
BAPTISME DEL SENYOR  (10 gener) 
 

El Baptisme de Jesús clou el cicle nadalenc. És el moment en que Jesús emprèn un compromís 

públic. Deixem enrere el sentimentalisme d’un  “Jesuset, pobret” d’allà Betlem i comencem el 

que realment serà la seva vida: el compromís de fer present un missatge de salvació per a tot 

home i tota dona. 

Adonem-nos que, en general, els cristians hem anant centrant l’atenció en un infant, Betlem i 

en un condemnat a mort; així ens saltem l’espai que hi ha entre la infantesa i la crucifixió, i 

ens oblidem del que hi ha més enllà de la crucifixió: 

la resurrecció. 
 

El Baptisme de Jesús marca el que és essencial en la 

seva vida: paràboles, signes, proclama del regne, 

servei als més desprotegits, defensa de la vida i de la 

dignitat de la persona humana. 

El seu baptisme no és “un acte” és un compromís 

públic de ser fidel a Déu i als homes, a la humanitat. 

Supera el sentit “màgic” del Baptisme. El compromet 

fins a la mort. I com que la mort ha estat fruit d’una vida d’amor, de servei i de 

transformació de la realitat, denunciant el que no és segons Déu i anunciant el que Déu vol, no 

podia restar en la mort. Segueix una nova vida: Ressuscita. 
 

Això ens ha de fer pensar en el nostre propi baptisme. Tots hem estat batejats. Fruit de què: 

d’una cultura religiosa?, tothom ho feia. D’una pressió per part d’algun membre de la família, 

generalment dels avis?; per complir un “expedient”? 

Aquesta manera de concebre el Baptisme ens ha portat a una “mediocritat espiritual”. És a 

dir, ens diem cristians, però no som ni freds ni calents. I això no atreu, no engresca, no som 

llum que il·lumina, sinó boira que impossibilita la visió. 
 

El Baptisme no és una inscripció a un “club”. És l’entrada en una nova família, la participació en 

la vida del Poble de Déu. Si realment som poble de Déu, es veurà en el nostre actuar. I si el 

qui es batejat sap que entra de ple en aquest “Poble de Déu” per mitjà del compromís dels 

pares, segur que no ens preocuparà tant si fem el bateig el dia que els parents hi poden 

assistir, que a alguns no els diu res el Baptisme, com si és present el poble creient, la 

comunitat. 
 

Entrar en aquest poble de Déu porta unes exigències: 

 Per part dels pares ajudar l’infant a conèixer i valorar en cada etapa de la vida la seva 

condició de fill de Déu 

 Per part del batejat, que vagi acceptant la nova realitat i es comporti com a fill de 

Déu. 

Batejar de petits o esperar que siguin grans? Aquesta pregunta no se la fa un pare i una mare 

creients. Donen al fill/a el millor que creuen. Ho fan a nivell físic, intel·lectual, esportiu... 

perquè no fer-ho a nivell de fe. 


