Tertul·lià
SOBRE EL BAPTISME

18. Els candidats al baptisme
1. Els qui tenen la responsabilitat saben que el baptisme no es pot donar a la lleugera. Dóna a qui
et demani (Lc 6,30), és un consell que mira sobretot l’almoina. Aquí val més posar atenció a: no
doneu les coses sagrades als gossos, ni doneu les perles als porcs (Mt 7,6). O també: no imposeu
fàcilment les mans i no tingueu part en els pecats dels altres (1Tm 5,22). 2. Si Felip bateja tot
seguit l’eunuc, recordem que hi va haver una altra recomanació del Senyor, clara i manifesta:
l’Esperit manà a Felip que anés per aquell camí, l’eunuc fou trobat, no pas inactiu, ni afanyós
d’ésser batejat; ell havia anat al temple a pregar i ara llegia l’Escriptura. Calia que fos trobar així
aquell a qui Déu havia enviat un apòstol. De nou l’Esperit mana a Felip que s’apropi al carruatge
de l’eunuc, se li presenta un text sobre la mateixa fe, fa seva l’exhortació, se li revela el Senyor,
la fe ve tot seguit, troben allà mateix l’aigua i l’apòstol, acabada la seva missió, és endut. 3.
També Pau fou batejat sense esperar més. De sobte Simó, que l’acull, va veure que era un
instrument escollit. Quan hi ha una predilecció de Déu, ell mateix fa avançar els privilegis.
El baptisme dels infants
Qualsevol petició de baptisme pot enganyar o ésser enganyosa. 4. Així, doncs, segons les
condicions i disposició de cada persona, o segons l’edat, serà profitós diferir el baptisme, sobretot
quan es tracta d’infants. Hi ha cap necessitat, fora de la necessitat absoluta, d’exposar els padrins
a mancar a llurs promeses en cas de mort (dels padrins), o a ésser defraudats quan creix un afillat
de mal temperament? 5. Diu el Senyor: no els prohibiu que se m’acostin (Mt 19,14) que vinguin
quan siguin més grans, que vinguin quan ja puguin aprendre, quan ja sàpiguen què vénen a fer;
que esdevinguin cristians quan puguin conèixer el Crist! Per què s’afanya l’edat innocent a rebre
la remissió dels pecats? En les coses del món es prenen moltes precaucions: i, podem confiar els
béns celestials a aquells a qui encara no es confien els béns terrenals? Que aprenguin a demanar
la salvació, perquè hom vegi que es dóna a qui sap demanar-la! 6. Per la mateixa raó, cal retardar
el baptisme als qui no viuen en matrimoni, perquè estan exposats a la temptació; els qui són
verges, perquè encara no són prou madurs, i les vídues, pel buit que senten; és millor esperar fins
que els uns es casin o que les altres donin garantia de continència. Qui entén el pes del baptisme
tindrà més por de rebre’l que de diferir-lo: la fe íntegra no dubta de la salvació.

1

