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Pau posa la visió de Damasc en continuïtat total amb les que van tenir Pere i 

els dotze, els més de cinc-cents, Jaume i tots els apòstols.  

Precisament perquè tots els apòstols devien ser bastant pocs i les aparici-

ons que van tenir ja devien quedar bastant lluny, l'aparició a Pau és conside-

rada com una mena d'impossible: un avortó que neix al cap de sis anys; un 

fundador de l'Església que no sols no l'ha fundada, sinó que fins l'ha perse-

guida. Per això entenc literalment l'adjectiu indigne com a incapaç, objecte 

d'una gràcia impossible.  

Al cap de sis anys, Crist no podia mostrar-se com a sortit del sepulcre, sinó 

com a assegut a la dreta del Pare, com si Pau fos transportat al tron mateix de 

Déu i el Pare li mostrés el Fill, amb tota la glòria que li ha donat. «Aquell qui 

m'havia tret del si de la mare i m'havia cridat amb la seva gràcia, va decidir de 

mostrar-me el seu Fill, perquè jo l’anunciés entre els altres pobles».  

No sembla que el motiu de la persecució fos directament la cristologia, sinó 

la infidelitat a la Llei. Devia saber, per exemple, que aquella gent se saltava la 

Llei infrigint el Decàleg. Ara Crist, assegut a la dreta del Pare, exculpava de 

blasfèmia aquella gent que no sols deixava allò que Moisès havia dit als fills 

d'Israel, sinó el Decàleg donat per Déu mateix.  

Crist devia convèncer Pau. En el futur, l'Apòstol seria especialment profund 

en el tema de la Llei i en expressions de cristologia avançada. A més, se'l va 

guanyar per a una missió que, de moment, ni el grup d'Esteve s'havia plante-

jat: l'evangelització dels no jueus.  

«Saule, Saule, per què em persegueixes?». Déu el considerà preparat per 

a confiar-li l'Evangeli:  

«Dono gràcies a aquell qui em dóna forces, Crist Jesús nostre Senyor, que 

em va considerar fidel, col·locant-me en el ministeri. Abans havia estat blas-

fem, perseguidor i calumniador, però vaig trobar misericòrdia perquè obrava 

per ignorància en la meva manca de fe […]. Crist Jesús va venir al món per 

salvar els pecadors, el primer dels quals sóc jo. Però Déu va tenir misericòrdia 

amb mi, perquè Crist Jesús pogués mostrar, en mi primer, tota la seva paci-

ència» (1Tm 1,12-15). 


