25 de Gener: La Conversió de sant
Pau, apòstol
Text de l'Evangeli ( Mc 16,15-18): En aquell temps, Jesús s'aparegué
als onze i els digué: «Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la
Bona Nova de l'Evangeli. Els qui creuran i es faran batejar se
salvaran; els qui no creuran seran condemnats. Els qui hauran
cregut faran miracles com aquests: expulsaran dimonis pel poder
del meu nom; parlaran llenguatges nous; si agafen serps amb les
mans o beuen metzines no els faran cap mal; els malalts a qui
hauran imposat les mans es posaran bons».

«Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l'Evangeli»
Mn. Josep GASSÓ i Lécera
(Ripollet, Barcelona, Espanya)

Avui, l'Església celebra la festa de la Conversió de sant Pau, apòstol. El breu
fragment de l'Evangeli segons sant Marc recull una part del discurs sobre la missió
que confereix el Senyor ressuscitat. Amb l'exhortació a predicar per tot el món va
unida la tesi que la fe i el baptisme són requisits necessaris per a la salvació: «Els
qui creuran i es faran batejar, se salvaran: els qui no creuran seran condemnats»
(Mc 16,16). A més, Crist garanteix que als predicadors se'ls donarà la facultat de
fer prodigis o miracles que hauran de donar suport i confirmar la seva predicació
missionera (cf. Mc 17,18). La missió és gran —«Aneu per tot el món»—, però no
mancarà l'acompanyament del Senyor: «Jo estaré amb vosaltres dia rere dia fins a
la fi del món» (Mt 28,20).
L'oració col·lecta d'avui, pròpia de la festa, ens diu: «Oh Déu, vós que heu
evangelitzat tot el món amb la predicació de sant Pau, apòstol; feu que els qui avui
celebrem la seva Conversió, imitant el seu exemple, siguem en el món testimonis de
la vostra veritat». Una veritat que Déu ens ha atorgat de conèixer i que tantes i
tantes ànimes desitjarien posseir: tenim la responsabilitat de transmetre fins on
puguem aquest meravellós patrimoni.

La conversió de sant Pau és un gran esdeveniment: ell passa de perseguidor a
convertit, és a dir, a servidor i defensor de la causa del Crist. Moltes vegades,
potser, nosaltres mateixos també fem de “perseguidors”: com a sant Pau, ens cal
convertir-nos de “perseguidors” a servidors i defensors de Jesucrist.
Amb Santa Maria, reconeguem que l'Altíssim també s'ha fixat en
escollit per tal de participar de la missió sacerdotal i redemptora
Regina apostolorum, Reina dels apòstols, pregueu per nosaltres!;
a donar testimoni de la nostra fe cristiana en el món que ens toca

nosaltres i ens ha
del seu Fill diví:
feu-nos valents per
viure.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

«Saule va ser conduït a Ananies; el llop devastador és portat fins a l’ovella. Però el Pastor que
des de dalt del cel ho condueix tot, li assegura: ‘No temis’. Quina meravella! El llop captiu és
conduït fins a l’ovella. L’Anyell, que mor per les ovelles li ensenya a no tenir por» (Sant Agustí)

«La conversió de sant Pau es va produir en la trobada amb el Crist ressuscitat; aquesta trobada va
ser el que li va canviar radicalment l’existència. En això consisteix la seva conversió i la nostra:
en creure en Jesús mort i ressuscitat» (Benet XVI)

«Nostre Senyor va lligar el perdó dels pecats a la fe i al baptisme: ‘Aneu per tot el món, i
prediqueu la Bona Nova a tota criatura. El qui creurà i serà batejat se salvarà’ (Mc 16,15-16). El
baptisme és el primer i el principal sagrament del perdó dels pecats, perquè ens uneix al Crist que
morí pels nostres pecats i ressuscità per la Nostra justificació, a fi que ‘també nosaltres portem
una vida nova’ (Rm 6,4)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 977)

