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ON NEW YEAR 

“be thankful to god, for this year turn and trust to god on this new year” 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Magtatapos na po ang 2021, huling araw na po ng taon. At mamaya na lamang ay 2022 

na, ang Bagong Taon. Totoo po, na tayo ay nahirapan, nabigatan sa Taon 2021. Tayo po 

ay sinubok ng Taong ito. Ang Covid19 pandemic ay pasanin at naging panibagong daan 

ng krus sa ating buhay. Datapuwa’t mayroon pa rin po na dapat natin balikan sa 

nakaraang Taon? At ano naman po ang nararapat natin harapin sa Bagong Taon 2022? 

 

   Mayroon dahilan ang Diyos sa mga pangyayari sa 2021, sa mga naganap sa ating 

buhay. Naroroon ang Diyos, tiyak na sumasabay sa atin at tayo ay Kanyang sinamahan. 

Hindi lang natin Siya pinansin o hindi natin Siya pinapasok sa ating buhay o bahay.  

  

   Totoo po na mayroon kagipitan at tayo ay nangailangan. Marahil tayo ay higit na 

sinubok at labis na mabigat ang ating pinasan o masakit ang ating pinagdaanan. 

Datapuwa’t ang lahat na ito ay ating nalampasan. Tayo pa rin ay nagtagumpay. Ikaw at 

ako ay ligtas pa rin. Tayo ay buhay.   

 

   Ang lahat ng ito ay dahil sa Diyos. Sa Kanyang kabutihang-loob sa atin. Sa kanyang 

pagpapala at pagkalinga sa atin, tayo ay nakabangon. Tayo ay nakabalik. At tayo ay 

naka-ahon mula sa ating pagkalubog buhat sa ating pagkakamali at pagkakasala. 

 

   Mabuti ang Diyos. Nagmagandang-loob sa atin ang Diyos. May-awa ang Diyos. Kaya 

naman, sa nakalipas na taon, tayo pa rin ay nararapat magpasalamat sa Diyos. 

 

   Mga kapatid, when was the last time you have been thankful to God? Nasabi mo na ba 

“salamat po, o Panginoong Diyos sa akin buhay, sa inyong hanap-buhay o dahil sa ating mga 

mahal sa buhay?”  Sinabihang mo na ba Siya “salamat po Panginoong Diyos dahil ibinigay mo 

siya sa akin bilang aking maybahay o kabiyak ng buhay? Kailan ang huling pagkakataon na 

Siya ay iyong pinuri, pinasalamatan dahil na sila ay iyong mga magulang? 

 

   Maraming salamat sa ating mga medical frontliners dahil sa kanilang paglalaan ng 

panahon, talino  at pagtataya na rin ng kanilang buhay at tayo ngayon ay malakas, 

malusog pa rin sa kalusugan at higit sa lahat ay ligtas. Maraming salamat sa ating mga 

essential service providers mula sa kanilang patuloy na paglilingkod at pagmamalasakit 

ay ating nakakamit ang nais natin makuha, marating at magawa.        

 

 

 



 
 

 

   Magpasalamat tayo palagi sa Diyos sapagkat tayo ay nakakakilos, nakapag-iisip at 

nakakagawa. Tayo ay mayroon pa rin at hindi kinakapos. Isipin mong mabuti na may 

mararaming mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. At marami rin mga tao 

sa ating buhay na nararapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Ngayon nga salamat sa 

Diyos sa panibagong Taon, na isang panibagong pagkakataon. 

 

   Lumingon pa rin tayo sa nakaraang Taon na may pagpapasalamat sa Diyos. At sa 

Bagong Taon ng 2022, ito po ang nararapat natin gawin at harapin:   

 

 

Think of God. 

Turn to God. 

And trust God. 

 

   Opo, mga minamahal kong mga kapatid, sa Bagong Taong ito ng 2022:  isipin palagi 

ang Diyos, ibalik sa Diyos at ipagkatiwala ang lahat sa Kanyang pangangalaga. 

  

 

   Una. Ano po ang palaging ninyong inaalala sa buhay? Bago po kayo matulog o sa 

inyong pagkagising ano po una ninyong iniisip? Marahil ang inyong gagawin. Kadalasan 

ang inyong kabiyak sa buhay o mga anak. Ilagay po natin una sa lahat sa atin isipan ang 

Diyos. Isipin po natin Siya. At isipin po natin na Siya ay nakamasid sa atin, nakikinig sa 

atin at kikilos para sa atin. Bago muna ang tao, o ang lugar o ang isang bagay ang Diyos 

ang pag-ukulan po natin ng pansin. Siya ang unang lapitan, hingan at pakinggan. Isipin 

po natin na ang Diyos ay higit makapangyarihan. Magagawa Niya ang lahat. At 

maibibigay Niya ang higit natin kinakailangan sa buhay.  

 

   Nabatid natin na sa Covid19 pandemic na ito ang tunay at tanging pala natin kailangan 

ay  ang Diyos. Sa mga naganap sa nakaraan Taon, tayo ngayon ay pinaalalahanan na 

Diyos ang atin totoong kaligtasan. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng lunas at 

kagalingan.  

 

   Ang mga pangyayari sa nakalipas na Taon ay hamon na huwag natin isasantabi ang 

Diyos. Huwag natin Siyang ilagay sa likuran. Huwag natin Siyang kakalimutan.  

 



 
 

 

   Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ang Diyos ang dahilan ng lahat. Isipin po natin 

ang mga prutas, mga bagay o lugar ay likha lamang ng Diyos. Makakagawa lamang ang 

mga ito para sa pangangailangan ng ating katawan. Subalit ang kaligtasan ay sa Diyos 

lamang.  

 

   Bago tayo gumawa ng mga bagay na mabigat at mahalaga, isipin po natin na tayo ay 

nakikita ng Diyos. Bago po tayo na magbitaw ng mga salita, isipin po natin nariyan ang 

Diyos na sa atin ay hahatol sa pagdating ng ating pagharap sa Kanya. Sa ating mga salita 

at mga gawa isipin po natin kung ang mga ito ayon sa mga Kautusan ng Diyos.  

 

   Mga kapatid, ang ating bagong Taon ay magiging mapayapa kung iisipin muna natin 

ang kapakanan at kabutihan ng ating kapwa. Ang ating bagong Taon ay tunay nga na 

magiging masaya kung iisipin muna natin at gagawin ang Kalooban ng Diyos bago pa 

ang ating personal na kagustuhan. 

 

   Ilagay po natin sa atin isipan ang Diyos. Isaisip po natin Siya, gaya po ng paalaala sa 

atin ng Panginoong Jesus na nagpahayag “but seek first His kingdom and His righteousness, 

and all these things shall be added to you” (Matthew 6,33).  

 

 

   Ikalawa. Mayroon ka bang nakaligtaan sa mga nagdaang mga buwan? Mayroon ka 

bang napabayaan sa nakalipas na Taon? Baka naging busy ka sa gawain o sa ibang tao. 

Baka nalibang ka sa iyong mga mataas na kalagayan at magandang katayuan sa buhay. 

At baka Siya ay iyong nakaligtaan, o nakalimot sa Kanya.  

    

   Ang ating Diyos ay hindi nag-iiwan. Hindi Siya nagpapabaya. Nariyan Siya palagi na 

sa atin ay naghihintay. At sa ating pagbabalik hindi ka Niya sisihin. Hindi ka Niya 

susumbatan. Ikaw at ako ay Kanyang tataggapin at papatawarin.  

 

   Mga kapatid, ibalik natin sa Diyos ang ating sarili at tayo ay magsisi. Ibalik natin sa 

Kanya ang oras at araw na nararapat tayong manalangin at magsimba. Ibalik natin ang 

ating buhay sa Diyos. At huwag natin balikan pa ang mga bagay, o mga lugar o tao  na 

magiging sanhi ng atin kapahamakan at pagiging makasalanan.  

 

 



 
 

 

   Let us think of God. Let us turn to Him. When we are tested and tempted, turn to God. 

When we are in pain and have problems, it is to God whom we have to turn to. In order 

to be lucky, or fortunate and be blessed go to God and turn to Him. Ibaling natin ang 

pansin sa Diyos, ibalik natin ang ating buhay sa Kanya. At tunay nga ang ating Bagong 

Taon 2021 ay hindi lamang happy bagkus, holy and healthy. 

 

   Saint Thomas Aquinas reminds us “we set forth our petitions before God, not in order to 

make known to Him our needs and desires, but rather so that we ourselves may realize that in 

these things it is necessary to turn to God for help.”  

 

   Mangyari pa, ibaling natin ang ating pagtingin sa Diyos. Ibalik natin sa Kanya ang ating 

buhay at mga mahal sa buhay. 

 

 

   Panghuli. Saan tayo na nangangamba? Ano ang mga bumabagabag sa ating buhay? 

Totoo na may kalamidad na nakakapinsala ang dumarating. Naranasan natin ang 

habagat at pagbabago ng kalikasan. Nariyan pa rin ang Coronavirus.  Hindi rin natin 

alam kung ano ang mangyayari sa darating na Bagong Taon. Hindi rin tayo nakatitiyak 

kung ano ang magaganap sa mga susunod na mga buwan.             

            

   Datapuwa’t huwag tayong matatakot. At huwag din mawalan ng pag-asa. O mag-

alinlangan. Bumaling sa Diyos at sa Kanya tayo magtiwala. Panghawakan natin ang 

sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan kabanata labing-apat, talata isa “do not let your 

hearts be troubled. You believe in God; believe also in me.”  

 

   Mga kapatid, saan ang kaligtasan? Nasaan ang suwerte? Hindi sa mga prutas. Hindi sa 

mga paputok at pag-iingay. At hindi rin sa feng shui. Ang kaligtasan ay ang pagsilang ni 

Jesus gaya ng pinahayag ni San Lukas “for today in the city of David there has been born for 

you a Savior, who is Christ the Lord” (2,11). Si Jesus na mismo ang nagsabi “for the Son of 

Man has come to seek and to save that which was lost” (Luke 19,10). Si Jesus ang kaligtasan. 

Siya ang kasagutan, kagalingan sa ating mga pangangailangan at karamdaman. Kaya 

naman Siya ang panaligan. Sa Kanya tayo magtiwala.   

 

   Ang katalinuhan at kagandahan ay lumilipas. Ang katungkulan at kapangyarihan ay 

nagwawakas. Ang kayamanan ay mawawala din. Ang kasikatan ay naglalaho. Si Jesus 

lamang ang nagtatagal. Mangyari pa sa Kanya natin ipagkatiwala ang ating buhay.   



 
 

 

  

   Sa buong Taon, isipin natin ang Diyos, ibalik at ipagkatiwala natin ang atin buhay sa 

Kanya ay tiyak na ang ating Bagong Taon ay tunay ngang maligaya, mapayapa at 

masagana. Yes our 2022 will truly be healthy New Year at punong- puno ng pag-asa o kaya 

prosperous or peaceful New Year when we will always do these three imperatives: 

 

 

Think of God. 

Turn to God. 

Trust God.   
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