
 
 

 

"to put power into practice of service" (Blessed Pope John Paul II)  

 

Ang halalan ay ating karapatan. Ginagawa natin ito upang piliin ang karapat-dapat na 

mumuno at mamahala sa atin o alisin ang hindi kanais-nais. Ito ang atin pagkakataon upang 

maipahayag ang ating damdamin kung sino ang ibig natin mamahala sa atin o iwasan ang 

maglilihis sa ating tama at tuwid na daan ng buhay.  

 

Ang halalan ay ating kinabukasan. Nakasalalay sa halalan ang magiging balangkas ng 

ating bayan, ang magiging agos ng ating pamumuhay at paghaharap sa ating hinaharap. Ang 

halalan ay ang ating pagtugon kung sino ang tunay, sino ang totoo, sino tapat.  

 

Mangyari pa ang halalan ay humihingi mula sa ating pagkilos. Tayo ay tutugon, pupunta 

at boboto. Datapuwa't hindi tayo padadala sa iba. Hindi natin ipagpapalit. Hindi natin 

isasantabi. Ito ay nararapat lamang natin igalang, pagtanggol at ingatan.  

 

Ano po ang katangian ng halalan? Tatlong bagay po?  

 

Una. Ang halalan ay dapat maganap malaya. Hindi po namimilit o namimili. It is must be 

free election, not forced or coerced. Ang pinili at isinulat sa balota ay galing sa puso, hindi dahil 

sa bulsa. Ang pinili at ibinoto ay dahil pagmamalasakit sa kinabukasan ng bayan at kalagayan ng 

buhay ng bawa't tao, hindi dahil panggigit.  

 

Ikalawa. Ang halalan ay dapat maganap na malinis. Hindi natin dudumihan sa 

pamamagitan ng pandaraya. Hindi sisirain sa pamamagitan ng pananakot o paglilinlang. Ang 

halalan na malinis ay kapani-paniwala.  

 

Ikatlo. Ang halalan ay dapat mapayapa. Hindi ginugulo. At walang nanggugulo. Hindi 

tinatakot. At walang pananakot. Ibinibigay natin ang ating paggalang. At tatanggapin ang 

nagging pagpili at paghatol ng bayan. Kaya naman hinihingi rito ay ang responsableng pagboto, 

ayon sa puso at konsensiya.  

 

Ika-apat. Ang halalan ay dapat maayos. Ang lahat ay nakaboboto. Walang naiwan o 

napabayaan. Walang nawawala o nagwawala. Walang nalilito o niloloko. Ang lahat ay nasa 

tamang lugar. Ang lahat ay nagsasabi ng totoo at tapat. Ang lahat ay kumikilos ayon sa mga 

hinihingi ng Batas at batay sa mabuting asal.  

 



 
 

 

Ang halalan ay kaloob ng Diyos. Ito ay mahalagang pagkakataon upang ipamalas natin 

ang ating karunungan sa mga bagay at tao sa ating paligid, ang ating kakayahan mag-isip at 

kalayaan magpasya na bigay sa ating ng Panginoong Diyos. Mangyari pa ang biyayang-kaloob ng 

Diyos na ito ay nararapat tugunan ng pag-iingat at pagpapahalaga. We have to serious and 

sincere. We should not take it for granted. And it is not for sale.  

 

Let me share with you this Medieval story. A traveller passed by and saw three men 

working with huge slabs of marble. There were stone cutters. He asked the first man, "what are 

you doing?" The man simply replied, "as you see I am cutting a stone." He walked a little more 

and met the second man. He asked the same question, what are you doing?" That second stone 

cutter answered, "I am making a huge pillar, a massive column."  

 

And to the third stone cutter he asked the same question. And the man eagerly said, "I 

am building a cathedral."  

 

Our election and with our vote we are not just writing and choosing a name. We are not 

selecting a person. We are truly creating a culture and much more we constructing our country. 

 

 


