
  

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

DIUMENGE DE RESURRECCIÓ  

PAS 8: OCUPA’T DE TOT                                                   
“Si m’estimeu guardareu els meus 

manaments, i jo pregaré al Pare, que 

us donarà un altre Defensor perquè es 

quedi amb vosaltres per sempre. Ell 

és l’Esperit de la veritat que el món no 

pot acollir, perquè no és capaç de 

veure’l, ni de conèixer-lo: sou 

vosaltres qui el coneixeu, perquè 

habita a casa vostra i estarà dins de 

vosaltres. No us deixaré orfes”. (Jn. 14, 

15 - 18) 
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“La gràcia de ser guiada per Déu s’ha fet sentir últimament de manera particular. Em sembla entendre millor quin és el propòsit de la meva 
vida. Naturalment, comprenc cada cop més a fons la meva total insuficiència; però al mateix temps, malgrat aquesta insuficiència, intueixo 

la possibilitat de ser instrument”                                                                                                                                                                      (Edith 
Stein) 
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DIUMENGE DE RESURRECCIÓ          PAS 8: OCUPA-TE’N TU, SENYOR 
 

1. OCUPA-TE’N TU, SENYOR  
Concentro i activo la consciència en la confiança radical i absoluta en què el Pare s’ocupa de mi i de tot el que afecta 
la meva vida. 
 

2. MEDITACIÓ:  

En realitat, estem per ser posats sobre un camí més segur, encara que es tracti d'un camí buit, immers en la nit: el 
camí de la fe. És sense cap dubte un camí, perquè condueix a la meta de la unió. Però és un camí nocturn, perquè - 
comparat amb la clara visió de la raó natural - la fe és un coneixement fosc: ens permet conèixer una cosa que no 

aconseguim veure. És per això pel que hem de dir que l'objectiu a aconseguir en aquest camí de la fe, és també una 
nit: sobre aquesta terra, fins i tot en la unió de l'èxtasi, Déu roman amagat. L'ull del nostre esperit no està en 

condicions de sostenir la seva llum fulgurant i un mira al voltant com durant el buit nocturn. I encara més, com 
passa amb la nit còsmica que no sempre és fosca, de la mateixa manera durant tot el recorregut, també durant la nit 

mística té els seus espais temporals amb les seves respectives gradacions. El progressiu submergir-se del món 
dels sentits s'assembla al caure de la nit, quan de la claredat del dia persisteix encara una llum crepuscular. La fe, 

en canvi és el buit de la mitjanit, perquè llavors no només s'elimina tota l'activitat dels sentits, sinó també cada 
coneixement intel·lectual natural.  

Però quan l'ànima troba Déu, sorgeix ja en la seva nit la llum de l'alba, preludi de l'altre dia de l'eternitat. 
 

Com Jesús, en el seu abandó de mort, es va lliurar a les mans de l'invisible i incomprensible Déu, així l'ànima ha de 
llançar-se de cap en el buit repel·lent de la fe, que és l'únic camí cap a l’incomprensible Déu. Llavors se li concedirà 

la contemplació mística, el "raig de tenebra", la misteriosa saviesa de Déu, el coneixement fosc i vague: només 
aquesta realitat s'adapta a l'incomprensible Déu, que busca l'intel·lecte i se li presenta en forma de tenebra. 

Aquesta penetra a l'ànima i ho fa amb tanta major transparència quan més purificada està l'ànima d'una altra 
qualsevol impressió. 

 És una cosa molt més pura, delicada, espiritual i íntima davant de tot el que coneix de la vida espiritual natural; i a 
més, elevada per sobre de tot l'ordenat pel temps, resulta un veritable principi de la vida eterna en nosaltres. 

 No es tracta d'una simple acceptació del missatge de la fe, que hem escoltat, ni d'un tornar-se a Déu - conegut 
només pel que hem escoltat - sinó d'un íntim contacte i una experiència de Déu que té la força de desprendre 

l'ànima de totes les coses creades, elevant-la en al més alt nivell i submergint-la al mateix temps en un amor que no 
coneix el seu objecte. 

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 pel nou Defensor que et proporciona: 
l’Esperit Sant. Pren consciencia que viu a casa teva. No el facis fora. Encarrega-li que s’ocupi de tu i de tot el que es 
refereix a la teva vida d’unió amb Déu. Passi el que passi a la teva vida, recorda i renova continuament la confiança 
que Déu, Jesús, no et deixa orfa. Sempre tens amb tu, a casa teva l’Esperit d’Amor, de Força, de Saviesa, de 
Sanació,de Santedat.  Aquell que posseeix tots els Dons que en diem de l’Esperit Sant. Els hi demanes? Hi creus? 
Per què no li demanes el DO que més necesita en aquest moment del teu procés, la teva ànima. No el facis mai fora 
de casa teva. És un honor tenir-lo. 
 

4. PREGÀRIA 

A Tu, Oh Senyor, et preguem. 
Ajuda’ns a entendre i incorporar aquests ensenyaments perquè puguin acostar-nos més a Tu. 

Oh Senyor, 
lliurem les nostres ments col·lectives al Teu servei. 

Que siguem el compliment del Teu potencial en aquest àmbit, 
en aquesta dimensió. 

Amen 
Hawkins. 

 

5. PREPARO EL PAS 9: AGRAÏMENT INFINIT PER TENIR A CASA L’ESPERIT SANT. 
Agraeix, dóna continues gràcies perquè Jesús ha donat la vida per tu; perquè Maria és la teva Mare, perquè l’Esperit 
Sant viu sempre amb tu, perquè Jesús et prepara la teva estança al Paradís, perquè et vol amb Ell. 


