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“Norenak dira irudi eta izen hauek?” 

 
2020ko urriaren 18 

Urteko 29. igandea (A) 

Mateo 22, 15-21 
 
Fariseuek elkar hartu zuten, Jesusi galdera bat eginez tranpa jartzeko. Beraz, ikasle batzuk bidali zizkioten, 

Herodesen alderdikoekin, galdetzera: Maisu, badakigu egiazale zarena eta Jainkoaren bidea behar bezala 
irakasten duzuna; inoren zeresanak ez dizu axolarik, ez baitiozu begiratzen gizakiaren itxurari. Emaguzu, bada, 
zeure iritzia: zilegi al da Zesarri zerga ordaintzea, bai ala ez? 

Haien maltzurkeria igarriz, Jesusek esan zien: 
-Zergatik zatozkidate zirika, itxurazaleok? Ea, erakutsi zerga-txanpona. 
Haiek denario bat aurkeztu zioten. Jesusek galdetu zien: 
-Norenak dira irudi eta izen hauek? 
Erantzun zioten: 
-Zesarrenak. 
Jesusek, orduan: 
-Eman, bada, Zesarrena Zesarri eta Jainkoarena Jainkoari. 

 

Jesusek, orduan: Eman, bada, Zesarrena Zesarri eta Jainkoarena Jainkoari. 

 

José Antonio Pagola 
 
Jesusek jakin gabe, akordio batera iritsi dira fariseuak, hari behin betiko tranpa jartzeko. Ez datoz berak Jesusekin 

egotera. Beren ikasle batzuk bidali dizkiote, Herodes Antipasen aldeko batzuekin. Agian, ez dira falta izan azken hauen 

artean, Erromako zerga-biltzaile boteretsuren batzuk. 
Ondo pentsatua dute tranpa: «Zilegi al da ala ez Zesarri zergak ordaintzea?» Ezetz erantzuten badu, Erromaren 

kontrako matxinotzat sala dezakete. Zerga-ordainketa hori zuzentzat ematen badu, berriz, izen ona galduko du 

zergapean lur jota den landa-jende pobretuaren aurrean, berak maite dituen eta ahalegin guztiz defenditzen ari den 
jende haren guztien aurrean. 

Jesusen erantzuna hotz eta motz laburtu izan da mendeetan barna, hitz hauekin: «Zesarri Zesarrena, Jainkoari 
Jainkoarena». Jesusen hitz gutxi aipatu izan bide da gaurko hauek adina. Eta bat bakarrik ez hain desitxuratua eta 

manipulatua gertatu, gure Profeta honen, pobreen gure Defendatzaile honen kontrako probetxuen aldetik. 
Jesusek ez ditu hartu Jainkoa eta Erromako Zesar bi botere bezala, bakoitzak bere aldetik, bakoitzak bere 

eremutik, nork beren menpekoei bere eskubideak eskatzen ahal liekeen bi botere bezala. Judu leial orok bezala, 

ondotxo daki Jesusek Jainkoarena dela «lur guztia eta lurreko gauza guztiak, mundua eta bertako jende guztia» (Sal 
24). Hain zuzen, zer izan daiteke Zesarrenik Jainkoarena ez denik? Enperadorearen menpekoak, ez ote dira Jainkoren 

seme-alaba? 
Jesus ez da arduratu gehiegi gizarte hura banatzen duten jarrera desberdinez: Herodesen aldekoek eta 

saduzearrek zergak Erromari emateaz eta haren esanahiaz dutenaz; beren poltsan «zergaren moneta» badaramate, 

bete ditzatela beren eginbeharrak. Baina Jesus bera ez da bizi Erromako inperioaren zerbitzura, baizik eta Jainkoaren 
erreinuari eta haren zuzentasunari  bidea urratzearen zerbitzura. 

Horregatik, inork galdetu ez dion gauza bat gogorarazi die: «Eman Jainkoari Jainkoarena». Esan nahi baita: ez 
eman inongo Zesarri Jainkoarena bakarrik dena: beraren seme-alaben bizia. Bere jarraitzaileei behin eta berriz 

errepikatu dien bezala, Jainkoarenak dira pobreak, txikiak ditu bere lagun min, berea du Jainkoaren erreinua. Inork 

ezin abusa dezake haietaz. 
Ez zaio eskaini eta menperatu behar inongo botereri pertsona baten bizia, duintasuna edo zoriona. Eta dudarik 

gabe, ez du inongo boterek sakrifikatzen edo menperatzen giza bizitza gehiago, ez eragiten sufrimendu, gose eta 
suntsipen gehiago, «aurpegirik gabeko eta inolako egiazko giza xederik gabeko ekonomia baten diktadurak baino», 

Frantzisko aita  santuaren hitzetan, Lurreko boteretsuek ezarri duten diktadura horrek baino. Ezin gelditu gara besoak 
tolesturik  eta axolagabe, geure bihotzaren ahotsa erlijio-praktikarekin isilaraziz. 


