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No va ser fàcil per als deixebles acostumar-se a la nova presència de Jesús
després d’haver-lo vist mort, clavat a la creu, i haver experimentat que tot
s’havia acabat. Durant quaranta dies, el nombre utilitzat a la Bíblia per significar
un període o un procés acabat, Ell se’ls feia present d’una manera real, però
totalment diferent de com l’havien vist abans de la seva mort. Ara els promet
que estarà sempre amb ells, però no com algú que pot ser posseït, sinó com
algú amb qui creuen, esperen i estimen. La seva nova presència és el seu Esperit que els enfortirà, els acompanyarà i en farà els seus testimonis. Des d’ara
Jesús no es pot retenir, és Ell que es fa present, que es dona a conèixer com
vol i quan vol.
Per això la festa de l’Ascensió no ens parla de llunyania sinó d’una altra presència. Ara Jesús no és solament amb nosaltres sinó en nosaltres. Amb Ell
hem iniciat una nova manera de viure, en la llibertat, en la pau, en el perdó, en
l’amor entregat. Aquesta transformació és un do gratuït que nosaltres hem
d’acollir, agrair i comunicar amb la nostra manera de viure. No us deixaré orfes,
va prometre Jesús, me’n vaig, però tornaré a vosaltres i el vostre cor s’alegrarà
amb una alegria que ningú no us podrà prendre.
L'Ascensió és festa d’obra acomplerta, Jesús ha arribat al cim. Ell va voler
prendre part en la nostra aventura humana, es va fer un de més de nosaltres,
va experimentar els nostres límits, el nostre dolor i se’l va carregar damunt seu,
es va abaixar i humiliar fins a la mort; i, un cop vençuda, ens crida a tots a participar de la seva nova vida, de la seva plenitud. Deixa davant nostre un camí
obert per poder arribar també a la nostra plenitud .
¿Creiem de debò que Jesús, avui, com ho va fer amb els apòstols, s’ha fixat
en nosaltres, en tu, en mi, que ens crida i ens envia a ser els seus testimonis
enmig del món? Testimonis de perdó i de conversió, per dir que és possible un
canvi de mirada, una transformació del cor, que és possible iniciar una vida nova deixant que Déu ocupi el centre de la nostra vida. Jesús, el Senyor, no necessita grans herois per predicar el seu missatge, sinó gent senzilla, gent que
s’ha deixat seduir per Ell, que se sap sorprendre, sap agrair, està disponible,
que confia malgrat la seva por, que viu l’alegria de formar part del projecte del
Regne que Ell ha iniciat i es va obrint pas a traves de la fraternitat, la comunió,
el perdó, l’amor dels uns als altres… La seva presència avui és el seu Esperit
que ens enforteix dia rere dia fins arribar a la plenitud on Ell ens ha precedit.
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