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És tradició en l’Església que el 3er diumenge d’octubre sigui el Diumenge Mundial de la 

Propagació de la Fe. Hem centrat aquesta diada en recollir diners 

per a les “missions” pensant en les missioneres i missioners de la 

nostra terra que estan en països llunyans. Recordeu aquelles 

campanyes que els infants passaven pels carrers amb “huches” ! 

S’organitzava la diada per recollir diners. Tots aquells diners i els 

que ara es recullen ja van fer bé i en fan. Han creat escoles, 

hospitals, tallers de treball... 
 

Ara bé, no hem d’oblidar el sentit profund d’aquesta diada: tots els 

batejats tenim una missió evangelitzadora. I aquesta no és “allà”, 

“lluny”; la tenim aquí: a casa, en la família, en el cercle dels amics, en 

el lloc de treball i d’esbarjo. El més fàcil es donar uns diners (que ho hem de fer), però 

aquesta donació econòmica no ens estalvia la nostra donació evangelitzadora. 
 

Fixem-nos en Jesús. Ell no tenia monedes, però donava un missatge de salvació. Una salvació 

que fariseus i partidaris d’Herodes els molestava. Els feia caure del seu pedestal. Acollir 

pecadors, curar malalts, oferir amor i perdó, proclamar la justícia, estar al costat dels 

febles, no entrava en el projecte d’aquells fariseus i de la classe política i benestant. Creuen 

que fent-li una pregunta insidiosa l’atraparan. Jesús porta la 

força de l’Esperit i la resposta els deixa desconcertats. 
 

“Donar al César el que és del César i a Déu el que és de 

Déu”, no son dos poders que cadascun pot exigir els seus drets 

als seus súbdits. No és que el poder temporal és un i la dimensió 

espiritual una altra. 
 

Jesús, com a jueu fidel, sap que a Déu li pertany “la terra i tot 

el que s’hi mou i tots els qui hi habiten”(s.21). Què pot pertànyer al Cèsar, al poder polític, 

que no pertanyi a Déu?.  Sí, només els seus diners injustos. D’aquí neix el polític, el governant 

i el rei corruptes. Quan un es creu amo fa els possibles per apropiar-se dels béns que 

pertanyen a tots. 
 

Política i religió no són dues realitats separades. A Jesús li han preguntat sobre els drets del 

Cèsar, però ell respon recordant els drets de Déu. La moneda porta la imatge del Cèsar, però 

l’ésser humà “és imatge de Déu”, i la seva dignitat de Fill  de Déu no ha de quedar sotmesa a 

cap Cèsar. 
 

El Cèsar d’avui, polítics, tenen en l’evangeli una inspiració i una visió de la persona i uns valors 

que poden orientar i estimular la seva tasca. 
 

Essent fidels a aquests valors serem evangelitzadors i ens rascarem la butxaca per les 

“missions”.  


