
 

 

3rd Sunday of Lent 
March 20, 2022 
 

MAKADIYOS: Buhay, 

Katotohanan at Tuwid na 

Pamamahala 
 
 
Layunin: 

● Maihanda ang bawat isa sa panahong ito ng kwaresma sa pamamagitan ng pagninilay ng 
mga pagbasa sa banal na misa 

● Pagnilayan ang mga katangian ng Diyos na kanyang ipinamalas sa kanyang mga lingkod 
upang maunawaan ang ibig sabihin ng ating pagiging maka-Diyos. 

● Magiging mapanuri sa pagpili ng kandidato na maka-Diyos sa darating na eleksyon. 

 
Mga dapat ihanda: 

● Maka-Score Cards 
● Tamaka pptx/video 
● Candidates Profile TamaKa 

 
 
I. PAGBATI AT PAGTANGGAP 

 
Masayang tanggapin ang mga nagsidalo. 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. Magpatugtog ng ilang mga awiting pampasigla habang naghihintay.  
 

II. PANIMULA 
 
Noong nakaraang Linggo pinagnilayan natin ang Preambulo ng Pilipinas kung saan ating 
mababasa ang kahalagahan ng Diyos sa ating pagbuo ng isang makatarungan at makataong 
bansa. Sa ating pagpapatuloy na pagninilay ngayong ika-tatlong Linggo sa panahon ng 
kwaresma nawa’y mas lalo pa nating mapapalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa ating 
Panginoon lalong-lalo na sa panahon ng pagpili ng mga mamumuno sa atin. 
 
Ang sesyong ito at ang susunod ay pinamagatang Pamamahala (1 and2). Nais nating 
pagnilayan, kasabay ng mga pagbasa sa sa Linggo ng Kuwaresma, ang  mga batayang sa 
pagpili ng tamang kandidato. Ang mga batayang ito ay nakaugat sa ating pagiging Kristiyano 
at nasasalamin rin ng ating mga pagbasa.  Bilang tagasunod ni Kristo, tayo rin ay hinahamong 



 

 

maging batayan ito sa ating pamumuhay Kristiyano, lalo na sa pakikilahok nating sa buhay 
politikal ng ating bansa. 
 

III. TINGNAN ANG BUHAY: “TINDAHAN” 
 

- F2F Option: Kung may resources ng computer at overhead gamitin ang video clip 
- F2F Skit Option: Isasadula ang kwento ng “Tindahan ni Aling Pinang”   
- Online Option: Share screen 

 
Bago tayo magpatuloy sa ating pagninilay hayaan natin ang kwentong ito na hango sa video 
clip na ginawa ng grupong TamaKa,  ay pukawin ang ating kamalayan tungkol sa mga 
katangian na kailangan nating hanapin sa isang lider ng ating bayan. 
 
(Isang kuwento – maaring isadula) 
 
ANG TINDAHAN NI ALING PINANG 
 
Si Aling Pinang (lalabas si Aling Pinang) ay may-ari ng isang tindahan. Siya ay 
nangangailangan ng bagong katiwala para sa kanyang tindahan. Maraming naging interesado 
sa posisyon.  
 
Andyan si Bob (Tatayo si Bob at kakamot ng ulo) sobrang interesado pero hindi niya alam 
kung anong gagawin kapag siya’y na hire bilang isang katiwala. 
 
Si Bea  naman (lalakad si Bea ng paeasy-easy) ay interesado sa trabaho kasi iniisip nya na 
pwede naman daw siyang parelax-relax lang pag na-hire na. Ugali na kasi ni Bea na tatamad-
tamad sa trabaho. 
 
Isa pang nag-apply ay si Melvin (tatayo si Melvin at ilagay ang hintuturo sa bibig habang 
pinapatahimik ang mga tao). Ok na sana kaso hindi pala nagsasabi ng totoo itong si Melvin. 
Natuklasan ni Aling Penang na nagsinungaling pala si Melvin tungkol sa halaga ng kinita ng 
tindahan. 
 
Si Balsy  naman (tatayo si Balsy na taas noo at mukhang galit sa mga tao) ay isa sa mga nag-
apply na meron palang record sa dating trabaho. Nasisante sa dating trabaho dahil naging 
abusado sa posisyon at naging malupit sa kapwa manggagawa. 
 
Boyet  naman (tatayo, kukuha ng pitaka at bilangin ang pera na nagmamasid sa paligid) ang 
pangalan ng isang nag-aaply na magaling pero nahuling nangupit sa dating trabaho. 
 
Si Mayet naman (haharap si Mayet sa mga tao habang naka ekis ang mga kamay) ay merong 
kasong kriminal. 
 
Ipagkakatiwala kaya ni Aling Pinang ang tindahan sa kanila? Baka imbis na lumago ay 
malulugi pa ang negosyo ni Aling Pinang. 
 
Meron naming isang aplikante na si Rona (lalabas si Rona). Hindi lang sa masipag siya kundi 
maayos pa sa tindahan. Malinis ang paligid at nilagay sa tamang lugar ang mga bagay-bagay. 
Halatang alam na alam niya ang ginagawa dahil sa nakasanayan niya ito sa dating trabaho. 
Mabait siya sa mga customer at sa lahat ng kanyang nakakasalamuha sa tindahan. Kailanman 



 

 

ay hindi siya naging malupit sa kapwa. Tunay na mapagkatiwalaan siya lalong-lalo na 
pagdating sa pera. Naging malikhain din sya kung paano pa mapapalago ang negosyo. Inuuna 
niya ang kapakanan ng tindahan kesa sa sariling interes. 
 
Palagay ko alam nyo na kung sino ang pipiliin ni Aling Pinang. 
 
Eh kung kayo naman kaya ang papipiliin ng katiwala ng ating gobyerno? Paano kaya kung sa 
iyo nakasalalay kung aayos ang serbisyo ng gobyerno o hindi? Kung gaganda ang buhay ng 
Pilipino o hindi? Kung may kinabukasan ba ang mga kabataan at ang susunod na henerasyon 
o wala? 
 
Ang totoo ay nasa ating sambayanang Pilipino ang desisyong ito. At ito’y ginagawa natin 
tuwing eleksyon kung kailan tayo pumipili ng mga lingkod bayan na magpapatakbo ng ating 
gobyerno. Kaya kung gaano tayo kaingat magpili sa katiwala ng tindahan lalo pa tayong 
maging maingat sa pagpili ng kandidato at higit pa. Isa sa pinaka-importanteng lingkod bayan 
na pipiliin natin ay ang presidente. Siya ang may pinakamalaking kapangyarihan na baguhin 
ang buhay ng mga Pilipino. Kaya nga napakataas ng hinahanap sa kanila. (Ilabas ang kopya 
ng code of conduct)  
 
 
 

Ayon sa code of conduct ng mga lingkod bayan ang presidente ay accountable o handang 
managot sa taong bayan, kailangang responsable, may integridad, may kakayahan, may 
katapatan, dapat maglingkod para sa interes ng bansa, dapat makatarungan, dapat simple ang 
pamumuhay at di marangya, at dapat unahin ang interes ng taong bayan kaysa pansariling 
interes o interes ng sariling pamilya. 
 
O ano? Pipili ba tayo ng kandidatong walang alam? Tamad? Sinungaling? May masamang 
record? Nangungupit? O may kasong kriminal? Tayo po ang magdedesisyon. 
 
Tanong Bahaginan:  
 
Ano-anung mga katangian ng isang lider ang inilahad sa napakinggan natin? (Manghingi ng 
sagot sa mga participants. Pagbabahaginan sa malaking grupo.) 
 
Ipakita dito ang tamaka video (slides #20-21) ng KILALA MO BA ANG KANDIDATO? 
 



 

 

Pagpapalagom:  
 
Tunay nga na kung ang isang tindahan ay ibig nating lumago kailangan na ang nagbabantay 
nito ay talagang mapagkatiwalaan at may malasakit sa kapakanan ng tindahan, na di niya 
magawang manloko sa kapwa.  Ang kanyang iniisip ay paano pangangalagaan ito at 
payayabungin. Sana ito rin ang makikita natin sa ating mga kandidato lalong-lalo na sa 
mamumuno sa ating pamahalaan. Nakasalalay sa ating mga mamamayan ang pagluklok ng 
mga tamang tao sa pwesto. Kung ating maalala sa ating pagninilay noong unang araw ng 
kwaresma (Miyerkoles ng Abo) sinasabi sa atin ng salitang Pa-Mahal-Laan na bawat isa sa 
atin ay may kinalaman at may responsibilidad sa pamamahala ng bansa tungo sa kanyang 
ikagiginhawa at ikauunlad. At ang responsibilidad na ito ay una nating ginagampanan sa 
pagpili ng mga tamang kandidato sa panahon ng eleksyon. 
 
Kagaya ng ating natanto sa code of conduct ng mga lingkod bayan ang mga kandidato ay dapat 
nakikitaan ng respeto sa kapwa lalong-lalo na sa mga naghihirap, may pagmamahal sa bayan, 
hindi inuuna ang pansariling interes, at kayang maglaan ng sarili at kakayahan para sa bansa. 
Kaya masasabi natin na ang isang kandidatong may ganitong mga katangian ay may 
pagpapahalaga sa Diyos o maka-Diyos (sa kanyang pagpili ng mabuti at pag-iwas sa 
masamang gawa), sa kanyang kapwa o maka-tao (sa kanyang paggalang sa iba at 
pakikipagkapwa), sa lahat ng nilikha o maka-kalikasan (sa kanyang pangangalaga sa likas na 
yaman ng bansa), at tunay na maka-bayan (inuuna nya ang kapakanan ng bayan kesa sariling 
interes).  
 
Sa mga katangiang nabanggit pagnilayan natin ngayon ang pagiging maka-Diyos ng isang 
mamamayan o ng isang kandidato. Ano ba ang ibig sabihin nito? Hayaan natin na ang salita 
ng Diyos ang siyang gagabay sa ating pagninilay ngayon. 
 

IV. SALITA NG BUHAY 
 
Sandaling Katahimikan (Paghahanda sa pakikinig sa Salita ng Diyos) 
 

- Ihanda natin ang ating puso’t isipan upang pakinggan ang Salita ng Diyos.  Awitin 
natin…  

 
Awit: Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 
 
Exodo 3:1-8A, 13-15: (Humingi ng volunteer para sa pagbabasa ng Salita ng Diyos.) 
 
Ilang sandali ng katahimikan… 
 
Sa ating pagbasa ating napakinggan kung paano nasaksihan ni Moises ang Diyos sa 
pamamagitan ng nagliliyab ngunit di nasusunog na mababang punong kahoy. Paano kaya 
pinakilala ng Diyos ang sarili niya kay Moises? Anong klaseng Diyos ang ating natanto sa 
pagbasang ito? 
 
(Maglaan ulit ng ilang sandali ng katahimikan habang pinagninilayan ang sagot sa mga 
tanong na ito.) 
 



 

 

Ibahagi natin ngayon sa isang malakas at mapanalanging paraan ang katangian ng Diyos na 
ating napagnilayan sa ating pagbasa. (Hal. Maawain, Nakikiramdam, etc.) Sa bawat pagbahagi 
awitin natin: Sa pagmamahal, naroroon ang Diyos. 
 

V. PAGSASABUHAY 
 
Sa ating pagbasa narinig natin kung paanong pinapahalagahan ng Diyos ang kanyang bayan. 
Kung paanong damang-dama niya ang kanilang pagtitiis at kahirapan … kung paanong 
bumaba siya upang iligtas ang kanyang bayan. Pagnilayan natin ang mga katangiang ito at 
kung paano itong maisasalamin ng isang nagnanais na maninilbihan bilang lider ng ating 
bansa. 
 
Tanong Bahaginan: 

- Ano ang larawan ng isang maka-diyos na pamamahala? 
- Bakit mahalaga ang makadiyos na kandidato? 

 
Pagbabahaginan: 

- Sa maliliit na grupo/ sa malaking grupo 
 

Paglalahad: 
 
Napakinggan natin sa ating pagbasa kung paanong ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-alala 
at pagtulong sa kanyang bayan. Kung paanong hindi naging matuwid ang pagtrato sa kanila 
ng mga namumuno sa Ehipto. Dahil dito ang Diyos ay nanindigan para sa kanyang bayang api. 
Kaya nga masasabi natin na ang isang lider na sumasalamin sa katangian ng Diyos ay isang 
lider na may pagpapahalaga sa buhay ng bawat taong nasasakupan niya, may matuwid na 
pamamahala at naninindigan sa katotohanan. Tingnan natin ngayon ang mga kumakandidato 
sa pagkapresidente ng ating bansa. I-rate natin sila sa ating sarili na ang batayan ay ang 
pagiging maka-Diyos: 
 
(Present TamaKa Slides on Maka-Diyos #32-33) 
 
Hayaan natin ang ating napagnilayan ngayon, lalong-lalo na ang katangian ng isang lider na 
maka-Diyos, na maging bahagi ng ating desisyon sa pagpili ng katangi-tanging lider ng ating 
bansa sa darating na halalan. 
 
Nawa’y tayong mamamayan bilang tagapamahala din sa isang pamahalaang demokrasya ay 
magiging maka-Diyos sa ating pakikipagkapwa … nagpapahalaga sa buhay, naninindigan sa 
katotohanan at nagsusulong ng isang matuwid na pamamahala. 

 
 

VI. PANGWAKAS NA PANALANGIN 
 
Itaas natin ang lahat ng ito sa isang ritwal panalangin … 
 
Pagbasa: Exodo 3 

 
“Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang 
kinatatayuan mo … Ako’y si Ako Nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako Nga, ng 



 

 

Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. 
At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa 
akin ng lahat ng salinlahi.” 
 
Ritwal: 
Sa mapanalanging paraan balikan natin ang mga katangian ng Diyos na ating 
napagnilayan sa ating pagbasa. Damhin natin ang presensya ng Panginoon habang 
iniisip ang mga katangiang ito.  
 
Bilang tanda ng ating pagbibigay galang sa presensya ng Panginoon tanggalin natin 
ang ating mga takip panyapak at lumuhod habang pinagdadasal natin ang bawat isa, 
lalong-lalo na ang mga kumakandidato, na masalamin natin ang pagpapahalaga ng 
Diyos sa buhay, ang kanyang paninindigan sa katotohanan at ang pagsusulong ng 
matuwid na pamamahala. 
 
Pangwakas na Awit: (Habang nagluluhod ang mga tao) 
 

- Panginoon Narito Ako 
 

Luwalhati sa Ama … 
 
Pagkrus: Sa ngalan ng Ama … + 


