
 

 

4th Sunday of Lent 
March 27, 2022 

 
 

PAMAMAHALA 2: Maka-

KALIKASAN, Maka-TAO, 

Maka-BANSA 
 
Layunin: 

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

● Pagnilayan ang pangarap ng Diyos na pagdiriwang ng ganap na buhay sa lahat 
● Maging mapanuri sa pagpili ng kandidato sa aspeto ng pagiging maka-kalikasan, maka-tao, 

maka-bansa. 

 
Mga dapat ihanda: 

● Score card para sa pagkilatis ng mga kandidato 
● Bibliya 
● Tamaka pptx/video (o pdf file) 
●  

 
 
I. PAGBATI AT PAGTANGGAP 

 
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 naghihintay. 

 
 

II. PANIMULA 
 
Noong nakaraang linggo, nabigyan tayo ng mga batayan sa pagsusuri at pagpili ng ating 
iboboto. Pinagnilayan natin ang katangiang maka-Diyos at sinuri natin ang antas ng pagiging 
maka-Diyos ng ating mga kandidato. Nais nating ipagpatuloy ang ating pagninilay sa tatlo 
pang batayan sa tamang pamamahala - ang pagiging MAKA-KALIKASAN, MAKA-TAO at 
MAKA-BANSA.  
 



 

 

Napakagandang makita na ang mga pagbasa sa Linggong ito ay nagpapahayag ng mga 
batayang ito. Pinapaalala sa atin ang mga pagdiriwang na naglalarawan ng karanasang 
kasama ang ating Diyos. Sa unang pagbasa (Joshua 5:9a, 10-12), sinabi ng Diyos kay Joshua, 
“Sa araw na ito ay inalis ko sa inyo ang pagdusta ng Egipto,”  Kaya’t nagdiwang sila, nagsalo-
salo sa ani ng lupain  mga ”tinapay na walang lebadura at ng sinangag na trigo.” Sa Ebanghelyo 
(Lukas 15:11-32), isa ring pagdiriwang ang nilarawan sa pagbabalik ng alibughang anak. 
Sinabi ng ama, “Dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal, at isuot ninyo sa 
kaniya; at lagyan ninyo ng singsing ang kaniyang kamay, at mga panyapak ang kaniyang mga 
paa:  At kunin ninyo ang pinatabang guya, at inyong patayin, at tayo'y magsikain, at 
mangagkatuwa: ” 

 

Nawa ang kataga ng Ama sa kanyang anak, “Magdiwang tayo at magalak!” ay maging 
karanasan rin nating lahat pagkatapos ng eleksyon.  Dahil ang hinalal nating tao ay tunay na 
makapagtataguyod ng  pamahalaang pinapahalagahan ang tao, ang bayan, at ang kalikasan. 
 
Paano ba maging isang pagdiriwang ang buhay natin bilang isang bayan? Anong klase ng 
pamamahala ang magbubunga ng pagdiriwang ng buhay nating lahat? Anong partisipasyon 
ba ang tinatawag sa atin upang maisakatuparan ito? Nais po nating pagnilayan ito sa ating 
sesyon.  
 
Sa pagninilay nating tungkol sa pamamahala ng ating bayan kung saan lahat ay may 
responsibilidad, awitin natin bilang pambungad na awit - Pananagutan.    
 
Awit:  Pananagutan  
 

III. TINGNAN ANG BUHAY 

 
  Paano ba malalaman kung ang isang tao ay nakakaranas ng ganap na buhay o may  
                pagkakataong mapalago ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya?  
  

Mag-aanyaya ng ilang sagot mula sa grupo (Halimbawa: kapag nakakakain siya at ang buo  
niyang pamilya ng 3 beses sa isang araw, kapag nakakapag-aral ang mga anak ko, kapag may  
bahay akong maayos, atbp.) 

 
 Ang sarap mangarap hindi ba?  
 
IV. SALITA NG BUHAY 

 
Marahil ito rin ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat.  Basahin natin ang sulat ni San Pablo 
sa mga taga Corinto (2 Cor 5:17-21) 
 
 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na 
ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat 
ng ito. Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi na kaaway, at 
pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa 
pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at nilimot na niya ang 
kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami'y 
mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami'y 
nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo; hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. 



 

 

Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa 
pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 
 
Maaring anyayahan silang banggitin ang isang salita o parirala na nakatawag pansin sa 
kanila. Basahin ito ng tatlong beses at maglaan ng ilang sandali ng katahimikin sa pagitan ng 
mga beses. 
 
Pagninilay 
Sa pagbasang ito, nangangarap si San Pablo nang isang bagong mundo na nakaugat kay Kristo. 
Isang mundong kung saan ang bawa’t isa ay nakakatamasa ng kaganapan ng buhay. Sa 
pamamagitan ni Kristo, ang bawa’t isa ay isang bagong nilalang, kaibigan at hindi kaaway at 
saksi at sugo. Ang pangarap na ito ay posible sa pamamagitan ng isang pamahalaan na 
nagtataguyod nito. 
    
BAGONG NILALANG. Ang maayos na pamahalaan ay nagsisikap paunlarin at gawing ganap 
ang buhay ng bawa’t isa.  Unang-una Isinasaalang-alang ang pagkakataon ng bawa’t isa na 
magkaroon ng bagong buhay at ng magandang buhay. Sinusuri nito ang mga bagay na 
nakakahadlang sa paglago ng bawa’t mamamayan lalo na ang mga nasa laylayan. Kinikilala 
ng maayos na pamamahala na nilalang ng Diyos hindi lamang ang TAO kung pati ang 
KALIKASAN. Kaya’t bukod sa pagkilos para sa kapakanan ng bawa’t tao, sinisikap rin niyang 
protektahan at payabungin ang yaman ng KALIKASAN.  
 
Maging KAIBIGAN at HINDI NA KAAWAY – Ang maayos na pamamahala ay MAKABANSA. 
Nagsisikap tungo sa pagkakaisa at pagtutulungan. Sinasaayos ang relasyon ng  mamamayan 
sa isa’t isa kung saan ang lahat ay may boses at kapangyarihan.   Pinagtatanggol niya ang 
karapatang pantao ng bawa’t isa kahit mahirap siya o hindi nakapag-aral. Tinitiyak nito na 
ginagawa ng bawa’t isa ang kanilang responsibilidad tulad ng pagbabayad ng buwis at 
pagsunod sa batas.   
 
Maging SUGO ni Kristo – Nasa ugat nang maayos na pamamahala ang paniniwalang ito ay 
hinalal upang maglingkod. Tulad ni Kristo, malapit ang maayos na pamamahala sa pinaka-
aba at maralita. Inaangat ang kanilang boses at sa bawa’t pagkilos at desisyon ay isinasaalang-
alang ang kapakanan ng mga nasa laylayan. Ang sugo ay bumaba, nakikipanuluyan upang 
maintindihan ang tunay na pangangailangan at marinig ang tunay na daing. Tulad ni Kristo, 
ang maayos na pamamahala ay nag-aangat ng galing ng bawa’t sektor at nagsisikap upang 
ang mga ito ay magsalu-salo  at magbayanihan para sa ikauunlad ng bansa.  
 
Kung si Hesus o si San Pablo ang kasama natin ngayon, sino kaya sa ating mga kandidato ang 
kanilang pipiliin?  
 

V. PAGNINILAY  
 
Ating ngayong pagnilayan at suriin ang mga kandidato sa pagkapangulo sa kanilang mga 
plataporma at programa. Sa bawa’t batayang ating pagninilayan, aanyayahan rin ang bawa’t 
isa na bigyan ng score ang mga kandidato. 
 
Ang MAKA-KALIKASAN na kandidato ay naninindigan sa isyu ng mining,  may programa sa 
proteksyon ng likas na yaman at sa problema ng polusyon, at may sagot sa isyu ng climate 
change at sa mga kalamidad na alam nating regular na hamon sa atin bilang bansa.  Tingnan 



 

 

natin ngayon ang mga kumakandidato sa pagkapresidente kung ano na ang kanilang ginawa 
at nais gawin sa mga aspetong ito.  (Present TamaKa Slides on Maka-Kalikasan) 
 
Sa loob ng ilang sandali ng katahimikan, anyayahan silang bigyan ng score ang bawa’t 
kandidato sa pagiging MAKA-KALIKASAN.  
 
Ang MAKA-TAO na lider ay tiyak na inuuna ang malalim na isyu ng kahirapan sa ating bansa, 
may pananaw at programang kumakalinga sa mga walang boses at yaong mga biktima ng 
diskriminasyon, at may pagkiling sa pangarap at pangangailangan ng mga kabataan. Tingnan 
natin ngayon ang mga kumakandidato sa pagkapresidente ng ating bansa sa mga programa 
at plataporma sa aspetong MAKA-TAO.  (Present TamaKa Slides on Maka-Tao) 
 
Sa loob ng ilang sandali ng katahimikan, anyayahan silang bigyan ng score ang bawa’t 
kandidato sa pagiging MAKA-TAO.  
 
Ang kandidatong MAKA-BANSA ay tiyak na maninindigan para sa pagpapalaganap ng tunay 
na demokrasya at pagtupad ng ating konstitusyon. Ipaglalaban niya ang soberenya ng 
bansang Pilipinas laban sa mga banyagang nais sumakop dito, may pananaw sa hindi 
magandang politikal dynasty, at sa pangangailangang pagyamanin ang ating kulturang 
Pilipino. Tingnan natin ngayon ang mga kumakandidato sa pagkapresidente ng ating bansa 
sa aspeto ng kanilang pagiging MAKA-BANSA.  (Present TamaKa Slides on Maka-Bansa) 
 
Ngayong nasuri natin at napagnilayan ang ating mga kandidato sa maka-Kristiyanong 
batayan, alamin natin kung sino ang kandidatong higit na nagpapakita ng mga aspetong ito. 
 
  

VI. PAGSASABUHAY: PAGKILATIS  
 
 May dalawang option sa bahaging ito. Maaring magsimula sa mock election at  small group  

sharing pagkatapos (A) o maaari ring magsagawa ng KOMUNAL NA PAGKILATIS AT  
PAGPAPASIYA (B)  

  
A. 1.  Magsagawa ng mock elections sa mga napiling kandidato. Hindi kailangang sabihin 

kung sino ang nanalo.  
2.     Sa maliliit na grupo ibahagi ang mga sumusunod na tanong: 
 
         Sa tatlong batayang pinagnilayan, ano ang higit na nakapukaw pansin sa iyo at  
         bakit? 

                                       Sino sa mga kandidato ang sa tingin mo may pagpapahalaga sa mga batayang  
                                      ito? Bakit? 
 

B.    KOMUNAL NA PAGKILATIS AT PAGPAPASIYA (optional)  
 

Depende sa kahandaan ng grupo, ang hakbang na ito ay naglalayong matulungan ang 
komunidad na sama-samang magsuri at gumawa ng pagpapasiya bilang isang komunidad sa 
kandidatong sa kanilang pagsusuri at pagninilay ay tunay na sumasalamin sa mga batayang 
pinagnilayan at ipinapakita ito hindi lamang sa salita (plataporma/pangako), kundi sa 
kanyang karanasan (track record) at sa kanyang buhay (values and lifestyle).   

  
 Sundan ang naka-attached na guide para sa prosesong ito. 



 

 

 
VII.        Party-SIPASYON: PANGWAKAS NA PANALANGIN 

 
Itaas natin sa Panginoon ang kandidatong ating napili (indibidwal o komunal).  
 
Dasalin natin ang panalangin ng tunay na pagdiriwang – ang kaganapan ng 
kagandahang loob ng Diyos… sa panalanging itinuro ni Hesus sa atin. 
 
(Awit) Ama Namin… 
 
 

KOMUNAL NA PAGKILATIS AT PAGPAPASIYA 
(Communal Discernment) 

 
 

Ang guide na ito ay maaaring gamitin ng isang grupo o komunidad na handa sa sama-
samang pag-unawa at pagpapasiya (communal discernment).   Mula sa indibidwal na 
pagsusuri sa mga kandidato sa batayang MAKA-DIYOS, MAKA-TAO, MAKA-BANSA, AT MAKA-
KALIKASAN, sila ay magpapasiya upang iboto at i-endorso ang isang kandidato.  
 
 
Hakbang 1: PAGLILINAW NG MGA BATAYAN 
 
Babalikan ng facilitator ang apat na batayan at aanyayahan ang mga kasapi kung may gusto 
pang idagdag o palalimin sa mga nabanggit na batayan.   
 
Maaari ring magdagdag ng karagdagang mga impormasyon (mula sa mga debata o sa mga 
pormal na pag-aaral). 
 
Hakbang 2: PAGHAHARAP-HARAP 
 
Bibigyang pansin ng grupo ang bawa’t kandidato ayon sa mga batayang nabanggit. Isa-
isahin ang bawa’t batayan. Ang mga sumusunod na tanong ay maaring makatulong sa 
pag-haharap-harap (confronting) ng kahinaan at lakas.  
 
a.   May kandidato bang HINDI naglalarawan sa batayang ito ?  Mahalagang manatili 
lamang ang nagbabahagi sa batayang pinag-uusapan. Banggitin ang pangalan ng kandidato 
at ang dahilan kung bakit. 
 
b.  May kandidato bang HIGIT na naglalarawan sa batayang ito kung ikukumpara sa 
iba?  Banggitin ang pangalan ng kandidato at ang dahilan kung bakit. 
 
Ang bahaging ito ay makakatulong sa pagpapalalim ng pagtingin at pagsusuri sa bawa’t 
kandidato.  Mahalaga ang opinyon ng bawa’t isa kaya’t sikaping ang lahat ay 
makakapagsalita.  Ipaalala na nirerespeto natin ang iba’t ibang pagtingin at hindi ito 



 

 

panahon para sa pagtatalo. Kung maging mainit ang pag-uusap, anyayahan ang bawa’t isa 
sa ilang sandali ng katahimikan upang mapakinggan ang mga narinig at pagnilayan ito.  
Maari ring sa bahaging ito ay magpasiya ang grupo na ipagpaliban muna ang proseso at 
balikan ito sa susunod na sesyon.  
 
Hakbang 3:  KOMUNAL NA PAGPAPASIYA 
 
a. Magsagawa ng ikalawang MOCK ELECTIONS  kung sino ang piniling kandidato. Bilangin 
ang boto at ipaalam ang resulta sa grupo. 
b.   Bagama’t ang personal na pasiya ng bawa’t miyembro ay rerespetuhin, ang grupo ay 
maaring magpasya na mag-endorso ng mga kandidatong  nakikita nilang higit na 
nagsasalamin ng Kristiyanong prinsipyo at paninindigan.  
 
Kapag nakapagpasiya na ang pamayananan sa isang kandidato, kasabay nito ay ang 
pagtatalagang mag-endorso at sumuporta sa kampanya ng napiling kandidato. 


