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Llegir... meditar... escoltar...  pregar... actuar... FORMACIÓ PERMANENT 

 

Text bíblic: L’ASCENSIÓ DEL SENYOR – Lc 24,46-53 

Diumenge VII de Pasqua – Any C 

 

 

 

Jesús els digué: 

− Així ho diu l’Escriptura: El Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d’entre els 

morts, i cal predicar en nom d’ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, 

començant per Jerusalem. Vosaltres en sou testimonis. I jo faré venir damunt vostre aquell 

que el meu Pare ha promès. Quedeu-vos a la ciutat fins que sigueu revestits de la força 

que us vindrà de dalt. 

Després se’ls endugué fora, fins a prop de Betània i, alçant les mans els va beneir, i mentre els 

beneïa, es va separar d’ells i fou endut cap el cel. Ells el van adorar. Després se’n tornaren a 

Jerusalem plens d’una gran alegria. I contínuament eren al temple beneint Déu. 

 

 

 

AQUÍ I AVUI 

Què diu el text? 

¿Saps localitzar textos de profetes i salms sobre la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús? 

¿Quin ús fas habitualment de la Bíblia per a la teva Formació Permanent? 

Què et suggereix la Paraula de la Lectio d’avui?  

 

  



Comentaris per a ser llegits abans o després de la Lectio: 

– EL TEXT – 

- “Així ho diu l’Escriptura...”:  L’Exili del poble jueu a Babilònia (597-538 aC) fou un moment 

de canvis essencials en l’espiritualitat del judaisme. Les benediccions i promeses del 

Senyor, tal com els jueus les interpretaven, no solament no s’havien realitzat, sinó tot el 

contrari: el poble desposseït de la terra “promesa”, exiliat, desenganyat de tot el que els 

havien predicat, i molt principalment per la mort del rei Sedecies  i el seus fills, assassinats  

per part de Nabucodonosor, rei de Babilònia. La nissaga de David, amb tantes i tantes 

promeses de futur,  havia restat estroncada, inexistent per sempre més. Des d’aquesta 

experiència impactant, una resta de fidels, pocs, els deixebles d’Isaïes i el grup d’Ezequiel 

anaren descobrint que el messies promès arribaria igualment, però ja no d’herència de 

sang sinó que vindria dels núvols del cel, seria un enviat directament del  Senyor. Encara 

més: la contradicció, sofriment, persecució i mort serien el camí per on el Déu d’Abraham 

revelaria els seus designis de salvació. Profetes i salms ens ho recordaren  en la litúrgia i 

pregària de les Hores els proppassats Divendres i Dissabte Sant. 

- “...ressuscitar el tercer dia d’entre els morts...”:  Llegiu amb atenció Is 53, 1-12 / Os 6,2. /  

Salm 22(21) enter. 

- “...predicar a tots els pobles...” La missió que Jesús havia rebut del Pare, ara la traspassa 

als seus seguidors perquè s’escampin i prediquin per tot el món la Bona Nova de conversió 

i perdó. Les limitacions de raça i frontera del poble jueu, tancat en ell mateix, són 

superades definitivament. 

- “Aquell que el Pare ha promès...”: L’Esperit Sant obrarà el prodigi de donar als enviats la 

clarividència del missatge i forces necessàries per ser testimonis valents de l’Evangeli. 

- “...prop de Betània”: Ascendint a la Muntanya de les Oliveres des del torrent Cedró, en 

arribar al cim, som a prop de la vella carretera de Jerusalem a Jericó. Direcció a Jericó, des 

del cim,  som a Betfagé on Jesús inicià l’entrada triomfal a Jerusalem. Seguint direcció 

Jericó, a uns dos quilòmetres, hi ha Betània on Jesús hi tenia uns bons i fidels amics: 

Llàtzer, Marta i Maria. És en aquest entorn geogràfic  on Lluc situa l’escena de l’Ascensió. 

La Muntanya de les Oliveres era l’àrea on acampaven els galileus quan pujaven a 

Jerusalem, per tant una àrea amb alguns acampats favorables a Jesús, altres indiferents, 

però no hostils com els jueus de Jerusalem. Els galileus evitaven hostatjar-se a l’interior de 

la ciutat perquè hi tindrien problemes de relació i convivència (Mt 26,73). 

- “...els va beneir ...”: El significat bíblic de la benedicció és donar a la persona que rep la 

benedicció aquell valor o valors que posseeix, i el defineix, aquell que  dóna la benedicció. 

Per això els patriarques beneïen els seus hereus: Abraham beneí Isaac, Isaac beneí Jacob...  

Ara Jesús s’entrega ell mateix als seus deixebles, els fa hereus, posseïdors i testimonis de la 

Bona Nova perquè l’escampin arreu. En això consisteix exactament la benedicció de Jesús 

als seus seguidors. 

- “...endut al cel”: El Crist Ressuscitat és en una categoria existencial no perceptible ni pels 

sentits ni pel raonament, és una realitat per a la fe mentre som en aquest temps i espai, en 

aquest món. 

- “Ells el van adorar...”: En aquest punt fou quan els deixebles s’adonaren de qui era 

realment Jesús i el poder redemptor del seu pas per la Passió, Mort i Resurrecció. 



- “...plens d’una gran alegria”: La joia d’haver descobert i acceptat la Veritat. El goig també 

com a signe messiànic és present a la infància de Jesús: Lc 1,14.28.44.47  /  Lc 2,10. 

- “Contínuament eren al temple beneint Déu...”: Els seguidors de Jesús, com a bons 

practicants de la religiositat del millor judaisme, anaven al temple on donaven gràcies a 

Déu per tot el que havien viscut i per a rebre les llums de l’Esperit per a desbrossar els 

nous camins que Jesús de Natzaret, ara ja Crist Ressuscitat i Ascendit, els havia marcat. Els 

creients també podem “beneir” Déu ja que amb la pregària i acció de gràcies li donem, des 

de la nostra humilitat, el que som i tenim. Tota benedicció ha de tenir el sentit bíblic, 

altrament, és  màgia. 

 

– EL CONTEXT – 

Les aparicions de Jesús després de la resurrecció i la mateixa ascensió són temes que oscil·len i 

diferencien entre els quatre evangelistes. Només l’evangelista Lluc descriu directament 

l’escena de l’Ascensió (Lc 24,50-53  /  Ac 1,9-10), Joan no en fa cap referència. No queda clar, 

però,  si Lluc situa l’Ascensió al mateix dia de Pasqua o la conta sense determinar-ne el temps. 

Els evangelistes expliquen com la vida de Jesús s’acaba amb la seva glorificació i la missió dels 

apòstols, sense interessar-se gaire per les circumstàncies concretes  d’aquests darrers fets. 

Quan Jesús ja no hi era, poc a poc, tots els qui formaven  la comunitat de deixebles  es 

“contagiaren” de la fe en la seva resurrecció. Aquest fet inicià un procés amb uns quants, pocs, 

entre els quals hi hem de comptar Maria de Magdala, alguna dona més, mestres de la Llei, 

fariseus, sacerdots i notables  (Ac 6,7) que , d’amagat, havien seguit i cregut Jesús. Aquests 

coneixien molt bé els llibres sagrats i s’adonaven com els escrits de profetes i salms s’havien 

complert en la persona de Jesús. Amb consciència ja de la seva resurrecció, es manifestaren 

públicament com a creients i seguidors del Senyor Ressuscitat.  Aquesta fe es multiplicà en 

molts que havien dubtat davant els fets terribles del Divendres de Nissan contra Jesús. Tot 

plegat evolucionà vers un ple convenciment comunitari, i amb molta força, sobre el MISTERI 

PASQUAL que s’havia realitzat en el Senyor, i, ara també, la missió testimonial que els 

deixebles n’havien de fer com a conseqüència i fidelitat al Mestre. L’Esperit anava actuant... 

Durant un temps, que no podem determinar, fou necessari experimentar dubtes, temor, 

frustració i sentiment de fracàs. Per això les relacions dels quatre Evangelis en els fets post 

pasquals és confosa, fins i tot contradictòria en algun detall (compareu Mt 28-16 amb  Lc 

24,50). Així la comunitat de deixebles anà evolucionant i culminà tot un procés de fe i formació 

tot recordant les paraules i fets de Jesús en la seva vida pública. Tots, elles i ells, quedaren 

habilitats per a ser-ne testimonis a tot el món, començant per Jerusalem. 

Els textos dels quatre Evangelis, dirigits a comunitats diferents,  van ser redactats al final 

d’aquest procés de fe i compromís missioner de la nova comunitat. Els textos escrits del NT en 

són el fruit, que ens ha arribat a nosaltres. 

“Evangeli” és un gènere literari que no hem d’interpretar només a primera lectura. La 

Formació Permanent és important si volem anar més enllà d’estampes, dibuixos, pintures, 

escultures, representacions escèniques, filmacions...  generalment superficials.  



– COMPLEMENTS DE L’EVANGELI – 

Primera lectura, Fets 1,1-11: ”Homes de Galilea, ¿per què us esteu mirant el cel?” 

Salm 47(46), 2-8: ”Aplaudiu tots els pobles del món...” 

Segona lectura, He 9,24-28: ”...el Crist va ser ofert una sola vegada...” 

 

TEXT PARAL·LEL:  Mc 16,19-20  /  Fets 1,9-11. 

 

 

 

 

La “Lectio Divina online” també es tradueix i envia en anglès i espanyol. 
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