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Llegir... meditar... escoltar...  pregar... actuar... FORMACIÓ PERMANENT 

 

 

 

Text bíblic: JESÚS I LA SAMARITANA  -  Jn 4,5-42 
Diumenge III de Quaresma,  Any A 

 
 
 
Arribà, doncs, en una població samaritana que es deia Sicar, no gaire lluny de la propietat que 
Jacob havia donat al seu fill Josep;  allà hi havia el pou de Jacob. Jesús, cansat de caminar, 
s’assegué allí a la vora del pou. Era cap al migdia.  Una dona de Samaria es presentà a pouar 
aigua. Jesús li diu: 

− Dona’m aigua. 
Els seus deixebles se n’havien anat al poble a comprar menjar. 
Però la dona samaritana preguntà a Jesús: 

− Com és que tu, que ets jueu, em demanes aigua a mi, que soc samaritana? 
Cal recordar que els jueus no es fan amb els samaritans. 
Jesús li respongué: 

− Si sabessis quin és el do de Déu i qui és el qui et diu: “Dona’m aigua”, ets tu qui li n’hauries 
demanada, i ell t’hauria donat aigua viva. 

La dona li diu: 

− Senyor, no tens res per a pouar i aquest pou és fondo. D’on la trauràs, l’aigua viva?  El 
nostre pare Jacob  ens va donar aquest pou, i en bevia tant ell com els seus fills i el seu 
bestiar ¿Que potser ets més gran que no pas ell? 

Jesús li respongué: 

− Tots els qui beuen aigua d’aquesta tornen a tenir set.  Però el qui begui de l’aigua que jo li 
donaré, mai més no tindrà set: l’aigua que jo li donaré es convertirà dintre d’ell en una font 
d’on brollarà vida eterna. 

Li diu la dona: 

− Senyor, dóna’m aigua d’aquesta. Així no tindré més set ni hauré de venir aquí a pouar. 
Ell li diu: 

− Ves a cridar el teu marit i torna. 
La dona li contesta: 

− No en tinc, de marit. 
Li diu Jesús: 

− Fas bé de dir que no en tens.  N’has tingut cinc, i l’home que ara tens no és el teu marit. En 
això has dit la veritat. 

La dona li respon: 



− Senyor, veig que ets un profeta. Els nostres pares van adorar Déu en aquesta 
muntanya,  però vosaltres dieu que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem. 

Jesús li diu: 

− Creu-me, dona, arriba l’hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya 
ni Jerusalem.  Vosaltres adoreu allò que no coneixeu;  nosaltres adorem allò que coneixem, 
perquè la salvació ve dels jueus. Però arriba l’hora, més ben dit, és ara, que els autèntics 
adoradors adoraran el Pare en Esperit i en veritat.  Aquests són els adoradors que vol el 
Pare.  Déu és esperit. Per això els qui l’adoren han d’adorar-lo en Esperit i en veritat. 

Li diu la dona: 

− Sé que ha de venir el Messies, és a dir, l’Ungit. Quan ell vingui, ens ho explicarà tot. 
Jesús li respon: 

− Soc jo, el qui et parla. 
En aquell moment arribaren els deixebles. S’estranyaren que parlés amb una dona, però cap 
d’ells no gosà preguntar-li què volia o per què parlava amb ella.  Llavors la dona deixà la gerra i 
se’n va anar al poble a dir a la gent: 

− Veniu a veure un home que m’ha dit tot el que he fet. No deu ser el Messies? 
La gent va sortir del poble i l’anà a trobar. Mentrestant, els deixebles el pregaven: 

− Rabí, menja. 
Però ell els contestà: 

− Jo, per menjar, tinc un aliment que vosaltres no coneixeu. 
Els deixebles es preguntaven entre ells: 

− És que algú li ha portat menjar? 
Jesús els diu: 

− El meu aliment és fer la voluntat del qui m’ha enviat  i dur a terme la seva obra. ¿No teniu 
costum de dir: “Quatre mesos més i ja serem a la sega”? Doncs bé, jo us dic: alceu els ulls i 
mireu els camps; ja són rossos, a punt de segar!  El segador ja rep el jornal i recull el gra 
per a la vida eterna; així s’alegren plegats el sembrador i el segador.  En aquest cas té raó 
la dita: “Un és el qui sembra i un altre el qui sega.”  Jo us he enviat a segar on vosaltres no 
havíeu treballat. Altres van treballar-hi, i vosaltres us heu beneficiat del seu treball. 

Molts dels samaritans d’aquell poble van creure en Jesús per la paraula de la dona, que 
assegurava: «M’ha dit tot el que he fet.»  Per això, quan els samaritans anaren a trobar-lo, li 
pregaven que es quedés amb ells. I s’hi va quedar dos dies.  Per la paraula d’ell mateix encara 
molts més van creure,  i deien a la dona: 

− Ara ja no creiem pel que tu dius. Nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem que aquest és 
realment el salvador del món. 

 
 
 
 

 

AQUÍ I AVUI 

Què diu el text? 

¿Pots relacionar Nicodem, la Samaritana, el Cec de naixement i Llàtzer de l’Evangeli de Joan? 

¿Quina és la peculiaritat de l’Evangeli de Joan respecte als Evangelistes sinòptics? 

Què et suggereix la Paraula de la Lectio d’avui? 

 

  



COMENTARIS PER A SER LLEGITS ABANS O DESPRÉS DE LA LECTIO: 

− Consulteu les citacions en blau. 

− Llegiu amb atenció aquesta Lectio abans de la sessió presencial o virtual de grup. 

ÉS FORMACIÓ PERMANENT! 

 

EL TEXT 

 

− “...la propietat que Jacob...” (Gn 33,18-20  /  Gn 48,21-22  / Js 24,32). 

− “...aigua viva”: L’aigua “viva” brolla de mare, d’una font. Els noms dels rius generalment 

venen del seu origen brollador, no tant de torrentades que baixen de les neus en desglaç o 

de pluges intermitents. Un exemple molt clar el tenim en el riu Ruda que baixa de la neu 

en desglaç dels circs de Colomers i entra a la Vall d’Aran per Tredós on rep l’aportació de 

l’humil rierol “La Garona”. La Garona, que brolla de font al Pla de Beret, és “aigua viva”, 

mentre que el Ruda, tot i baixar fragorós, perd el nom perquè no té font de mare. L’aigua 

de pous, cisternes o basses és aigua “estancada”. Jesús es presenta a la samaritana com a 

“Font d’aigua viva”, i deixa clar que Gazirim, Jerusalem amb el Temple, el judaisme en 

general,  són aigua estancada! 

− “...una font que brollarà...”: Qui escolta Jesús i es converteix en deixeble seu serà també 

“Font d’aigua viva”, com Ell. 

− “No tinc marit...  -N’has tingut cinc, i els que ara tens...”: Interpretar literalment el tema 

dels cinc marits de la samaritana és no entendre en profunditat el diàleg de Jesús amb la 

dona de Samaria que treu aigua del pou de Jacob. Cal llegir amb atenció un text del segon 

Llibre dels Reis (2Re 17,24-33). Els versets 24, 30 i 31 aclareixen el significat d’aquest 

nombre cinc. Feta la invasió Assíria contra el regne del Nord, amb Samaria com a centre 

principal, ( TAULA CRONOLÒGICA, de la BCI, any 722 amb el vençut rei Oixea (730-722)), 

s’hi establiren cinc centres de culte idolàtrics. Els habitants de l’antic regne del Nord, 

Samaria, havien de celebrar el culte obligadament en aquestes cinc localitats. El culte als 

déus dels invasors d’Assíria es barrejava amb el culte al Déu d’Israel. Era un culte religiós, 

pagà i blasfem imposat per la política del moment. 

El temps de Jesús aquests cinc centres de culte  idolàtric ja no tenien vigència. Els 

Samaritans adoraven el Déu d’Israel en el mont Garizim, prescindint i menyspreant 

intencionadament Jerusalem i el seu Temple.  Garizim, en llenguatge de Jesús, venia a ser 

el marit  fals de la religiositat samaritana d’aquell moment.  

− “...ni en aquesta muntanya ni a Jerusalem...”: Jesús universalitza la fe tradicional i la  

fonamenta en l’adoració al Pare en Esperit i veritat. Aquesta afirmació de Jesús és d’una 

importància definitiva perquè posa la veritable religiositat en el cor de tota persona 

humana i arreu del món sense distincions ni tanques culturals, geogràfiques, religioses, 

socials, etc. El judaisme resta superat, és pur tancament.  

− “Sóc jo, el qui et parla.”: la dona samaritana descobreix que qui té autoritat moral per a 

reinterpretar les tradicions religioses rebudes i superar les diferències i baralles entre uns i 

altres, entre jueus i samaritans en aquest cas, és la persona que té al davant i que li està 

parlant: Jesús de Natzaret, el Messies! 

 

 

 



                                                                           EL CONTEXT 

 

 

 

Cal relacionar l’escrit de Lluc a Ac 8,4.28 amb l’escena de la Samaritana de l’Evangeli de Joan. 

També ajudarà a situar el text de Joan en el context històric tot llegint el comentari del 

VOCABULARI de la BCI a les paraules: “Samaria” i “samaritans”.  

L’Evangeli de Joan és un escrit que vol respondre a les preguntes i qüestions que la comunitat 

de Joan es plantejaria respecte a Jesús. Sense entrar ara en temes  literaris, històrics, doctrinals 

o teològics sí que advertim que la Comunitat de Joan havia de ser variada i complexa. Aquesta 

varietat i complexitat queda manifesta amb els quatre personatges que venen a ser l’eix 

d’aquest Evangeli, personatges que  podrien ser la personificació de grups determinats: 

Nicodem (Jn 3,1-21), la Samaritana (Jn 4,1-42), el Cec de naixement (Jn 9,1-41) i Llàtzer (11,1-

44). En podem fer alguna conjectura: 

Nicodem pot representar el nucli de Jerusalem que en secret seguia la persona de Jesús i que  

l’acceptava positivament. Entre ells hi hauria algun fariseu, mestre de la Llei, notables... La 

trobada amb Jesús per a la conversa seria, naturalment, sempre d’amagat, de nit... Aquests 

amics secrets de Jesús l’anirien informant del que saduceus del Temple i romans anaven 

tramant i concretant per a eliminar Jesús... Jesús els tenia confiança com es nota en la 

conversa amb del capítol 3 amb Nicodem. Algú ha insinuat que aquest nucli secret de 

Jerusalem, seguidor de Jesús, podria ser el “deixeble estimat” del quart Evangeli... Aquests 

seguidors en secret donaran la cara en el davallament de Jesús de la Creu. 

La Samaritana: La primera Comunitat seguidora de Jesús fora de Jerusalem fou a Samaria com 

deixa ben clar l’Evangelista Lluc als Fets o Actes (Ac 8,4-25). La Samaritana els personifica en 

l’escena del pou de Jacob. 

El Cec de naixement: el verset Jn 9,34, evoca l’expulsió de la sinagoga de tot seguidor de Jesús. 

Aquest fet es donà oficialment poc després de la caiguda de Jerusalem els anys 70... La 

ceguesa de la religió judaica impedia veure-hi clar i entendre els procés de la Història de la 

Salvació. Només la fe en Jesús podia obrir camí i llum al projecte diví. El Cec en Joan pot 

representar aquells jueus religiosos i practicants que obriren els ulls davant la persona de 

Jesús, cregueren en ell i el seguiren.  Els pares del cec no es volgueren complicar la vida i van 

preferir romandre en la ceguesa del judaisme tradicional (Jn 9,19-23). 

Llàtzer: Els qui creuen, estimen i segueixen Jesús, és a dir, els seus amics, i només per Ell, quan 

la mort ha volgut eliminar-los, retroben la vida. Jesús és la Resurrecció i la Vida per a tot aquell 

qui creu en Ell ( Jn 11,25). Llàtzer els representa tots. Jesús sortí del sepulcre el tercer dia. 

Contràriament, sense Jesús, el quart dia d’haver mort, hom va desapareixent entre fortors i 

podridura, procés purament natural. Jesús ve i va més enllà de les imposicions limitades 

d’espai i temps...  

  



COMPLEMENTS DE L’EVANGELI 

 

Primera lectura, Ex 17,3-7: “...els israelites havien discutit i posat a prova elSenyor...” 

Salm 95 (94),1-9:”Tant de bo que avui sentíssim la veu del Senyor...” 

Segona lectura, Rm 5,1-8:”...Déu dóna prova de l’amor que ens té...” 

 

TEXT PARAL·LEL: Ac 8,4-25 

 

 

 

 

La “Lectio Divina online” també es tradueix i envia en anglès i espanyol. 
Podeu trobar-la a https://amvic2022.blogspot.com/  
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