Diumenge de l’Ascensió del Senyor, cicle A
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L’ASCENSIÓ,
VIU LLIGAM ENTRE CRISTOLOGIA I ECLESIOLOGIA
per GRISELDA COS I BOADA,
monja de Sant Pere de les Puel·les

El temps pasqual és per a l’Església com una iniciació viva del que ha de
ser la vida cristiana. Sant Benet a la Regla diu que la vida del monjo hauria de respondre en tot temps a una observança quaresmal. Jo, personalment, m’inclino més al que diu al verset 7è sobre la santa Pasqua on
ens exhorta a «viure amb una joia plena de deler espiritual».
L’Ascensió significa i revela la plenitud del Crist mort i ressuscitat i ens
mostra un viu lligam entre cristologia i eclesiologia. En el retorn de Jesús
al Pare, el seu i el nostre, l’Església comença també la seva missió. I,
quin goig per a nosaltres saber que serà a través d’ella i de nosaltres que
el món coneixerà l’amor salvador de Déu!
El nostre Déu, per l’Encarnació del Verb, ha fet de l’Església el seu
cos, ella tan humana i pecadora, però tanmateix també tan divina.
L’Evangeli de Mateu que avui hem llegit, un cop ha descrit la missió
dels deixebles acaba dient: «Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi
del món». Si el Pare era el fonament de la missió de Jesús, ara serà Jesús el fonament i el model de l’Església. Nosaltres hem de continuar la
missió del Crist. No pas sols, perquè les darreres paraules de Jesús són
per a assegurar-nos la seva presència enmig nostre. Però el veritable
«Jo seré…» en endavant serà l’Esperit Sant. Ell serà el gran protagonista
en la missió que el Crist ha confiat a l’Església de portar arreu del món
l’anunci de l’Evangeli.
La missió de l’Esperit és la d’acompanyar i de guiar la humanitat sencera cap al coneixement veritable del misteri de Déu revelat pel Crist. I
nosaltres, els creients, sabem que el camí que Jesús ens ha mostrat és
el de la kènosi, camí de pobresa, d’obediència, de servei i d’amor fins a
la mort. Aquest camí és el que ara ha de forjar la nostra espiritualitat profunda, arrelada en el coneixement de Jesucrist, i que alimentem amb joia
en el pa de la Paraula i de l’Eucaristia.
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