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Una paraula clau de l’Ascensió és: ANEU! Aquest és un imperatiu de Je-
sús que té tota la força de ser una de les seves darreres paraules. I tam-
bé són paraules clau de l’Ascensió: «Vosaltres en sou testimonis». Sí, 
«hem vist el Senyor!» han de ser mots constitutius del nostre testimoniat-
ge pasqual, i aquella «única cosa necessària» que Jesús digué a Marta 
ha de ser: existir en el misteri pasqual. 

Per l’Ascensió, el Crist Ressuscitat ha entrat certament al si del Pare, 
però per l’Esperit de la Pentecosta ha penetrat en la carn de tota la hu-
manitat. I, no en dubtem, l’Esperit que va conduir Jesús des de Natzaret 
fins a la dreta del Pare és el que ens condueix també avui a nosaltres.  

La Litúrgia, que és essencialment doxològica —«Sant, sant, sant», 
cantem plens de reverència— no la podem separar de la realitat brutal 
que sovint ens envolta. El Príncep de la Vida, el Crist Ressuscitat, ha 
vençut la mort, sí, però el príncep d’aquest món sembla que va actuant 
cada dia amb més fúria. No obstant la Compassió divina habita, com a 
casa seva, en la sofrença. Perquè no oblidem que la llavor de la resur-
recció ha estat sembrada en temps de mort. Fou al cim del Gólgota o del 
fons de la tomba del Dissabte Sant d’on brollà la Vida. L’Ascensió, con-
fessem amb goig, és la glorificació del Fill mort, exalçat a la dreta del Pa-
re, i constituït Senyor. 

Amb l’Ascensió comença l’obra de l’Esperit en l’Església. I nosaltres 
sabem que «allà on ha arribat el Cap també nosaltres tenim l’esperança 
d’arribar-hi», diu l’oració d’aquest dia. Mentrestant a nosaltres ens ha es-
tat confiat l’imperatiu d’anar i de testimoniar el que hem vist i l’única cosa 
que és necessària. L’esdeveniment de la Pasqua és al nostre interior, a 
l’interior del nostre temps i del nostre món. I la Parusia, no està pas no-
més davant nostre, sinó que ja va començar amb l’Ascensió de Jesús al 
Pare.  

El relat de l’Ascensió és un text ple de futurs: espereu, sereu batejats, 
vindrà, rebreu, us farà testimonis... TORNARÀ! I aquest verb, no ho obli-
dem, forma part essencial del nostre credo. Nosaltres creiem que Jesús 
tornarà! No perdem aquest esperit d’espera activa, d’Advent ple 
d’esperança, enmig del que podria marcar la nostra vida de desespe-
rança. 


