
ASCENSIÓ DEL SENYOR ( 15 DE MAIG)

On és Jesús? On ha anat?. Direm: al cel. Però si pregunto: “ I aquí no hi és”?, direu: “si”.

Quan parlem de l’Ascensió emprem un llenguatge simbòlic. Dir cel, o dir
muntanya,  és  sinònim  de  pau,  de  puresa,  de  goig  infinit.  I  és  clar  i
verídic:  el  lloc  de  Déu  és  la  pau,  la  vida  plena,  el  goig  que  mai  no
s’acaba.  Però, tinguem-ho clar, el lloc de Déu és també la terra. També la
terra, per Déu, ha de ser cel.

Jesús diu als deixebles:  “aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona
Nova de l’Evangeli”. D’aquí se’n segueix:

1. La Bona Nova no és per quedar-nos-la I per viure-la només a nivell
personal.  Cal  comunicar-la.  I  això  arrenca  del  nostre  Baptisme.
Aquest ens fa membres actius de l’evangeli. El pecat més gran dels
cristians és  no ser  responsables  de la  missió  del  Baptisme.  Quan ens  confessem pecadors  ens
limitem a  dir:  “no  prego,  critico,  em  distrec,  dic  males  paraules...” Confessem  no ser  fidels  al
compromís de ser testimonis de Jesús a casa, al treball, a l’esbarjo? “Aneu” no és quedar-nos el que
hem rebut.

2. “Els qui creuran faran miracles com aquests: expulsaran dimonis, parlaran llenguatges nous; els
malalts que hauran imposat les mans, es posaran bons”. També això són expressions simbòliques:
vèncer el mal, parlar un llenguatge entenedor, acompanyar malalts, acollir emigrants.

Tot això ens ha de fer entendre que els qui creiem en Jesús no podem quedar-nos amb quatre nocions
sobre Ell. És allò de la “Bíblia i el diari”. És a dir, saber llegir els fets i les situacions del món, de la cultura,
del moment que vivim i il·luminar-los amb la Paraula de Déu.

Avui enlairem la mirada cap al cel, però no ens quedem mirant amunt:  “Homes de Galilea, ¿per què us
esteu mirant el cel”?. Sí, enlairem la vista al cel per prendre alè, però sabem que no podem quedar-nos de
braços creuats. Ens cal anar a l’acció.

1ª Comunió. Aquest infants necessiten testimonis que no es queden en la festa d’avui. Cal brindar-los de
mirar i afrontar la vida amb ulls, mirada i oïda de Déu. Que la llavor que avui reben creixi, maduri i trobi
una terra adobada al seu costat: pares, família, amics. El tarannà del món d’avui no els ajudarà. Necessiten
tenir i trobar espais de silenci, de pregària i de formació interior i de fe.

Cal ajudar-los a que siguin portadors de trossos de cel a la terra. Hi ha que necessita consol, fraternitat,
ajuda...  Que l’Esperit que Jesús ens envia (diumenge que ve la Pentecosta) ens faci a tots testimonis i
cooperadors de Jesús al nostre món: família, companys de feina, en el lleure


