21 de Setembre: Sant Mateu, apòstol i
evangelista
Text de l'Evangeli ( Mt 9,9-13): En aquell temps, mentre se n'anava,
Jesús veié tot passant un home que es deia Mateu, assegut al lloc de
recaptació d'impostos, i li digué: «Segueix-me». Ell s'aixecà i el va
seguir. Després, mentre era a taula a casa seva, van acudir-hi molts
publicans i altres pecadors i es posaren a taula amb Jesús i els seus
deixebles. Quan els fariseus ho veieren, digueren als deixebles: «Per
què el vostre mestre menja amb els publicans i els pecadors?». Jesús
ho va sentir i digué: «El metge, no el necessiten els qui estan bons,
sinó els qui estan malalts. Aneu a aprendre què vol dir allò de: El
que jo vull és amor, i no sacrificis. No he vingut a cridar els justos,
sinó els pecadors».

«No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors»
Mn. Joan PUJOL i Balcells
(La Seu d'Urgell, Lleida, Espanya)

Avui celebrem la festa de l'apòstol i evangelista sant Mateu. Ell mateix ens explica
en el seu Evangeli la seva conversió. Estava assegut al lloc on recapten impostos i
Jesús l'invità a seguir-lo. Mateu —diu l'Evangeli— «s'aixecà i el va seguir» (Mt 9,9).
Amb Mateu arriba al grup dels Dotze un home totalment diferent dels altres
apòstols, tant per la seva formació com per la seva posició social i riquesa. El seu
pare el va fer estudiar economia per tal de poder fixar el preu del blat i del vi, dels
peixos que li portarien Pere i Andreu i els fills de Zebedeu i el de les perles
precioses de què parla l'Evangeli.
El seu ofici, el de recaptador d'impostos, era mal vist. Els qui l'exercien eren
considerats publicans i pecadors. Estava al servei del rei Herodes, senyor de la
Galilea, un rei odiat pel seu poble i que el Nou Testament ens el presenta com un
adúlter, l'assassí de Joan Baptista i el qui va escarnir Jesús el Divendres Sant. Què
pensaria Mateu quan anava a rendir comptes al rei Herodes? La conversió de Mateu
devia suposar un veritable alliberament, com ho demostra el banquet al que va

invitar els publicans i pecadors. Fou la seva manera de demostrar l'agraïment al
Mestre per haver pogut sortir d'una situació miserable i trobar la veritable felicitat.
Sant Beda el Venerable, tot comentant la conversió de Mateu, escriu: «La conversió
d'un cobrador d'impostos donà exemple de penitència i d'indulgència a altres
cobradors d'impostos i pecadors (...). En el primer instant de la seva conversió,
atreu cap a Ell, que és tant com dir cap a la salvació, tota una colla de pecadors».
En la seva conversió es fa present la misericòrdia de Déu com ho palesen les
paraules de Jesús davant la crítica dels fariseus: «El que jo vull és amor, i no
sacrificis. No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors» (Mt 9,13).

