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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES I MARES - TEMPS II
FITXA 5

EL PAS DE LA INDIGÈNCIA 
(de la situació de no ser, no tenir, no poder)  
A LA GRATUÏTAT (a aprendre l’art del do): 

La dona que dóna dos cèntims al Temple (Mc 12,41-44)

Text de l’Evangeli de Marc (12,41-44)

L’ofrena d’una viuda pobra 
Jesús es va asseure davant la sala del tresor i mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven 
molt. Llavors va arribar una viuda pobra que hi tirà dues petites monedes de coure. Jesús va cridar 
els seus deixebles i els digué: --Us assegur que aquesta viuda pobra ha tirat al tresor més que tots els 
altres. Tots han donat el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que posseïa, 
tot el que tenia per a viure. 

COMENTARI
La situació que aquí es descriu és la de la persona abocada no per voluntat ni per lliure elecció, sinó 
per la duresa de la vida, a una situació de misèria social, teològica (la pobresa era atribuïda a un càstig 
positiu de Déu per les infraccions de la Llei). Per exemple, el que pot suposar no veure’s reconegut/da 
socialment a causa d’haver caigut en la droga o de trobar-se reduït a la marginalitat per mor de qualse-
vol causa, etc. Normalment, en aquestes circumstàncies, la primera cosa que ve al cap és: “per què a 
mi?”; “Déu no deu existir, si permet això”. La vida sovint nega la fe per difícil o per inútil.

En canvi, la dona del text, sense altre premi que haver fet allò que ella trobava que havia de fer, esdevé 
un exemple d’amor contra tota esperança, contra tota reciprocitat. Aquesta dona – viuda – pobra (tres 
“llinatges” terribles en la cultura del temps) troba la manera de transformar la seva situació desespe-
rada en ocasió del do: dóna, com a resposta única a l’absurd. És la seva reacció. I per això assenyala 
la línia de salvació i alliberament aportada per Jesús: reaccionar amb un do més intens, més radical, 
total (“tot quant tenia; tot el que necessitava per viure”) al límit que la vida posa a la seva capacitat 
d’estimar. De tal manera que amb la seva petita acció mostra que hi pot haver un amor sense límits, 
concret, ara i aquí.

Jesús manifesta admiració per aquesta dona, cosa que encara posa més de relleu la importància que 
Ell dóna a la seva actitud, vertadera condició per a la Resurrecció.

Pistes per a la reflexió personal

 a. Has viscut alguna experiència semblant de gratuïtat?
 b. Has estat receptor o donant?
 c. Què has sentit? Com t’has sentit?
 d. Has experimentat en algun moment la indigència, o sentir-te perdut/da o bloquejat/da per  
 una situació que et faci sentir d’entrada una persona desgraciada? Ho has viscut des del   
 “marge de llibertat adulta” que comentava la senyora que tenia el seu marit a l’hospital, que  
 hem contat a la dinàmica inicial?
 e. Vols viure la vida des de la clau de la gratuïtat que ens proposa Jesús?
 f. Demana-li ajuda a Jesús.


