FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR (B)
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7 de gener de 2018
Is 55,1-11 / 1 Jn 5,1-9 / Mc 1,7-11
Benvolguts germans i germanes,
Com cada any, el diumenge que segueix a la festa de l’Epifania la litúrgia ens proposa
com a cloenda de les festes nadalenques i com a inici de la vida pública de Jesús la
celebració del seu baptisme al riu Jordà, i a la vegada ens vol fer recordar la missió
que rebérem per part de Déu en el moment del nostre baptisme. La festa d’avui, per
tant, vol fer-nos reviure dos dels fets essencials de la vida de tot cristià: el baptisme de
Jesús i el nostre baptisme per mitjà del qual hem esdevingut fills predilectes del mateix
Pare.
Tal com hem sentit en el fragment evangèlic d’avui, Joan deia a la gent que anava a
fer-se batejar, que després d’ell en venia un de més poderós del qui no era ni digne de
deslligar-li la corretja del calçat. Ell batejava només amb aigua però el qui havia de
venir els batejaria amb l’Esperit Sant.
Després d’una vida normal com la de qualsevol home del seu temps, arriba un
moment que Jesús s’assabenta que a l’altra riba del riu Jordà hi ha un predicador que
bateja la gent per tal de preparar els camins del Senyor amb un bateig de purificació i
de conversió. I deixant la casa dels seus pares, el seu poble i tot el què havia fet fins
ara, s’encamina vers el riu Jordà per tal de ser batejat per Joan el Baptista.
L’evangelista Marc, tornant al fragment evangèlic d’avui, ens diu que: Per aquells dies
Jesús vingué des de Natzaret de Galilea, i Joan el batejà en el riu Jordà i que en el
moment que Jesús sortia de l’aigua es veié com el cel s’esquinçava i que l’Esperit, en
forma de colom, baixava cap a ell i que al mateix instant se sentia una veu que deia:
“Ets el meu Fill, el meu estimat en tu m’he complagut”.
Serà a partir d’aquest moment que Jesús prendrà consciència de la seva missió i
després d’un temps de reflexió i de vida solitària al desert iniciarà la seva vida pública
de predicador de la Bona Nova, anunciant a tot el poble dels jueus que el regne de
Déu és a prop, més encara, que aquell regne de Déu tant esperat, de justícia, de
llibertat i d’amor ja havia començat. Això el portarà a peregrinar per tota la Galilea fins
a Jerusalem anunciant aquesta gran notícia: que Déu és Pare de tots i que no fa
distinció de persones i que té una gran predilecció pels pobres i menys preats de la
societat.
En arribar a la ciutat santa de Jerusalem Jesús experimentarà en la seva pròpia carn
la nova pasqua redemptora de passió, mort i resurrecció. Tot el que havia predicat fins
ara i que havia estat causa que molts creguessin en ell i el seguissin, suposava un
desequilibri de les normes preestablertes i un perill pel règim i els privilegis dels
poderosos del seu temps. Realment no es podia consentir una cosa així i pel bé de tot
el poble calia trobar la manera d’eliminar aquell predicador que es presentava com
l’enviat de Déu, i és per això que serà condemnat pels romans amb la pena més
terrible com és el de la mort en creu.
Precisament quan humanament semblava que la missió de Jesús havia estat un fracàs
i que ja tot s’havia acabat, serà quan en definitiva començarà per la humanitat aquell
nou Regne de Déu que des d’antic havien anunciat els profetes. Amb la mort i la
resurrecció comença el temps de l’Església per tots els qui creurem en Jesús i serem
batejats amb el seu baptisme de salvació.

Sant Pau exhortava a les primeres comunitats cristianes que tinguessin ben present
que se’ns ha revelat l’amor de Déu, amor que vol salvar a tots els homes ensenyantlos a abandonar la impietat i els desitjos mundans, per poder viure en aquest món una
vida de sobrietat, de justícia i de pietat tot esperant que es complexi feliçment
l’esperança que es manifesti la glòria de Jesucrist.
Aquesta exhortació de sant Pau a les primeres comunitats cristianes es podria aplicar
perfectament avui a la nostra societat actual. Cal recordar amb insistència que l’amor i
la misericòrdia de Déu se’ns ha revelat en Jesucrist i que tots els qui ens professem
seguidors seus hem d’esforçar-nos a ser portadors de pau, de justícia i d’amor en
aquest nostre món tant mancat dels principis essencials per una bona convivència de
respecte, d’acolliment i de caritat.
Esperem que la festa del Baptisme de Jesús ens ajudi a prendre consciència que
degut al nostre baptisme hem estat cridats a ser uns altres Crist en el món en el que
vivim, procurant anunciar amb la nostra paraula i la nostra vida que el Regne de Déu,
de pau, de justícia i d’amor, malgrat totes les misèries que ens envolten, ja pot ser
present entre nosaltres si sabem ser portadors de veritat d’aquesta pau, d’aquesta
esperança i d’aquest amor.

