
 
 

 

 

Seed 
SOLEMNITY OF THE ASCENSION OF THE LORD (Year B) 

(Mark 16:15-20) 

 
 

Mga minamahal kong mga kapatid kay Jesus, ngayon po ay ipinagdiriwang ng Inang Simbahan 
ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa Langit. Ito po ay nagbibigay sa atin ng dalawang 
paalala. Ano po ang mga ito? 
 

Una ay paalala ng atin tunay na hantungan dito sa lupa. 
Ikalawa ay paalala ng atin tunay na hangarin dito sa lupa. 

 
   Una, ito ay paalala ng atin hantungan, kung ano ang atin patutunguhan. Saan ba papunta ang 
buhay natin dito sa lupa, saan ito uuwi? May hangganan ang atin buhay dito sa daigdig. May 
katapusan ang ating pagtira dito sa lupa. Hindi ito ang atin tunay na tahanan. Tayo ay nakikitira 
lamang dito.ang atin buhay ay isang paglalakbay patungo sa Langit, pabalik sa Diyos. Ika nga, 
“mayroon kang uuwian.” 
 
   Si Jesus ay nanggaling sa Diyos Ama. Isinugo ng Diyos Ama. Bumaba mula sa Langit. 
Nagkatawang-tao at nanirahan sa piling natin. Ginawa Niya ang naisin ng Diyos Ama. Nang 
maganap na Niya ang balak ng Diyos Ama para sa tao, si Jesus ay bumalik sa Diyos Ama. Siya ay 
umakyat sa Langit.  
 
   At saan ngayon naroroon si Jesus, iyun ang atin patutunguhan. Doon, sa Langit tayo pupunta. 
Doon natin Siya susundan. At doon, sa Langit, Niya tayo tatangapin. Isasama at tayo ay lubusang 
maninirahan. Si Jesus ay naghihintay sa atin sa Langit. 
 
   Mga kapatid, saan papunta ang buhay natin? Ano ang ninanais natin marating, maabot o 
makuha? Dapat natin mithiin at hangarin ay ang Langit. Sa pag-aakyat ni Jesus sa langit, ay isang 
katotohanan na may Langit. At ang pinto ng Langit ay bukas na para sa atin. Kaya nga ay atin 
masasabi “abot kamay ko ang Langit.” 
 
   Ikalawa, ito ay paalala ng atin hangarin dito sa lupa. Mayroon ipinagagawa sa atin ang Diyos. 
Mayroon ipinagkatiwala ang Diyos sa atin dito sa lupa na nararapat natin gawin at tapusin. At 
dahil dito sa pagbabalik ni Jesus sa Langit, tayo naman ngayon ay magpapatuloy ng Kanyang 
ginawa sa lupa. Tayo ay Kanyang ipinadadala, isinusugo sa tao.  
 



 
 

 

   Kaya naman ang Kanyang huling salita ay atas sa atin na “pumunta kayo sa buong daigdig at 
ipahayag ang Ebanghelyo sa buong sangkinapal” (15). Tayo naman ngayon ang ipinadadala at 
inuutusan na muling gawin ang Kanyang ginawa, muling bigkasin ang Kanyang mga salita at 
muling isabuhay at ibahagi sa iba ang Kanyang mga halimbawa.        
 
   Mga kapatid, ang Diyos ay naniniwala sa atin kakayahan. Siya ay patuloy na nagtitiwala sa atin. 
Kaya naman mayroon tayong tinanggap mula sa Kanya. Mayroon inaatang ang Diyos sa atin mga 
balikat. Ikaw at ako ay Kanyang pinapupunta sa Kanyang ubasan, isinusugo tayo para sa tao.  
 
   Tulad nang naganap kay Jesus, iyan ay mahirap at mabigat. Kailangan din kagaya ni Jesus tayo 
ay magpakasakit, magpasan ng krus kahit na mapako pa sa krus. Datapuwa’t palagi natin 
tatandaan mayroon Langit na nakalaan sa atin at si Jesus ay nauna na at ngayon ay naghihintay, 
magbubukas ng pinto ng Langit para sa atin.          
 
   Mangyari pa, huwag tayong susuko. Huwag tayong maghina o masiraan ng loob. Nariyan po 
ang katiyakang tulad sa mga alagad ni Jesus na “kasama nilang gumagawa ang Panginoon.” (20). 
      
   May isang kuwento. Isang lalaki sa kanyang pagtulog ay nanaginip. Sa kanyang panaginip siya 
ay humarap kay Jesus. Kanyang sinabi ang nagaganap sa daigdig na marami ang nahihirapan at 
nangangailangan sa buhay. Sinabi rin ng lalaking ito na marami rin ang may karamdaman, may 
naghihikahos at may din labis na nagugutom.  At sa bandang huli ng kanyang pakikipag-usap kay 
Jesus ay kanyang naitanong “Panginoon sa mga ganitong mga kaguluhan at kahirapan sa lupa 
ano po ang inyong ginawa?”   
 
   Tumingin sa kanya si Jesus at tumugon “nilikha kita.” 
 
   Mga kapatid sa pag-aakyat ni Jesus sa Langit, tayo ay nilikha para sa Langit. Tayo ay nilikha 
upang tayo naman ngayon ang gumawa ng Kanyang ginawa. 
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