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Benvolguts germans i germanes, aquest anys la festa de sant Joan Baptista s’escau
en diumenge i pren un relleu particular. En l’evangeli, sant Lluc ens ha narrat l’escena
de la imposició del nom del fill de Zacaries i d’Elisabet. Tots els familiars estaven
estorats que li volguessin posar per nom Joan, ja que en tota la família no hi havia
ningú que portés aquest nom i és per això que ho pregunten al seu pare Zacaries i ell
ho confirma: el noi s’haurà de dir Joan. Tots en quedaren meravellats i es preguntaven
què serà d’aquest infant? L’evangelista continua dient que el noi creixia i s’enfortia en
l’Esperit i que visqué al desert fins el dia que es va manifestar a Israel.
Des de molt antic, l’Església ha venerat especialment la figura de Joan el Baptista. La
història de Jesús seria incomprensible si prescindíssim de tot el camí que la va
preparar dins la mateixa història del poble jueu. I en aquest camí ascendent hi ha dues
persones que ocupen els darrers graons que porten vers Jesús de Natzaret: la
d’aquella noia senzilla del poble de Natzaret, anomenada Maria i la d’aquest profeta
inconformista anomenat Joan. Si cada un d’ells no hagués estat fidel al “sí” que
donaren a Déu en el moment de la seva missió no s’hauria pogut realitzar el pla que
Déu havia previst per la vinguda del seu Fill Jesús com a salvador de la humanitat.
Maria serà la qui donarà a llum el Salvador i Joan el qui li prepararà el camí. Ell tindrà
la missió de desvetllar la consciència dels jueus que esperaven la vinguda del Messies
que els havia de salvar de totes les seves contrarietats. Joan els el presentarà com
l’Anyell de Déu que treu el pecat del món i insistirà que per part del poble caldrà
renovar-se i convertir-se mitjançant un baptisme de purificació i de regeneració. Joan
els dirà que ell no és pas el Messies, ell només és el qui li prepara el camí i que és
com una veu que crida en el desert: convertiu-vos i feu penitència perquè us trobi
preparats en el moment de la seva vinguda.
Aquesta serà la grandesa de Joan, la de ser fidel a la seva missió de precursor i a la
vegada la de saber-se retirar en el moment que serà conscient que el Messies ja és
present enmig del poble. Segons digué el Papa Francesc en una homilia: tota la missió
de Joan Baptista es podria resumir en tres aspectes que defineixen perfectament la
seva missió i que són: la de preparar, la de discernir i la de disminuir. En aquests tres
verbs està concentrada tota l’experiència espiritual de Joan el Baptista, el precursor de
la vinguda del Messies.
Què representa avui per nosaltres Joan Baptista i en què el podem imitar? Com he dit,
ell és el qui preparà els camins del Senyor i el mostrà com al veritable Messies i
salvador del món a la gent del seu temps. Nosaltres, en el moment del nostre
baptisme, hem esdevingut fills de Déu i hem rebut la missió de ser missatgers i
heralds, dins la nostra societat, que Déu és amor i que cal transformar les nostres
vides per poder ser de veritat dignes d’aquesta filiació. De la mateixa manera que ho
feu Joan, hem de procurar predicar amb la paraula i l’exemple que cal transformar la
nostra societat perquè pugui ser una societat on hi regni l’amor i la llibertat. Amor com
el que Déu té per tots i cada un de nosaltres i llibertat per no ser esclaus de res ni de
ningú com a veritables fills de Déu. Esperem que la festa que estem celebrant avui ens
esperoni per poder realitzar, malgrat les nostres limitacions, la missió que Déu ens
confià en el moment del baptisme la de ser testimonis seus dins la nostra societat. Que
així sigui.

