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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

RETORN DEL CRIST AL PARE  

per GRISELDA COS I BOADA, 
monja de Sant Pere de les Puel·les 

 
 

«Jesús, el Senyor, s’assegué a la dreta de Déu». La humanitat assumida 

per Déu en el si de Maria avui és enduta al cel i entra a la glòria de Déu. 

És la  glorificació del Fill fet obedient fins a la mort i una mort de creu. El 

Pare l’ha exalçat i l’ha constituït Senyor.  

L’Ascensió del Senyor és el final de l’estada visible de Jesucrist a la 

terra i el començament d’una nova presència del Ressuscitat enmig de la 

comunitat dels creients que som l’Església. La partença del Senyor no és 

per a nosaltres un punt final sinó el repte d’obrir-nos més a l’esperança 

del seu retorn: TORNARÀ! Crist confia en l’Església i li confia la seva 

missió. «Aneu!». Podríem dir que aquesta darrera paraula de Jesús a 

l’Església és tot un imperatiu! És la principal: la predicació de l’Evangeli.  

Avui Jesús ens comunica —com el seu testament— la seva última vo-

luntat: la missió d’anar per tot el món a predicar l’Evangeli, anunciar arreu 

que Déu creu en l’home i que aposta per ell, tal i com ja ha apostat per la 

vida del seu fill Jesús. 

L’Església és la comunitat dels qui creuen, i d’ella Jesús n’és el cap. 

La voluntat de Déu és que nosaltres arribem a la plenitud, a la talla del 

Crist. I el lloc on es juga la vida és en la creu i en la resurrecció. No obli-

dem l’Encarnació. Si Ell l’ha vençut, amb ell també nosaltres la vence-

rem.  

«Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres rebreu una força que us fa-

rà testimonis meus […] fins als límits més llunyans de la terra». Un veri-

table  missatge teològic: acabat el servei del Fill de l’home, comença el 

servei de l’Església. Aquest és el verset programàtic i la clau de lectura 

de tot el llibre dels Actes. Visquem com ho demana la vocació que hem 

rebut, aquest és el deure únic del cristià. 

L’Ascensió culmina en la Pentecosta. Disposem-nos a rebre l’Esperit 

Sant com la comunitat apostòlica, fent oració, amb Maria la mare de Je-

sús. 


