
Diumenge del Baptisme del Senyor, cicle A 8.01.2023 

Is 42,1-4.6-7 ; salm 28 ; Fets 10,34-38 ; Mt 3,13-17 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

JESÚS, EL SERVENT, A QUI DÉU HA ELEGIT 

per GRISELDA COS I BOADA, osb 
 

Avui es clou el cicle de Nadal. En aquest no hem recordat només una his-

tòria, sinó que hi hem celebrat el Misteri de la nostra fe. 

La Doctrina Apostòlica sempre valorà molt la presència de l’Esperit en 

la vida i en l’obra de Crist, i les Esglésies de l’Orient cristià celebren el 

Baptisme de Jesús el dia de l’Epifania, ja que per a elles el Baptisme és 

una manifestació més gran que l’adoració dels mags. 

Havien passat trenta anys i Jesús creixia «i s’enfortia ple d’enteniment, 

i la gràcia de Déu era en ell». Fins que un dia, mogut per les notícies de 

Joan Baptista que, al desert de Judea, cridava a la conversió, Jesús s’en-

caminà cap a la riba del Jordà a trobar-se amb ell, posant-se a la cua dels 

pecadors, dels qui se sentien cridats a convertir-se i a canviar el rumb de 

la seva vida. 

El Baptisme de Jesús no fou un moment gloriós, però tampoc un mo-

ment neutre. Aquella escena evangèlica fou una escena d’especial humili-

tat, sí, però fou allí on la paraula del Pare proclamà: «Aquest és el meu 

Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut». 

El Baptista, veient Jesús, recordà les paraules del cant del Servent de 

Jahvè que hem escoltat a la primera lectura: «Aquí teniu el meu servent, 

de qui he pres possessió, el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva 

ànima». I en el quart Evangeli es diu que Joan, en veure Jesús que es 

dirigia cap a ell, digué: «Mireu l’Anyell de Déu que pren damunt seu el 

pecat del món». Aquestes paraules són una gran cloenda del misteri de 

Nadal. 

El Baptisme fou la investidura solemne de Jesús, des de la qual va rea-

litzar la missió que li va confiar el seu Pare. Ell era el Fill del salm 2, el 

Servent Elegit d’Isaïes, i fou al Jordà, on es eu solidari amb la humanitat 

pecadora. 

Sí, el Baptisme de Jesús fou una cerimònia d’investidura reial, però la 

seva reialesa restà sempre marcada pel servei humil i sofrent. 

Hans Urs von Balthasar digué que aquest era el moment de posar-nos 

bé les ulleres per començar a contemplar, plens de fe, tot el que Jesús 

visqué.  


