
DIUMENGE 3 DE QUARESMA (15 de març) 

En la primera lectura veiem que el camí de la vida no sempre és fàcil. El poble d’Israel cau en la 
temptació de dubtar de la presencia de Déu. El pas per la vida és, doncs, com la travessa del 
desert, no es pot avançar sense aigua. Ara bé, quina aigua volem i quina necessitem? La 
samaritana busca una aigua material, que no calgui anar més al pou. És a dir, estalviar-se un 
esforç i saciar el gust del moment. 

Anem a aquesta dona: no té nom, una samaritana. Ve a pagar la set amb aigua del pou. Jesús amb 
espontaneïtat: “dóna’m aigua”. Jesús es presenta com un ésser necessitat. Necessita beure i 
busca aigua en el cor d’aquella dona. I a partir d’aquí va conduint aquella dona cap a un 
aprofundiment de la seva realitat. Tot el que fins ara ha viscut, no li ha calmat la set interior. 
Partint d’una aigua del pou, Jesús la va conduint cap a una aigua més profunda i que pot saciar un 
anhel de felicitat que ella i tots portem al cor. 

Del diàleg d’una situació personal: tenir set, passa a la situació de l’enemistat que hi ha entre 
jueus i samaritans. Enemistats pel culte que donen a Déu: per a un a Jerusalem i per a altres 
Garizim. L’autèntica set, sentit de la vida i de la felicitat, només la podem calmar en “adorar el 
Pare en esperit i veritat”. Per Jesús no són les aigües del benestar, de la festa, del consum, 
del plaer immediat el que importen; són els petits deus, les fonts on anem a cercar l’aigua. I no 
saciem la set profunda que tota persona anhela. D’aquí que Jesús dirà que el temple, la font que 
importa és la relació que cal entaular amb el Pare; una relació d’amor. 

Quan la dona es dóna compte de que és aquesta aigua la que pot saciar-la, diu: “Senyor, dóna’m, 
aigua d’aquesta”. Quin és el culte que Déu vol? 

El samaritans pugen a Garizim, els jueus a Jerusalem. On cal adorar Déu? Quina és la veritable 
religió? 

Jesús comença per aclarir que el veritable culte no depèn d’un lloc determinat. El Pare, Déu, no 
està lligat a cap lloc, no és propietat de cap religió. No pertany a cap poble concret. 

No ho oblidem. Per a trobar-nos amb Déu no cal anar a Roma o pelegrinar a Jerusalem i a 
Lourdes. No cal entrar, tot i que és bo fer-ho, en una capella. Des de la presó més secrets, des 
de la sala de cures intensives d’un hospital, des de la llar, especialment, aquests dies reunits en 
família, des de qualsevol cuina o feina podem elevar el nostre cor a Déu. 

Li diu Jesús  a la samaritana: “El Pare cerca veritables adoradors”. No espera dels seus fills 
grans cerimònies, celebracions solemnes, encens i processons, 

Aplicació: 

Ø Ens trobem en una situació d’alarma i emergència. Podem opinar sobre el que sigui, però 
fem un esforç d’interiorització. El virus ens és un mal; però se’n pot derivar grans béns. I 
aquí els cristians hi som imprescindibles. Cal canviar, convertir-nos, de tan viure satisfets 



i tancats en els nostres egoismes. Ens cal adonar que vivim en comunitat i que tots ens 
necessitem. Cal  eliminar les grans distincions entre uns i altres. 

Ø L’autèntic culte avui és la solidaritat i el servei. Cal respectar normes  que se’ns 
ofereixen per al bé de tots. 

Ø No oblidem la pregària. A casa, en la família. Ara ens trobem tots els membres en la llar. 
Potser que tornem a redescobrir el valor de la família, de la unitat i de la comunicació. Hi 
tenim temps. I preguem junts: pares, fills,... 

Ø Estem en Quaresma: se’ns demana sacrifici, dejuni de plaers  que ens agradaria satisfer. 
Ø Podem ser educadors de valors que massa sovint hem oblidat. Pares i avis, siguem 

catequistes dins la llar. Hem buscat a fora l’aigua que no ha saciat el desig de set. Es hora 
d’oferir una nova aigua. 

Ø Tinguem fe i esperança. Després del domini, ve el goig; després de la lluita la victòria; 
després del dolor el plaer, després de la Quaresma, la Pasqua. Aquest any la Quaresma i 
la Pasqua la viurem, ben segur, amb l’autèntic esperit en que cal viure-la. 


