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There are people who shake their heads when
they see today’s youth. Karaniwang maririnig sa
kanila ang mga nega statements tulad ng, “Hay,
wala nang future ang bansa natin kung ganito
ang mga kabataan.” Feeling kasi nila, wala nang
respeto sa matatanda, Facebook na lang nang
Facebook, at nagbubulakbol lang ang mga young
people na ito.
Buti na lang may mga taong bilib pa rin sa mga
kabataang Pinoy. Pinalitan nila ang complaint
ng concern. Imbes na magreklamo nang mag
reklamo tungkol sa mga young people (na wala
namang kahihinatnan; ang pagrereklamo, hindi
ang young people), gumawa sila ng paraan to
help build their character and improve the social
landscape.
Una kong nakilala at nakatrabaho si Ronald
Molmisa. Matagal-tagal din bago naipublish ang
unang librong ipinasa niya sa amin. Pero we
both realized that God’s perfect timing prevailed.

8/26/2014 2:50:

6

Pinoy Big Values

Ready na ang readers nang ilabas namin ang
Lovestruck: Love Mo Siya, Sure Ka Ba? Nasundan
pa ito ng iba pang mga libro and it opened many
doors for Ronald, and our books, to reach more
people.
Narinig ko namang magpresent ng paper si
Rei Lemuel Crizaldo sa isang theological forum.
Ang topic niya noon ay tungkol sa prayer at nagsit in ako sa session niya. Malinaw at malaman
ang presentation niya and so I made a mental
note, “Remember this guy.” Buti na lang at FB
friends si Ronald at Rei. Nagkaconnect din
kami ni Rei eventually at inencourage ko siyang
magsulat para sa mga young people tungkol sa
prayer. Ang produkto niyan ay ang Connected Ka
Ba? How to Pray Kahit Lo-Batt Ka Na.
Nagjoin forces sila para isulat ang librong
ito. Alay raw nila ito sa mga kabataang Pinoy.
But before you dive into this book, let me first
explain to you the mechanics. Dalawa silang
makakausap mo sa librong ito. Nagdivision
of labor sila sa pag-iexplain ng mga concepts
tungkol sa Pinoy Big Values. Nag-take turns sila
sa pagsusulat ng bawat chapter, sa panimula
ni Rei (Chapter 1) hanggang sa pagtatapos ni
Ronald (Chapter 8). Dahil magkaibang tao sila,
expect na magkaiba ang style nila sa pagsusulat.
Kumbaga sa accent, magkaiba ang tunog nila. As
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an editor, I can’t really force one to speak like the
other dahil hindi magiging natural ang dating.
Kayo rin ay nagsasabi sa mga kaibigan ninyo pag
ayaw ninyo na pinapakialaman kayo ng, “Walang
basagan ng trip.”
Pero isa lang masisiguro ko sa inyo: Mula sa
isang balon lang sila sumasalok ng inspirasyon
para isulat ito. Pareho nilang mahal ang Diyos,
ang bayan, at ang kabataang Pilipino.
Beng Alba-Jones
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Manny Pacquiao. Efren “Bata” Reyes. Apl de Ap.
Arnel Pineda. Efren Peñaflorida.
Marinig mo pa lang ang mga pangalang ito,
sigurado akong may nagbubunyi sa kalooban
mo. Taas-noo at mababakas sa mukha mo ang
may angas na pagmamalaki na “hindi basta-basta
ang Pilipino.” Pang-world class yata tayo!
Sa totoo lang, bata ka pa, alam mo nang
“it’s more fun in the Philippines.” Sa Perlas ng
Silangan alam mong may mga bagay na wala sa
alinmang sulok ng daigdig. Maaaring sila ang
naka-imbento ng iPhone, Facebook at Nike.
Pero simbilis mo ding masasabi na tayo naman
ay may adobo, balut at a-di-das. Maaaring puno
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ng kanta ng One Direction ang iPhone mo at
maghapon kang nagbabasa ng mánga at nanood
ng anime kahit na hindi mo pa rin naiintindihan
ang ibig sabihin ng “ban-te-ma-yo.” Pero sa
kabila nito, may kung anong nagpapangiti sa iyo
sa mga banat ni Boy Pick-Up at sa mga hirit ni
Papa Jack. Iba pa rin ang jokes ng mga Pinoy,
di ba? Ibang klase kung magpatawa, sagad hang
gang buto at tagos sa kaluluwa. Lalo na siguro
ang musikang Pilipino. Imortal ang mga linya.
Hanggang ngayon napapa-headbang ka pa
din kapag tinutugtog sa radio ang “El Bimbo”
ng Eraserheads at “Himala” ng Rivermaya. At
malamang hanggang ngayon, sinusundan mo pa
rin ang mga kanta ng Parokya.
Kung die-hard kang Pinoy alam mo din na
magiting ang ating lahi. Kahit parati kang absent
sa History class mo, alam mong hindi umubra ang
kanyon ni Magellan sa tapang ni Lapu-lapu. Na si
Bonifacio, ’atapang na tao, hindi umaatras kahit
laging talo; at si Rizal handang mamatay ng dahil
sa iyo. Hanggang ngayon, batid mong may mga
mandirigma pa din tayo na nakikipag-tagisan ng
bangis tulad ng wrestler na si Batista. Handa mo
ring ilaban sa Avengers at kay Iron Man ang mga
local nating superhero na sina Panday, Captain
Barbel, at Darna. “Ding, ang bato!”
O, certified Pinoy ka nga ba?
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Pero kung Pilipino ka, may malaki kang
problema. Bakit kamo? Hindi ko alam kung
napansin mo na halos lahat ng aking nabanggit na
tila nagpapasigla sa iyong dugong makabayan ay
halos mga pangalan ng iba’t-ibang personalities.
Paano kung mamatay na sila o kaya malaos na?
Proud ka pa rin ba?
I will always be proud of the best in the Filipino,
and in my culture and people.
I will help, to the best of my ability, to eliminate
what is perceived as weakness, and to
develop values for the greater good.
I belong here, not somewhere else.1
–Evelyn Miranda Feliciano

The Ultimate Search for the Philippine Idol
Kung pag-iisipan mo, saan nga ba nakasandig
ang pagka-Pilipino natin? Sino nga ba ang tunay
na Pinoy eh hindi nga tayo magkakapareho ng
itsura, kulay at wika? May Pinoy na singkit,
meron namang tantalizing eyes na simbilog ng
buwan. Sabi nga nila para daw tayong chessboard
— may puti at may itim. O kaya naman ang
kakulay eh yung board mismo — kayumanggi
tulad ng kahoy. May Pinoy na “Hail Mary” kung
1
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Evelyn Miranda-Feliciano, Filipino Values and Our Christian Faith
by Evelyn Miranda-Feliciano (Mandaluyong City: OMF Literature
Inc., 1990), 35.
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manalangin, meron naman si Allah ang nais
sambitin. At kung lalakbayin mo mula Aparri
hanggang Jolo, makakapag-compile ka ng iba’tibang recipe ng adobo. Alam mo rin ba na nasa
mahigit na 100 wika o dialects ang matatagpuan
sa iba’t-ibang parte ng bansa? At ngayon, maging
sa text (SMS) at sa Facebook ay ginagamit pa rin
ang mga ito. Ambot sa ‘imo! Jejejeje.
Sa 7,107 na isla ng bansa natin, parang ganito
rin kadami ang kulay na bumubuo sa larawan
ng isang Pilipino. Kung ganon, ano nga ba ang
nagbibigkis sa atin? Paano maging isang Pinoy?
Anong ingredients? At bakit mahalagang alamin
natin ito?
Ito ang ilan sa mga tanong na nais sagutin
ng munting aklat na hawak mo. Maaaring isipin
mo na malakas ang sayad ng mga sumulat nito.
Kumbaga sa Mathematics ay “given” na ang
pagka-Pilipino, hindi ba? Kailangan pa bang
i-memorize yan? Naaalala ko tuloy sabi dati ng
barkada ko, hindi niya raw kailanman inalam
kung gwapo siya dahil “ang mga obvious daw
hindi na kailangang tanungin.” Pero obvious nga
ba ang pagiging isang Pilipino sa isip, salita at
sa gawa? Nasa Panatang Makabayan nga ba ang
kasagutan? (Pupusta ako, inaalala mo ngayon
ang linya ng tulang huli mong ni-recite noong
elementary ka, pero ngayon halos wala ka ng
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maaalala. Hehehe. Hindi ka nag-iisa. Late din
ako lagi.)
Pinoy Meets World
Sadyang may mga mahahalagang pagbabago na
nagaganap sa bansa natin ngayon na nagtulak
sa mga writers ng librong ito na tanungin ang
obvious at muling manumpa sa watawat.
Una, sinasabing may 11 milyon na Pilipino
ang nasa ibang bansa. Kalahati nito ay Overseas
Foreign Workers o OFWs. Kalahati naman ay
mga permanent migrants na o doon na piniling
manirahan. Ano ang ibig sabihin nito? Well, sina
sabi rin sa atin ng mga data na iyan na malaking
porsyento na ng mga kabataan ay sa ibang bansa
na isinisilang at maninirahan. Doon na rin sila
mag-aaral at magkakaroon ng mga kaibigan.
Maaaring sa bahay ay tuturuan pa rin silang magTagalog ng kanilang mga magulang at manakanaka ay papakainin ng adobo at tinolang manok.
Pero, ang lipunang gagalawan nila, ang wikang
pag-aaralan, at ang mga taong huhubog sa
kanilang mga isipan ay pawang mula na sa ibang
bayan. Kahit pwede silang mag-apply ng dual
citizenship at panatilihin ang kanilang pagkaPilipino, mananalaytay pa rin kaya sa kanilang
ugat at dugo ang “values” at diwa ng isang Pinoy?
Paano?
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Pangalawa, dahil sa mabilis na development
ng technology at Internet, nagawa nitong paliitin
ang mundo. Pinaglapit ng Facebook, Twitter, at
ng iba pang social media networking sites ang
iba’t-ibang kultura sa buong mundo. Sa isang
click o “tap” lang alam mo kung ano ang pinakalatest na giyera sa Middle East o kaya naman ay
kung anong pinakabagong sapatos na rumampa
sa fashion show sa Paris. Dahil sa Skype at
Facetime, napakadali na para sa isang taga-Latin
America ang makipag-chat sa alinmang sulok
ng Asya. Dahil din dito naging mas madali ang
pakikipagpalitan natin ng kultura sa iba o yung
tinatawag na “cultural interface and exchange.”
Dahil na rin sa globalization, naging napaka
dali na makarating sa atin ang produkto ng ibang
bansa, lalo na ng China. Sabi nga ng isang joke,
“In the beginning God created the heavens and
the earth. And the rest was made in China.”
Napakadali na nating ma-expose sa kultura
ng ibang bansa. Habang patuloy na nagiging hitech at sophisticated ang mga gadgets, pauntiunti na rin ng paunti ang mga batang naglalaro
ng tumbang preso at Langit-Lupa sa kalye.
Madalas ay maghapon ng nakakulong sa loob ng
bahay at naglalaro ng DOTA o ng pinakabagong
video games. Ang tanong, anong values kaya ang
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mapupulot ng susunod na henerasyon sa World
Wide Web?
Pangatlo, patuloy na umaangat ang Pilipinas
sa larangan ng Call Center Industry o mga BPOs.
Tinalo na natin ang India noong 2011 at 2012
bilang number 1 sa buong mundo. Bagama’t
nakapagbigay ito ng milyon-milyong trabaho sa
ating mga kababayan especially sa mga kabataan
na bagong graduates, may danger din itong dulot
— hindi lang sa physical health pero maging sa
social at cultural well-being. Anong ibig sabihin
nito? Kailangan nating maintindihan na ang mga
nagtatrabaho sa industriyang ito ay nabubuhay
sa ibang mundo. Habang ang buong Pilipinas ay
mahimbing sa pagtulog, sila naman ay gising at
kumakayod. Habang ang buong pamilya nila ay
gising at nagsasaya, sila naman ay tulog at pagod.
Baligtad kasi ang “time zone” na ginagalawan nila
kaya ang gabi ay umaga sa kanila at ang umaga
ay gabi. Bukod pa dito, mina-master nila ang
kultura at wika ng bansang pinagsisilbihan nila.
Sinasabayan nila ang lahat ng holidays at festivities
ng ibang bansa. Pero habang nangyayari ito, untiunti naman silang na-iisolate sa mga kaganapan
sa sarili nilang bayan. Kung tutuusin para silang
mga virtual OFWs — nandirito nga sa bansa
pero wala naman dito ang kanilang diwa. Ang
tawag diyan “physically present, socially absent.”
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Ikaw na ang mag-isip kung may space pa kaya
sila para sa problema ng bayan at sa kanilang
sariling pagkatao bilang mamamayang Pilipino.
Ang nakakabahala dito, isang buong henerasyon
ng mga kabataan ang kasalukuyang pinapanday
ng ganitong sistema ng buhay. Anong “values”
ang patuloy na isinusuksok ng industriyang ito
sa kanilang isip at damdamin at ano ang epekto
nito sa sarili nating “values” bilang isang Pilipino?
Itong tatlong bagay na ito ang nagbibigay
ng panibagong challenge para sa pagsasalin o
pagpasa ng mahuhusay na Filipino culture at
Filipino values sa susunod na henerasyon. Kung
hindi ka kumbinsido na ang misyong ito ay
mahalaga, tandaan mo ang isa nating kasabihan,
“Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi
makakarating sa paroroonan.” Sabi ng sociologist
na si Prof. Randy David, “We can no longer expect
a new generation to automatically embrace
Filipino traditions and customs just because they
are Filipino.” Dagdag pa niya, “Filipinos now
ask what our ancestors never asked before: what
— in terms of values — does it mean to be a
Filipino?”2

2

Randolf David, Nation, Self and Citizenship: An Invitation to
Philippine Sociology (Pasig City: Anvil Publishing Inc., 2006), 78-79.
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Filipino-Style Values
Totoo na may malalaking opportunities at maku
lay na hinaharap ang susunod na generation ng
Pinoy. Pero tulad ng isang saranggola, ang tagal
at tayog ng lipad nito ay nakadepende sa tibay ng
tali na nagsisilbing ugat nito sa ibaba. Putulin mo
ang tali at babagsak ang saranggolang ito sa lupa.
Sa harap ng globalization, mas umiigting ang
hamon na patibayin ang ating sariling identity
bilang isang lahi. Napakahalagang tingnan muli
natin ang kalooban natin at doon hanapin natin
ang magagandang “values” na magsisilbing guide
natin sa pagtahak ng daan papunta sa ating future.
Tandaan natin na ang taong buo ang “loob” ay
hindi matitinag anumang pagbabago o hamon
mula sa “labas” ang kanyang kakaharapin.
Alam natin na sa bawat paglalakbay, mahalaga
na meron kang sense of direction. Kesyo ito
ay mapa, compass o kaya ay ale na pwedeng
mapagtanungan. Buti na nga lang ngayon uso na
ang Google maps. Sa isang pindot lang, mahahanap
mo ang location kung saan ka nakatayo. Hindi
ba’t napakaimportante na malaman kung nasaan
ka ngayon, para makarating ka sa gusto mong
puntahan?
Sa munting aklat na ito, magfofocus tayo sa
tinatawag na “values” o mga gawi, kaugalian at
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pagpapahalaga na nagbibigay daan para maging
isang mabuting tao. Kalakip ng mas malawak
na usapin ng kultura, titingnan natin ang ilan
sa mga magagandang “kaugalian” o “values” na
sa mahabang panahon at hanggang ngayon saan
man tayo mapunta at makarating ay bitbit-bitbit
nating mga Pilipino. Ito yung mga gawi na kesyo,
highly Anglicized ang accent ng English mo,
lalabas at lalabas pa rin ito kapag under pressure
ka na. Subukan mong tapakan ang paa ng isang
naka-high heels o stiletto na binibining Pilipina
sa kahabaan ng Ortigas, sisigaw at sisigaw pa din
siya ng “Aray!” at hindi “Ooouch.”
Ah, Basta!
Sabi ni Florentino Timbreza, isa sa local philo
sophers natin, “What is uniquely Filipino are the
ways by which Filipinos arrive at decisions and
conclusions which are based more on their values
systems rather than on logical principles. The
people arrive at their decisions and judgments
using their values systems.”3
According to him, ang isa daw sa talagang
nagbibigay sa atin ng identity bilang isang lahi
ay ang paraan kung paano tayo magdesisyon at
tumimbang ng mga bagay-bagay sa ating buhay.
3

Florentino Timbreza, Filipino Philosophy Today (Mandaluyong
City: National Book Store, 2008).
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Hinuhugot daw natin ito hindi sa sophisticated
na logical analysis kundi sa mga “values” that we
share together as a people. Kunsabagay, madalas
mahirap talaga intindihin ang pagpapasya ng
mga Pinoy. Kapag sinabi na niyang “Basta!”
eh huwag ka na makipagtalo dahil buo na ang
loob niya sa ginawang desisyon. Kahit si Plato at
Aristotle kukulangin ang powers para baguhin
pa ang isip niya. In the first place, hindi niya
intensyon na bigyan ka ng maayos na paliwanag.
Sa halip inaasahan niyang mauunawaan mo ang
lahat. Ang labo no? Pero ganun din kalinaw. “It
just takes one to know one,” ika nga nila. O sa
mas malalim na pagtingin, sa kulturang Pilipino,
higit na pinahahalagahan o bina-value natin
ang “tagal ng pinagsamahan” kesa “husay ng
pangangatwiran.”
Isa lamang ito sa maraming values na madalas
nating makita at ituro sa sari-sari store ng ugaling
Pilipino. Bagamat maaaring matagpuan din
naman ang mga values na ito sa ibang lahi, sa
pagdaan ng panahon, ang mga universal values
na ito ay nabigyan natin ng sarili nating timpla
at kulay. Malaon ang mga values na ito ay naging
malaking bahagi na ng ating personality bilang
isang Pilipino.
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“Universal human values in a Filipino context
take on distinctive Filipino meanings and
motivations.”4
–Tomas Quintin Andres

Sa ngayon, may mga Filipino values na bentangbenta at meron din namang halos expired na
dahil wala nang bumibili. Sa alinmang sulok
ng mundo, kilala tayo sa pagiging masayahin,
magaling makisama at resilient o matibay sa
harap ng gahiganteng pagsubok. Tila kaka
unti naman na ang nanatiling magalang sa
nakakatanda at maginoo o naniniwala pa rin sa
“ladies first.” At hindi pa rin natin maipaliwanag
kung bakit parang peklat na hindi kayang
tanggalin at hindi mawala-wala ang pagiging
ningas-cogon, parating late sa usapan, at hilig sa
pagpapakitang-tao ng marami sa atin magpasahanggang ngayon.
Maging anupaman, “a Filipino knows a genuine
Filipino when he sees one.” Maaaring hindi mo
4

Tomas Quintin Andres, How to Become a Successful Filipino
Christian (Pasay City: Paulines Publishing House, 1999), 23.
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maipaliwanag, pero deep inside, alam mong,
basta, Pilipino siya.
Hindi naman ito katakatakang mangyari
dahil kahit ang Biblia ay nagsasabing hindi
aksidente at naging Pilipino tayo. Tulad ni Jesus,
niloob Niyang ipanganak tayo sa isang eksaktong
lugar, kultura at lahi. Sabi ni Apostle Paul, “God
began by making one person, and from him came
all the different people who live everywhere in
the world. God decided exactly when and where
they must live (Acts 17:26).” Kitams? Kaya’t
kung may dahilan para taas-noo tayong maging
Pilipino, yun ay ang katotohanang Diyos ang
lumikha sa Lahing Kayumanggi!
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