tayong tumungo sa isang kinabukasang mas patas at mas 

makatao; kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umasenso; kung saan ang 

lakas ng bawat isa ay nagiging nagkakaisang lakas ng lahat – lakas na dadaig sa anumang 

krisis, anumang hamon, lakas na magiging simula ng ating kolektibong pagbangon.  

 

Balikan po natin yung mga sinabi nating tukso na ating ibinahagi sa kanila (ipakita ang 

manila paper/ share screen). Alin po sa mga nakasulat ang sa tingin natin ay TUKSO ng 

ambisyong POLITIKAL. (sandaling katahimikan). 

 

Sabihin po natin sa isang malakas na tinig sa mapanalangin paraan… 
 
 

5. PAGKILOS (10 mins) 

 

Naunawaan natin ang tatlong tukso ng dyablo kay Hesus sa konteksto ng halalan, pagnilayan 

natin ang tanong na ito… 
 

Sa paanong paraan mo / natin mahihikayat o mababago  

ang puso at isip ng mga may maling pamantayan sa pagpili  

ng kandidato na magiging pinuno ng ating Mahal na Bayan? 
 

Small group sharing. 

Anyayahan silang gumawa ng isang maikling pagtatalaga sa pamamagitan ng pag kumpleto 

sa maikling pariralang ito…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PANGWAKAS NA PANALANGIN (10 mins) 

Mahal namin ang aming bayan, kaya naman… 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 
(halimbawa):  

Mahal namin ang aming bayan, kaya naman… 
Maglalaan ako ng panahon para makipag-usapa sa isang kapitbahay 
(o pamilya, kaibigan, etc….) upang huwang niyang piliin ang isang 

kinabukasang walang tiyak na patutunguhan ay patuloy lamang tayong 

ibabagsak bilang isang bayan. 

 



 

 

 

a. Panimula 

 

Ama, sa pamamagitan ng anak mong si Hesus ay itinuro mo sa amin ang maging 

matapang at matatatag na labanan ang anumang tukso. Sa panahong ito na nahaharap 

ang aming bayan sa isang malaking pagsubok sa darating na eleksyon, bigyan mo kami 

ng tamang pag-isip at sapat na lakas na iwaksi lahat ng tukso na piliin ang masama at 

huwag kumibo para sa katotohanan. Amen. 

 

b. Pagbabasa ng mga commitment.  

 

Ating ngayong babasahin ang mga pagtatalaga na handa nating ilaan para sa patuloy 

nating paghakbang sa panahong ito ng kwaresma upang tayo ay makapili ng tamang 

pinuno para sa Mahal naing Bayan. 

 

Pagkatapos ng tatlong (o limang) magbabasa, awitin ang: 

 

“Sa Pagmamahal, naroon ang Diyos” 

 

c. Ama Namin 

 

Sama-sama nating dasalin ang panalanging itinuro sa atin ni Hesus. 

 

d. Pilipinas kong mahal 
 

Ang bayan ko’y tanging ikaw 

Pilipinas kong mahal 

Ang puso ko at buhay man 

Sa iyo’y ibibigay 

Tungkulin ko’y gagampanan 

Na lagi kang paglingkuran 

Ang laya mo’y babantayan 

Pilipinas kong hirang 

 

Bayan sa silanga’y hiyas 

Pilipinas kong mahal 

Kami’y iyo hanggang wakas 

Pilipinas kong mahal 

Mga ninuno naming lahat 

Sa iyo’y naglingkod ng tapat 

Ligaya mo’y aming hangad 

Pilipinas kong mahal 
 

 

 

 

 



 

 

APPENDIX 

PAMBANSANG PAGSUSURI (Prof. Carmela Abao) 

 

Bilang isang bayan sa panahong ito na nalalapit na ang halalan, dapat tayong magsuri ng 

kalagayan ng ating bansa.  

 

Ano ang dapat nating suriin? Una, ang kalagauan ng kabuuang bansa lalo na ng mahihirap. 

Ikalawa,  ang mga matitinding problema ng karaniwang Pilipino 

 

Bakit kailangan nating suriin ito? Una, dahil sa tamang pagsusuri, nakakahanap tayo ng 

tamang solusyon. Ikalawa, pagpalagay natin may sakit ang bansa, kung tama ang ating diagnosis, 

makakahanap tayo ng tamang gamot upang mapagaling anumang sakit ang ating nararanasan sa 

bayan. 

 

Paano ba dapat tayo magsuri? Una, dapat tayo ay sama-sama, para mag pagpapalitan ng mga 

opinion kasi walang iisa ang nakakakita ng kabuuang kalagayan natin sa bansa. Tandaan natin na  

109.6 milyon na tayong mga Pinoy. Ikalawa, dapat tingnan lahat ng sistema o kalakaran ng mga 

sumusunod na aspeto ng ating bansa:  

● Economic – materyal na kundisyon  

● Social – panlipunang mga isyu; kalidad ng pamumuhay  

● Political – kapangyarihan at boses; gobyerno; mamamayan 

● Cultural – mga pagpapahalaga; mga kaugalian 

 

Una ang ECONOMIC:  

 

● Walang trabaho - 3 million ang “unemployed” o walang trabaho sa bansa; may isang 

million graduates o mga bagong manggagawa ang dumadagdag kada taon. 

● May trabaho pero hindi sapat dahil sa 8.6 million kababayan natin ang “underemployed”. 

● May trabaho pero hindi regular dahil karamihan ay mga “contractual” workers lamang. 

● May trabaho pero mababa ang sweldo – ang realidad ay mayroon lamang na P 466  per 

day ‘Minimun Wage’ or P12,000 kada buwan sa NCR. 

● May trabaho pero walang boses ang mga manggagawa dahil <10% lang ang may unyon 

ng mga mangagawa. 

 

Konklusyon:  hindi totoong umuunlad ang pilipinas! 

 

Ikalawa ang SOCIAL: 

● May problema tayo sa MIGRATION dahil 2 million Pinoy ang lumalabas kada taon 

(OFWs) 

● Malaki din ang suliranin ng bansa sa KALUSUGAN, hindi sapat ang mga pasilidad, 

ospital, kagamitan mga medical practitioner sa mga gilid-gilid ng ating bansa, kasama 

ang mga nasa malalayong isla at matataas na mga bundok dahil hindi ito nararating ng 

pamahalaan. 

● Ang suliranin ng PABAHAY ay Malaki ding problema, walang o kulang sa disenteng 

pabahay para sa ating mga kababayan. Kung hindi libre ay mahal ang bayad para 

magkaroon ng sariling tahanan ang mga maralita nating kababayan. 



 

 

● Problema sa EDUKASYON – batid natin ang hirap na dinadanas ng mga estudyante, 

guro at magulang sa panahon ng pandemya. Maski sa Pre-pandemic na sitwasyon kulang 

na din ang mag paaralan, kagamitan at maraming pang iba sa aspetong ito. 

● KRIMEN – maituturing na isa ito sa pinakamalaki nating problema na hinaharap bilang 

bayan. Lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao. 

 

Konklusyon:  hindi maganda ang kalidad ng pamumuhay sa Pinas! 

 

Ikatlo ang POLITICAL: 

● Sa totoo lang halos lahay ay mayayaman lang ang may boses sa gobyerno. Sila yung 

mga Political families/dynasties. Kaya nilang bilhin ng mahal ang boto nating mga 

tao tuwing may ekelsyon.   

● Ka-partido lang ang nabibiyayaan ng garasya, kadalasan kailanganpang gumami ng 

mga ‘padrino’ para lamang marinig ang boses o matugunan ang pangangailangan ng 

simpleng mamamayan.  

● Pinakitang wala nang batas o korte pagdating sa paghahanap ng hustisya patunay nito 

ang  drug War/Tokhang/ Extra Judicial killings (ejks) 

● Hindi pa din nawawala ang pagiging talamak na korupsyon sa gobyerno. Big time 

ang corruption sa bansa at tumatakbo din sa elesyon ang mga punderers  

 

Konklusyon:  hindi tunay na demokratiko ang pilipinas! 

 

Ikaapat ang KULTURAL: 

● Madami sa atin ang TAKOT, sa tindi ksi ng karahasan, pinipili nating manahimik na 

lang. Ikimkim na lang na lumaban kasi ayo sna sa atin ang ‘contractaul’ na trabaho, 

kesa naman lumaban para sa karapat, Mabuti na din mayroon kahit iang taon lamang 

sa kumpanya. 

● Suunod-sunuran tayo sa Sistema na may mas may nakaka-anagt sa atin kasya sila 

ang magdedesisyon. Maging sa pamamahala, dapat lalaki at taga-sunod lanag ang mga 

babae. 

● Materyalismo pa din tayo kasi kung tingnan natin ang mga taong ‘successful’ sa 

buhay ay yung mayayaman lang, kung may binatbat ang pamilya kaya sila ayung 

iboboto natin, kahit galing sa harbat o nakaw ang ‘succeess’ nila. 

● Indibidwalismo, sa pag dedesisyon ng para sa bansa, kapag ok ako at nakikinabang 

ang pamilya ko, ok na okay un at wala na tayong paki alam sa ating kapwa kasi di 

naman natin sila kadugo kahit kababayan pa natin. 

● Escapism o magpakasaya nalang tayo dahil mas pinipili nating takasan na lang 

realidad ng ating sitwasyon 

● Fatalism o bahala na si Batman o bahala na si Lord, isang pag-uugali natin na 

tatanggapin na lamang natin kung ano man ang mangyari kahit klaro sa atin na taong-

bayan ang talo sa bandang huli. 

● Laganap na Petty Corruption kasi nga naman kung yung boss mo nga korap, eh di 

pwedeng ikaw din total maliit lang naman at hindi nahuhuli kasi walng nag rereklamo. 

 

Konklusyon:  tayo mismo ang problema!!! 

 



 

 

Sa maikling pagsusuring ito ng kasalukuyang kalagayan ng ating bansa sa aspeto ng Economic. 

Sosila, Politika at Kultural masasabi natin na SISTEMA at TAO ang PROBLEMA. 

 

Ano ang solusyon? Sino ang solusyon? Kung TAO at SISTEMA ang suluranin, makipaglaban 

tayo para baguhin ang bulok na Sistema, huwag tayong magpalamon, gumaya, sumang-ayon sa 

sistemang huwad para hindi na tayo makidagdag pa sa problema.  

 

IKAW, AKO at TAYO ang SOLUSYON.  

 


