
BAPTISME DEL SENYOR 

Amb el Baptisme en el Jordà, Jesús acaba la seva vida oculta. Hem de creure que els seus anys a 

Natzaret, compartint la vida de família i de poble, no van ser uns anys inútils. Va aprendre el seu 

llenguatge, els sentiments, la religió i la cultura de la seva gent. 

Jesús en començar la seva vida pública, no tenia títols ni havia passat 

per cap centre especialitzat, però en canvi no és estrany que 

diguessin que parlava amb autoritat perquè hi havia una sintonia amb 

la gent que l’escoltava. Els parlava del que aquella gent vivia, sentia i 

es trobava a la realitat del dia a dia. Tal com veiem que avui fa el 

Papa Francesc, que fàcilment connecta amb les persones siguin 

creients o no. Per què passava això amb Jesús? Segurament perquè 

no hi havia contradicció entre el que deia i feia (com sovint ens passa 

a nosaltres), predicava amb l’exemple i això el feia creïble. 

L’inici de la vida pública li va comportar deixar la seva terra de 

Natzaret. S’identifica plenament amb la seva missió i amb els seus 

destinataris. Que és el que hem de saber fer sempre els qui estem al 

servei d’unes comunitats. 

“Llavors, el cel s’obrí”. Tan de bo entenguéssim i visquéssim com a cristians i com Església aquest 

missatge. “El cel s’obrí”, ve a dir que Déu a partir d’aquest moment estarà obert al que passa aquí 

baix i l’home, al que passa allà dalt. 

Déu s’obre a la realitat humana. Res del que succeeix aquí li passa per alt. Encarnar-se vol dir fer-

se present en tot i en tots. Un fer-se present, però, que està per damunt del mal. I això ho veiem 

en relats evangèlics, com per exemple, quan camina sobre les ones encrespades del mar. Ell és el Bé 

i lluitarà sempre contra el Mal i aquest, tot i que sembla vèncer-lo a la Creu, ressuscitarà, 

triomfarà. El cel s’obre a la realitat humana per lluitar contra el mal, tot mal. I aquesta lluita ens 

toca ara a nosaltres fer-la. No estem al món per veure el mal i criticar-lo, sinó que amb el bé 

vencem el mal. El més fàcil sempre ha estat i és, maleir les tenebres; i més que maleir el que cal és 

ser llum. 

Certament que en el món hi ha mal: injustícies, pobresa, acumulació de béns en uns pocs, sous 

injustos, polítics corruptes i també eclesiàstics. El mal pot fer acte de presència en qualsevol 

persona. I el mal es venç de dues maneres: 

 Denunciant-lo encara que em condemnin 

 Essent bé enmig del mal. 
 

Jesús així ho va fer. Va ser batejat per donar a entendre que es comprometia per aquest doble 

actuar. El van rebutjar?, si. Va ser bé enmig del mal? També. 
 

I aquest és el compromís de tot cristià des del baptisme. No hem estat batejats per inscriure’ns al 

registre parroquial o per complir un “expedient” o acontentar els “avis”, sinó per ser testimonis 

“qualificats” de la lluita contra el mal i exemple de bé, de bondat, de pau, de justícia,... 


