
LECTURES  
DIUMENGE 22/10/2017 

DURANT L’ANY XXIX. CICLE A. 
1ª LECTURA. (Isaïes 45:1 4-6) 
  
El Senyor pren Cir, el seu ungit, per la mà dreta, 
i el condueix per sotmetre-li les nacions 
i deixar desarmats els reis; 
per obrir-li les ciutats, 
perquè no trobi tancades les portes. 
  
El Senyor li diu: 
«Per amor de Jacob, el meu servent, 
d’Israel, el meu elegit, 
et crido pel teu nom, et dono un títol honrós, 
tot i que no em coneixes. 
Jo sóc el Senyor, no n’hi ha d’altre. 
Fora de mi no hi ha cap Déu. 
Sense que em coneguessis, 
t’he fet prendre les armes perquè sàpiguen 
de llevant fins a ponent 
que no hi ha ningú fora de mi. 
Jo sóc el Senyor. No n’hi ha d’altre» 

2ª LECTURA. (1ª Tessalonicencs 1:1-5b) 
  
Comença la primera carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica. 
  
Pau, Silvà i Timoteu, a la comunitat de Tessalònica, 
reunida per Déu Pare i per Jesucrist, el Senyor. 
Us desitgem la gràcia i la pau. 
  
Sempre donem gràcies a Déu per tots vosaltres 
i us recordem en les nostres pregàries. 
No deixem mai de recordar davant Déu, Pare nostre, 
com la vostra fe treballa per propagar-se, 
la vostra caritat no es cansa de fer el bé, 
i la vostra esperança en Jesucrist, el nostre Senyor, 
aguanta les adversitats. 
Germans, estimats de Déu: 
sabem de cert que ell us ha elegit, 
perquè quan us anunciàvem l’evangeli, 
no predicàvem només de paraula, 
sinó amb obres poderoses, 
amb dons de l’Esperit Sant, 
i amb molta convicció. 

EVANGELI. (Mateu 22:15-21) 
  
En aquell temps, 
els fariseus planejaren la manera de sorprendre Jesús 
en alguna paraula comprometedora, 
i li enviaren alguns dels seus 
i dels partidaris d’Herodes a dir-li: 
«Mestre, sabem que dieu sempre la veritat, 
i que ensenyeu de debò els camins de Déu, 
sense miraments per ningú, sigui qui sigui, 
ja que no obreu per complaure els homes. 
Digueu-nos, doncs, ¿què penseu d’això?: 
¿És lícit o no de pagar tribut al Cèsar?». 
Jesús, que s’havia adonat de la seva malícia, 
els respongué: 
«Hipòcrites, ¿per què proveu de comprometre’m? 
Ensenyeu-me la moneda del tribut». 
Ells li ensenyaren una moneda romana, 
i Jesús els preguntà: 
«De qui és aquesta figura 
i el nom que hi ha escrit?». 
Li diuen:«Del Cèsar». 
Jesús els respon: 
«Doncs, retorneu al Cèsar això que és del Cèsar, 
i a Déu, allò que és de Déu». 



LECTURES  
DIUMENGE 29/10/2017 

DURANT L’ANY XXX. CICLE A. 
1ª LECTURA (Èxode 22,20-26) 
  
El Senyor diu: 
«No maltractis ni oprimeixis els immigrats, 
que també vosaltres vau ser immigrats al país d’Egipte. 
No maltractis cap viuda ni cap orfe: 
si els maltractes i alcen a mi el seu clam, 
jo l’escoltaré i, 
encès d’indignació, us mataré amb l’espasa: 
les vostres dones quedaran viudes, 
i orfes els vostres fills. 

Si prestes diners a algú del meu poble, 
als pobres que viuen amb tu, 
no facis com els usurers: 
no li exigeixis els interessos. 
Si et quedes com a penyora el mantell d’algú, 
torna-l’hi abans no es pongui el sol. 
És tot el que té per abrigar-se, 
el mantell que l’embolcalla. 
¿Amb què dormiria? 
Si ell alçava a mi el seu clam, 
jo l’escoltaria, perquè sóc compassiu.» 

2ª LECTURA(1ª Tessalonicencs 1,5c-10) 
  
Germans, 
ja sabeu el que fèiem per vosaltres 
mentre érem a la vostra ciutat. 
També vosaltres heu imitat 
el nostre exemple i el del Senyor, 
acollint la paraula de Déu 
enmig de moltes adversitats, 
plens del goig de l’Esperit Sant. 
Així heu estat un model 
per a tots els creients de Macedònia i d’Acaia, 
perquè, des de la vostra ciutat, 
s’ha estès el ressò de la paraula del Senyor. 
I no solament a Macedònia i a Acaia; 
pertot arreu parlen de la vostra conversió 
de manera que no ens cal afegir-hi res: 
ells mateixos conten com va ser 
la nostra arribada entre vosaltres 
i com abandonàreu els ídols 
i us convertíreu a Déu 
per adorar només el Déu viu i veritable 
i esperar del cel Jesús, el seu Fill, 
que ell ressuscità d’entre els morts 
i que ens salvarà de la pena 
en el judici que ha de venir. 

EVANGELI (Mateu 22,34-40) 
  
En aquell temps, 
quan els fariseus s’assabentaren 
que Jesús havia fet callar els saduceus, 
es tornaren a reunir, 
i un d’ells, mestre de la Llei, per provar-lo, 
li va fer aquesta pregunta: 
«Mestre, quin és el manament més gran de la Llei?» 
Jesús li contestà: 
«Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, 
amb tota l’ànima, amb tot el pensament. 
Aquest és el manament més gran i el primer de tots. 
El segon és molt semblant: 
Estima els altres com a tu mateix. 
Tots els manaments escrits 
en els llibres de la Llei i dels Profetes 
vénen d’aquests dos.» 



PROJECTE D’HOMILIA
Quan Jesús va fer la seva entrada messiànica a Jerusalem i 

va purificar el temple, les autoritats religioses li van preguntar 
amb quina autoritat feia tot allò. Jesús no els va respondre la 
pregunta, però els va fer descobrir quina era la situació, 
explicant-los tres paràboles (ja vistes els diumenges passats) 
i amb diverses situacions com aquesta d’avui. El resultat 
d’aquestes paràboles va ser que les autoritats van decidir 
eliminar-lo. 

Jesús representa l’home (el fill de l’home) i gaudia de 
l’estimació espontània del Poble. Això feia perillós eliminar-lo 
per les bones, i els Poderosos van preferir l’estratègia de fer-
lo parlar sobre qüestions comprometedores. L’evangeli de 
Mateu recull tres d’aquestes qüestions: la primera la hi posen 
els fariseus, que en aquest cas s'alien amb els seus 
competidors herodians; la segona, els saduceus (aquesta, el 
Missal la recull en la versió de Lluc. Diumenge 32 de l’any C); 
i la tercera, conjuntament fariseus i saduceus (La llegirem 
diumenge que ve). 

La primera qüestió és la que ens presenta l’evangeli d’avui. 
Era realment una qüestió comprometedora dins l’àmbit 

jueu. 
En la religió jueva, el pecat més greu, permanentment 

denunciat pels profetes, era la idolatria. Pagar tribut al Cèsar 
o Emperador Romà, era considerat per molts un acte idolàtric 
ja que la inscripció que hi havia a les monedes romanes 
tractava explícitament al Cèsar de “diví”. Pagar-li tribut era 
com donar-li culte. 

A més, el tribut al Cèsar era l’expressió més clara, odiosa i 
humiliant de la subjecció d’Israel a un Poder estranger. 

Si Jesús declarava no lícit pagar aquest tribut, els 
herodians podien denunciar-lo fàcilment a les autoritats 
romanes que, en aquestes qüestions, no gastaven gaires 
miraments. Si responia que era lícit pagar, els fariseus podien 
acusar-lo d’idòlatra, i automàticament s’enemistaria amb la 
gent del poble. 

Jesús no va respondre la pregunta sinó que va obligar als 
inquisidors a posar-se en evidència ells mateixos quan va 
demanar-los que li ensenyessin la moneda amb què calia 
pagar el tribut al Cèsar. Perquè resulta que Jesús no té cap 
d’aquestes monedes. En canvi ells sí que en fan servir i se’n 
beneficien. Jesús fa que siguin ells mateixos que diguin de 
qui són i què diuen aquelles monedes que ells coneixen bé. Si 
resulta que les mateixes monedes ja indiquen que són del 
Cèsar, la conclusió és clara: “Retorneu al Cèsar això que és 
del Cèsar, i a Déu, allò que és de Déu”. 

Queda clar allò que és del Cèsar, perquè “les coses del 
Cèsar” porten la seva marca. 

Evidentment del Cèsar són el poder, el diner, les lleis,… 
Però resulta que ells amb el seu temple també tenien poder, 
diner, lleis… I aquest era el conflicte en temps de Jesús, i 
sempre. 

Jesús respon al conflicte d’una manera sorprenent.  
Jesús vol salvar l’home, i això significa alliberar-lo de 

qualsevol classe de Poder. 
El Poder és l’antihome. Quan diu: “doneu a Déu el que és 

de Déu” no vol dir que hi hagi unes coses que pertanyen a 
Déu de la mateixa manera que altres que pertanyen al Cèsar. 
Déu, que és el creador de tot, té un projecte d’amor envers 
l’Home. El Poder és l’antiprojecte. 

El projecte de Déu és la Vida. L’obra del Poder és 
mantenir-hi la mort. El projecte de Déu és la Llibertat. El 
Poder vol mantenir-hi esclavitud. 

Els que fan la pregunta tenen i fan servir monedes amb la 
marca del Cèsar; pertanyen a l’antiprojecte. “Retorneu al 
Cèsar això que és del Cèsar”; com si els digués: “donat que 
heu escollit l’esclavitud, sigueu esclaus; però no hi barregeu 
Déu en tot això perquè allò que és de Déu va per altres 
camins”. 

MISSATGE
El Regne del Cèsar i el Regne de Déu no són dos regnes 

que es reparteixen el món, sinó que l’un és la negació de 
l’altre. El diner, els impostos i tributs (quan no venen 
d’estructures de servei),... pertanyen al Cèsar, i, de fet, a 
tots se’ns imposen. No obstant, si ens fem ciutadans del 
Regne de Déu, assumirem uns “altres valors” que ens 

permetran relativitzar de tal manera els “valors del Cèsar” 
que ja no ens privaran de la Llibertat ni de l’autèntica Vida, 
aquella que no depèn “dels que només poden matar el 
cos” (Mateu 10,28. Vegeu també Joan 14,30). 

Aquest diumenge, tercer d’octubre (2008, 2014, i també 
aquest 2017) es celebra el Dia mundial de les Missions. 
Estem jugant amb foc quan unim tan estretament “missions” 
i “diners”, perquè  −no ho oblidem− el diner sempre porta la 
“marca del Cèsar”. 

RESPOSTA
Aquest evangeli ha sigut llegit des de fa molt de temps en 

el si d’una Església “casada amb el Poder”. Des d’aquesta 
situació, a vegades s’ha volgut veure en les paraules de Jesús 
un criteri per dilucidar què pertany al Cèsar (al Poder civil) i 
què pertany a Déu (al Poder eclesiàstic). És una greu 
equivocació, que té caràcter blasfem. Per part de l’Església, 
en aquest punt, hi ha hagut un greu abús del nom de Déu. 

En la mesura que en l’Església hi ha Poder, diner, lleis, 
burocràcia,… és “regne del Cèsar”, encara que sigui en 
rivalitat amb “l’altre Cèsar”. 

Cal reconèixer que, en diferents aspectes, la imatge 
externa i pública de l’Església porta la marca del “Cèsar”. Per 
això, la resposta urgent que se’ns demana és una vertadera i 
autèntica conversió. 

No és suficient que el papa Pau VI renunciés a la tiara 
pontifícia, la triple corona símbol del triple “Poder” (!). El 
mimetisme amb la societat civil manté l’Església en una 
situació en què costa descobrir-hi la nostra pertinença al 
Regne de Déu. El papa Vergoglio, anomenant-se, com a nom 
programàtic, Francesc, s’ha convertit en tot un símbol i una 
invitació a una conversió absolutament urgent i necessària. 

És una tasca difícil, perquè estem tan acostumats a 
entendre l’Església com una “societat travada amb vincles 
jeràrquics”, que no sabem ni imaginar-la d’una altra manera. 

La veritat és que si hem de ser una societat semblant a la 
civil, només hi fem nosa en el món actual. Ja en tenim prou  
-i de sobres-  amb la societat civil! 

No és missió de l’Església ser un contrapoder. L’Església és 
servei. Només servei: des de l’amor, des de la llibertat que 
permet donar també la túnica a qui ens reclama el mantell 
(Lluc 6,29). 
Com seria una Església sense Poder? 

Podria semblar una pregunta que han de respondre els 
especialistes i la jerarquia. Potser sí, però no només ells. En 
realitat, qui està en millor situació per a realitzar i ajudar a 
construir una església sense Poder, som les comunitats que 
estem a la base. Cada parròquia, cada comunitat, ha de 
trobar la seva manera. “Costa molt fer girar un transatlàntic, 
però, per girar una barqueta, és suficient un cop de rem”. 

I cal donar el cop de rem! Sense por; per fidelitat a la 
missió que hem rebut; per amor al nostre món que necessita 
veure altres maneres d’entendre la vida; per solidaritat amb 
els germans que els costa alliberar-se del “culte al Poder”. 

Ja que celebrem el Dia de les Missions (2008 ó 2014, o 
aquest 2017), l’evangeli d’avui ens ajuda a descobrir 
l’autèntica dimensió missionera de l’Església. Jesús, per 
realitzar la seva missió, va “encarnar-se”. És a dir: va fer-se 
un home com nosaltres. Com a missioners, no tenim per 
finalitat “convertir els altres” per fer-los “dels nostres” sinó 
ser testimonis de l’Amor de Déu “encarnant-nos” en aquells a 
qui ens sentim enviats. Pròpiament, el missioner, en 
ambients no cristians, no busca “convertir els altres” sinó 
“convertir-se als altres”. San Pau en dóna exemple quan diu 
que es feia “jueu amb els jueus,… grec amb els grecs,… feble 
amb els febles,…” (1ª Corintis 9,19-23). 

PREGUNTES per al diàleg
1. Considereu que Estat i Església són, com a vegades es 

diu, dues societats independents, autònomes, paral·leles, 
amb àrees pròpies? 

2. En el funcionament de la vostra comunitat, ¿hi ha 
mimetisme en relació a l’administració civil? Què 
n’opineu? Ja us està bé? 

Mossèn Pere Torras 

http://ptorrasf.blogspot.com.es/2016/10/diumenge-32-de-durant-lany-c.html
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1119&select=10
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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXIX. CICLE A.  

“CÈSAR”. 

175. Cèsar.  (... retorneu al Cèsar això que és del Cèsar, i a Déu, allò que és de Déu). 
Aquesta sentència de Jesús s’ha fet cèlebre i és repetida en moltes ocasions. Tal com s’entén 

habitualment, resulta còmoda però se li fa dir exactament el contrari d’allò que l’Evangeli vol significar.  
Hi ha sobretot dues interpretacions equivocades: 
Una interpretació equivocada:    
És equivocat entendre aquestes paraules com si Jesús ens situés davant dues realitats (Déu i el Cèsar) i 

ens digués que hem de donar a cadascuna allò que li pertoca: al Cèsar allò que és del Cèsar, i a Déu allò 
que és de Déu. 

Però, no hi ha dues realitats. No hi ha dos “Regnes” cadascun amb les seves coses. Els humans 
formem una única Humanitat que existeix formant diferents Pobles i Cultures, i amb una convivència que 
es mou entre dos extrems oposats que, en aquest relat, venen significats per “El Cèsar” i per “Déu”. 

En aquesta sentència el Cèsar significa l’Imperi, el Poder, una convivència jerarquitzada amb 
dominants i dominats, amb poderosos i sotmesos, amb uns que paguen tributs i uns altres que els 
cobren,... 

A l’altre extrem hi ha el projecte humanitzador de Déu, que es va realitzant amb una convivència 
basada en el respecte fraternal i en el servei mutu. Un servei mutu fet des de la llibertat, la creativitat i la 
generositat. 

Són dos extrems oposats. Si t’acostes a un, t’apartes de l’altre. Cada persona i cada grup de persones 
va decidint a quin dels dos extrems vol acostar-se, encara que, d’entrada, tots comencem situats de 
moltes maneres en l’extrem “del Cèsar”, sotmesos als seus tributs.  

El Regne del Cèsar existeix des que els humans van menjar del fruit de l’arbre del Bé i del Mal (Gènesi 
2,16 i 3,1ss) En canvi, el Regne de Déu l’anem construint transformant les relacions de Domini en 
relacions de Servei per amor. El Regne de Déu és la mateixa convivència humana que es va humanitzant. 

Qui opti pel Cèsar, haurà de pagar tribut al Cèsar.  
Qui opti per Déu, inicia un alliberament que l’anirà “independitzant” del Cèsar. Però sabent que els 

Cèsars continuaran reclamant i exigint els seus tributs.  
Per això aquesta opció és tan difícil per als rics que pretenen continuar essent rics, ja que les seves 

riqueses pertanyen al Cèsar (Mateu 19,23). Cal aplicar també aquí aquella altra sentència de Jesús: No es 
podeu servir dos Senyors (Mateu 6:24). 

Una altra interpretació equivocada: 
Entre nosaltres és freqüent considerar “del Cèsar” allò que correspon a la Política o a la vida civil, i “de 

Déu” allò que correspon a la Religió (o a l’Església en el nostre cas). 
Aquesta distinció entre Estat i Església com si fossin dues societats independents i paral·leles és una 

reminiscència de la Situació de Cristiandat que entre nosaltres va començar ja al segle IV i que ha durat 
fins als nostres dies. Avui, entre nosaltres, sembla sortosament superada. Amb tot, en queden importants 
i significatives relíquies. De fet, ens costa fins i tot imaginar com podrà ser una Església de No-cristiandat. 

Dintre la mentalitat de Cristiandat (que avui dia no s’ha de mantenir, però que encara és molt present), 
caldria dir que és ben possible “servir Déu” en el camp de la Política. Quan un ciutadà, potser sense cap 
referència a la Religió, exclou del seu horitzó el Poder i el culte al Poder, i es dedica a fer humanitat des 
d’una actitud de Servei generós, està donant a Déu allò que és de Déu. 

Igualment dintre l’esquema de Cristiandat (que avui dia no s’ha de mantenir, però que encara és molt 
present) caldria dir que és ben possible “ser Cèsar” dintre mateix del camp de la Religió. De fet, aquest ha 
estat el gran mal de la Situació de Cristiandat. Encara avui, l’estructura jerarquitzada de l’Església i allò 
que l’acompanya són més cosa del Cèsar que cosa de Déu. 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=3&select=2
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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXIX. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Segons diu el relat que hem llegit, la gent es 
va admirar de la teva resposta als fariseus i 
herodians. Però a mi em sembla una resposta 
massa ambigua. Dir “Retorneu al Cèsar el que 
és del Cèsar” em sembla molt conservador; 
sembla una acceptació implícita del sistema 
capitalista. Per altra part “Doneu a Déu el que 
és de Déu”, què vol dir? 

Fid’ho 
Les meves paraules no eren una resposta a 

una “pregunta”. Estava ben clar que no es 
tractava d’una pregunta sinó d’una trampa. Les 
meves paraules eren precisament per deixar al 
descobert aquesta trampa. 

I la trampa era doble: la trampa en què em 
volien atrapar, i la trampa en què estaven 
atrapats els qui em feien la pregunta. Les 
meves paraules eren una invitació directa a 
sortir de la trampa en què estaven atrapats. 
“Retorneu al Cèsar això que és del Cèsar“; 
després podreu donar a Déu allò que és de 
Déu. 

Evy 
¿Tenir monedes del Cèsar és una trampa? 

Fid’ho 
No t’enganyis, Evy! Qui remena oli, s’unta. 

Qui utilitza les xarxes del Poder, hi queda 
atrapat. Qui festeja amb el diner, queda 
subjecte als seus impostos. 

Evy 
Déu també té impostos… 

Fid’ho 
No, Evy. No posis en el mateix pla Déu i el 

Cèsar. A Déu el “paguem” acollint els seus 
dons. Ell ens ha estimat primer; i nosaltres 
l’estimem acceptant el seu amor, que ens porta 
a estimar els altres. L’amor de Déu, acceptat, 
ens fa fills, i germans de la resta dels humans. 
En canvi la teranyina dels Cèsars ens fa 
súbdits, i rivals de la resta dels humans. 

Evy 
Jo entenia les teves paraules com si 

proposessis un equilibri entre les obligacions 
religioses i les obligacions civils. 

Fid’ho 
Aquesta dualitat és fruit de la immaduresa. 

En la mesura que una persona va madurant, 
tota la seva vida va integrant-se en forma de 
comunió amb Déu, amb els altres, amb la resta 
dels vivents i amb tot l’Univers. 

Evy 
¿Vols dir amb això que l’home madur està 

per sobre de les lleis civils i religioses?… 

Fid’ho 
En la mesura que un home va madurant, ja 

no es mou per les exigències de les lleis sinó 
pels impulsos de la generositat. A vegades hi 
haurà lleis que l’ajuden a canalitzar la seva 
generositat; igualment a vegades hi haurà lleis 
que seran un obstacle a la generositat, i serà 
necessari fer el possible per canviar-les o, fins i 
tot, desobeir-les. Les lleis són per als homes, i 
no els homes per a les lleis. 

Evy 
Tot això em sembla bé en teoria; però en la 

pràctica les coses no funcionen així… 

Fid’ho 
Immensa és la superfície dels oceans, però la 

quantitat de les aigües és encara molt més 
gran d’allò que es veu. No t’enganyis, Evy: la 
generositat no és exhibicionista; i és molt més 
gran d’allò que es veu. 

Mossèn Pere Torras 



ELS POBRES SÓN DE DÉU 

D’amagat de Jesús, els fariseus arriben a un acord per preparar-li un parany decisiu. 
No vénen ells mateixos a trobar-se amb ell. Li envien a uns deixebles acompanyats per 
uns partidaris d'Herodes Antipas. Potser, no falten entre aquests alguns poderosos 
recaptadors dels tributs per a Roma. 

La trampa és ben pensada: "És lícit pagar impostos al Cèsar o no?". Si respon 
negativament, el podran acusar de rebel·lió contra Roma. Si legitima el pagament de 
tributs, quedarà desprestigiat davant aquells pobres camperols que viuen oprimits pels 
impostos, i als que ell estima i defensa amb totes les seves forces. 

La resposta de Jesús ha estat resumida de manera lapidària al llarg dels segles en 
aquests termes: "Al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu". Poques 
paraules de Jesús hauran estat tant citades com aquestes. I cap, potser, més 
distorsionada i manipulada des d'interessos molt aliens al Profeta, defensor dels pobres. 

Jesús no està pensant en Déu i en el Cèsar de Roma com dos poders que poden exigir 
cada un d'ells, en el seu propi camp, els seus drets als seus súbdits. Com tot jueu fidel, 
Jesús sap que a Déu "li pertany la terra i tot el que conté, el món i tots els seus 
habitants" (salm 24). Què pot ser del Cèsar que no sigui de Déu? Potser els súbdits de 
l'emperador, no són fills i filles de Déu? 

Jesús no s'atura en les diferents posicions que s'enfronten en aquella societat a 
herodians, saduceus i fariseus sobre els tributs a Roma i el seu significat: si porten "la 
moneda de l'impost" a les seves bosses, que compleixin les seves obligacions. Però ell 
no viu al servei de l'Imperi de Roma, sinó obrint camins al regne de Déu i la seva 
justícia. 

Per això, els recorda alguna cosa que ningú li ha preguntat: "Doneu a Déu el que és 
de Déu". És a dir, no doneu a cap Cèsar el que només és de Déu: la vida dels seus fills i 
filles. Com ha repetit tantes vegades als seus seguidors, els pobres són de Déu, els 
petits són els seus predilectes, el Regne de Déu els pertany. Ningú n’ha d'abusar. 

No s'ha de sacrificar la vida, la dignitat o la felicitat de les persones a cap poder. I, 
sens dubte, cap poder sacrifica avui més vides i causa més patiment, fam i destrucció 
que aquesta "dictadura d'una economia sense rostre i sense un objectiu veritablement 
humà" que, segons el papa Francesc, han aconseguit imposar els poderosos de la Terra . 
No podem romandre passius i indiferents fent callar la veu de la nostra consciència en la 
pràctica religiosa. 

José Antonio Pagola






