
  

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

DIVENDRES SANT 

PAS 6: RENDICIÓ                                                      
“Pare, ha arribat l’hora. Glorifica el teu Fill, 

perquè el teu Fill et glorifiqui. He fet conèixer 
el teu nom als qui tu has pres del món i m’els 

has donat. Jo prego per ells...perquè són 
teus... Pare sant, guarda’ls en el teu nom... Et 
demano que els preservis del Maligne. Que 

tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en 
tu... Que jo estigui en ells i tu en mi, perquè 
siguin plenament u. Jo els he fet conèixer el 

teu nom...perquè l’amor amb què m’has 
estimat estigui en ells i jo també hi estigui”. 

(Jn. 17, 1-2; 15, 21, 26)                                                                                                                                                    
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“No sabem i no hem de demanar abans de temps on ens vol conduir sobre aquesta terra el Fill de Déu. Només sabem això: que per a 
aquells que estimen el Senyor, tot condueix al bé. Oh miraculós intercanvi! El creador del gènere humà ens dóna la seva divinitat assumint 

un cos humà. Cal estar durant tota la vida en contacte quotidià amb Déu”. 
(Edith Stein) 
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SETMANA SANTA 2021 – DIVENDRES SANT 

PAS 6 EM RENDEIXO  

 

1. EM RENDEIXO:  
Activo la rendició a Déu, de cada sensació de malestar, dolor, patiment. La rendició ha de ser sentida, sincera, 
honesta. He d’experimentar la clara sensació de rendició, tant de la remoguda, malestar, dolor, sofriment, com la 
rendició de mi mateix@ a Déu. Tot el meu SER, amb tot el malestar que experimento, el rendeixo en mans de Déu.  
 

 
2. MEDITACIÓ:  

«Que prengui la seva creu i em segueixi» 
El SER un amb Crist és la nostra beatitud i el progressiu fer-se u amb Ell és la nostra felicitat a la terra, Perquè 
l'amor per la creu i la joiosa filiació divina no són contradictoris. Ajudar a Crist a portar la creu proporciona una 

alegria forta i pura, i aquells que puguin i tinguin de portar-la, els constructors del Regne de Déu, són els autèntics 
fills de Déu.  

D’aquí que la preferència pel camí de la creu no signifiqui cap repugnància davant el fet que el Divendres Sant ja 
hagi passat i l'obra de la redempció ja s’hagi consumada. Solament els redimits, els fills de la gràcia poden ser 
portadors de la creu de Crist. El sofriment humà rep força expiatòria només si està unit al patiment del Cap diví. 

Patir i ser feliços en el sofriment, estar a la terra, recórrer els bruts i aspres camins d'aquesta terra i amb tot regnar 
amb Crist a la dreta del Pare; amb els fills d'aquest món riure i plorar, i amb els cors dels àngels cantar 

ininterrompudament lloances a Déu: aquesta és la vida del cristià fins al dia en que trenqui l'alba de l'eternitat. 
 

L’home està cridat a viure en el seu interior i a ser tant amo de sí mateix com únicament pot ser-ho des d’allí; 
només des d’allí és possible un tracte autènticament humà amb el món; només des d’allí pot trobar l’home el lloc 

que li correspon en el món. 
Però tot i ser així, ni ell mateix arriba mai a penetrar del tot en aquest lloc interior seu. És un secret de Déu, els vels 

del qual només Ell pot aixecar, en la mesura que a Ell li plagui.  
Quan el jo viu en aquesta interioritat sobre el fonament del seu SER, allí on ell està totalment com a casa seva, 

endevina aleshores en part, el sentit de la seva divisió de forces separades.  
I quan  alimenta la seva vida d’aquesta interioritat,  

viu plenament i assoleix el grau més elevat del seu SER.  
Edith Stein 

 

 
3. SILENCI DES DE LA INTERIORITAT DE LA PRÒPIA ÀNIMA.  
Escull l’estona que decideixis dedicar al silencií-meditació per rendir-te de veritat a Déu. És un pas que et posa 
profundament en la Veritat. Glorifica al Pare perquè Jesús t’ha fet fill del Pare. Demanali que et preservi del Maligne. 
Viu unit a Jesús, com Ell viu unit al Pare perquè el Pare i Jesús són u. Proposa’t ser u amb Déu. Aprofita sempre que 
puguis la respiració per fer actes de rendició a Déu. Quan inspires posa’t en contacte amb Déu dins teu; i quan aspiris, 
rendeix-li tot el que no és voluntat seva en tu.  
 
 

4. PREGÀRIA 
Senyor rendeixo el meu petit ser davant del teu infinit SER, que està dins meu. Ser que rendir-me a tu és un acte 

completament segur. 
Ser que l'amor incondicional del SER per al ser, és la providència de l'Esperit Sant, que és el vincle entre l'esperit i 

l'ego. 
A través de l'oració, et demano, et permeto i t’escullo a tu Esperit Sant, a través del lliure albir, de forma que tu,  

Esperit Sant siguid el meu guía penemne del meu lliure albit. El rendeixo totalment a tu. 
HAWKINS 

 
 

5. PREPARO EL PAS 7: M’ABANDONO DEL TOT A TU 
La meva confiança en tu és talment radical que deixo tot a les teves mans, amb l’absoluta confiança i abandó? 

 


