
Jesús i la samaritana Adaptació de l’evangeli de Sant Joan 4,5-42

Jesús va arribar a Sicar, una població que estava a
la regió de Samaria prop dels terrenys que Jacob
havia donat al seu fill Josep. Allà hi ha el pou de
Jacob. Era cap al migdia quan Jesús, cansat de
caminar, es va asseure a la vora del pou.

Els deixebles havien anat al poble a comprar
provisions quan va arribar una dona samaritana,
que venia a treure aigua del pou.
Jesús li diu:
«Dona’m aigua.»

Però la dona samaritana li diu:
«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 i la samaritana Jesús li va respondre: 
«Si sabessis què vol donar-te Déu i qui és el qui et demana que li 
diu: “Dona’m aigua”, ets tu qui li li hauries demanat aigua, i ell 
t’hauria donat aigua viva.» 

La dona li diu: 
«Senyor, aquest pou és fondo i no teniu res per treure aigua. 
¿D’on la treieu, 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 va respondre: 
«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 sempre vida eterna.» 

Li diu la dona: 
«Senyor, doneu-me aigua d’aquesta: que no tingui mai més set ni 
hagi de tornar mai mñes aquí a treure aigua del pou»



Jesús i la samaritana
La samaritana va continuar dient-li: «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 respon: «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: «El Messies sóc jo, que parlo amb tu»



Jesús i la samaritana
En aquell moment van arribar els deixebles.

La dona va deixar 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?»

Molts dels samaritans d’aquell poble van creure en Jesús. Per
això, quan els samaritans van anar 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.»



Et proposem unes idees per preparar l’evangeli d’avui:

1. On ha anat Jesús amb els deixebles?

2. Els samaritans i els jueus es parlaven o més aviat no tenien tractes?

3. Què li demana Jesús a la samaritana? i què li respon ella?

4. Què li promet Jesús a la samaritana que li passarà si beu de la seva aigua? 

5. Què van fer els samaritans de Sicar un cop van sentir el testimoni de la dona?

6. Què et dona a tu aquesta aigua viva? Pensa en totes les coses bones que et passen i agraeix-
li a Jesús que et cuidi tant i tant: l’amor dels pares, els germans i els amics tan bons que tens, 
les excursions que fas, com gaudeixes jugant... (fes la teva pròpia llista. Ja veuràs com Déu et 
dona moltes coses bones!) 
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