
  

VIURE LA SETMANA SANTA 2021 DES DE LA INTIMITAT DE L’ÀNIMA D’EDITH STEIN 

DIMARTS SANT 

PAS 3: ACCEPTO                                            
“Els qui creuen en mi, més que creure en mi, 

creuen en el qui m’ha enviat; i els qui em 

veuen a mi veuen al qui m’ha enviat. Jo, que 

sóc la llum, he vingut al món perquè ningú 

dels qui creuen en mi no es quedi en la 

foscor. Els qui escolten les meves paraules i 

no les guarden, no sóc jo qui els condemno, 

perquè no he vingut a condemnar el món, 

sinó a salvar-lo”. 

(Jn. 12, 44 - 47) 
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“Un cop que un individu ha estat atret per l`òrbita de Déu, retirant-se al seu propi interior, i abandonant-se a Ell en la unió amorosa, ha 
resolt el problema per sempre. Basta que es deixi dirigir i guiar per l’Esperit de Déu -que sens dubte el mou de manera clara. Per tal que 

tingui sempre i contínuament que actua amb rectitud (integritat, honestedat, Veritat)  
(Edith Stein) 
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DIMARTS SANT 
PAS 3: ACCEPTO 

 

1. ACCEPTO:  
 
Activo el PAS 3: ACCEPTACIÓ. Concentro i activo la consciència en activar l’ACCEPTACIÓ. ACCEPTO cada moment 
en què poso el meu lliure albir al servei de l’amor de Déu. RECONEC cada instant en què el meu jo (gra de blat) cau 
a terra, mor i dóna molt de fruit per a glòria de Déu. ACCEPTO deixar-me guiar en tot i per tot, per l’Esperit Sant. 
 

2. MEDITACIÓ:  
 

“Mitjançant la relació quotidiana amb el Senyor s'aconsegueix una sensibilitat cada vegada més gran per 
comprendre el que li plau a Ell i el que li desagrada ... Un descobreix que hi ha coses que no poden considerar-se ni 
boniques, ni bones i que potser són difícils de canviar. Llavors un es converteix, a poc a poc en home molt modest 
i humil, esdevé pacient i indulgent pel que fa a les "palles als ulls dels altres", perquè un veu la biga en el seu propi 

ull, i a la fi un aprèn també a saber-se acceptar en la llum inexorable de la presència divina i a lliurar-se 
contínuament a la misericòrdia de Déu, que sap prescindir de totes les reaccions de la nostra manera (humana). 

A la infància de la vida espiritual, quan portem poc temps confiant en la guia de Déu, sentim molt fort i estreta la mà 
que ens condueix; davant nostre, és clar com el sol, veiem allò que hem de fer i què és el que hem d'abandonar.  
Però després no sempre és així. Qui pertany a Crist, ha de viure tota la vida de Crist. Ha de madurar fins a l'edat 
adulta de Crist, ha de recórrer una i altra vegada el camí de la creu, després d'haver passat per Getsemaní i pel 

Gòlgota.  
I tots els sofriments que provinguin de l'exterior no són res en comparació amb la nit fosca de l'ànima, quan ja no 
resplendeix la llum divina i la veu del Senyor ja no es deixa sentir ni escoltar. Déu és present, però està amagat i 

calla. 
…Hi ha un llarg camí a recórrer fins a poder viure una vida amb la mà agafada a la mà de Déu, guiat de la mà, amb la 
simplicitat de l'infant i la humilitat del publicà. Però qui ha recorregut un cop aquest camí, ja mai més torna enrere. 

El nostre estat d'ànim està ple de sentiments per la seva naturalesa, tant que un sentiment suplanta l'altre i té al 
nostre cor en permanent moviment, sovint en tumult i inquietud.  

La meva primera hora del dia pertany a el Senyor. Vull començar el treball el dia tal com el Senyor m’encomana,  
ell em donarà la força de poder dur-lo a terme… 

Si es deixa inspirar per la gràcia divina, pot ser millor que el més gran científic.  
Edith Stein 

 

3. SILENCI DES DE LA INTERIORITAT DE LA PRÒPIA ÀNIMA.  
 
Escull el temps que decideixes dedicar-te al silenci-meditació per estar-te una bona estona en contacte amb la 
interioritat de la teva ànima, és a dir, amb Déu. Pots meditar i donar gràcies a Déu per creure amb Jesús, que és la 
llum del Pare i que ha vingut només a salvar qui es troba perdut, no a condemnar ningú. ACCEPTA els moments en 
què et manca la confiança en la llum i la guía de l’Esperit Sant. Accepta els moments que no te’n fies. I guarda dins 
teu la Paraula de Déu que és la teva única possibilitat de salvació.  
 

4. PREGÀRIA 
 

Oh Senyor, dóna’m tot això que em condueix a tu.  
Oh Senyor, pren-me tot allò que em distreu de tu. 

Oh Senyor, separa’m també a mi de mi i dóna’m del tot a tu 
Edith Stein  

 

5. PREPARO EL PAS 4: SOSTINC I SENTO LA SENSACIÓ 
 
Què em proposo i necessito SOSTENIR I ABRAÇAR referent al PAS 4? 


