
 

El Pou de Moisès. Sluter 

 

FONS VITAE 

Joan 4, 14  1

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. 

Apocalipsi 22, 1 

L'àngel em va mostrar també el riu de l'aigua de la vida, transparent com el cristall, que 
naixia del tron de Déu i de l'Anyell. 

MOISÈS 

Èxode 12, 5-6 

L'animal ha de ser sense cap defecte, mascle i d'un any. Podeu prendre tant un anyell com 
un cabrit. L'heu de guardar fins al dia catorze del mes, i tots els de la comunitat d'Israel el 
degollareu el capvespre d'aquell dia. 

DAVID 

Salm 22, 17-18 

 Tots els textos bíblics canònics estan extrets de la Bíblia Catalana Interconfessional.1
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M'envolta una munió de gossos,  
m'encercla un estol de malfactors;  
m'han lligat les mans i els peus,  
puc comptar tots els meus ossos. 

JEREMIES 

Lamentacions 1, 12 

Als qui passeu pel camí,  
a tots us és ben igual!  
Mireu-ho bé i veureu  
si hi ha un dolor com aquest:  
el dolor amb què ell em turmenta,  
amb què el Senyor m'afligeix  
ara que s'indigna. 

ZACARIES 

Zacaries 11, 12-13 

Jo els vaig dir:  

--Si us sembla bé, doneu-me el jornal, i si no, tant me fa!  

Ells van comptar trenta monedes de plata i me les van donar com a salari.  

El Senyor em va dir:  

--Mira el preu magnífic en què m'han avaluat! Llança-ho al fonedor!  

Jo vaig agafar les trenta monedes i les vaig tirar al fonedor que hi ha al temple del Senyor. 

DANIEL 

Daniel 9, 26 

 Passades les seixanta-dues setmanes d'anys, serà mort un home ungit, sense que hagi estat 
jutjat. La gent d'un príncep que arribarà, destruirà la ciutat i el santuari. Ell tindrà un final 
desastrós, però fins aquell moment hi haurà guerra i devastacions. 

ISAÏES 

Isaïes 53, 7 

Quan era maltractat,  
s'humiliava i no obria la boca.  
Com els anyells portats a matar  
o les ovelles mentre les esquilen,  
ell callava  
i ni tan sols obria la boca.
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