PREGANT AMB SANTA TERESA

Dilluns, 9 de febrer 2015

Una vegada més, Jesús, ens reunim al teu voltant per aprendre a caminar amb tu. Volem
respondre a tot el que has fet per nosaltres.
“Qué podemos hacer por un Dios tan poderoso que murió por nosotros y nos crió y da ser, que
no nos tengamos por venturosos en que no vaya desquitando algo de lo que le debemos por lo
que nos ha servido...que no hizo otra cosa todo lo que vivió en este mundo.” (3M 1,8)
Teresa ens convida a mirar Jesús i disposar-nos al seu seguiment, de tot cor, amb la vida, no
només de paraula.

El Senyor desitja ocupar tot el nostre ésser, ser el protagonista de la nostra vida; vol fer créixer
totes les nostres possibilitats d’estimar i confiar.
I ens costa abandonar-nos a Ell i deixar que condueixi els nostres passos; ens sentim més
segurs amb els nostres projectes, idees, sentiments, allò que ja conec i controlo. Però Ell ens
convida a entrar més endins per trobar-nos amb el seu amor i la nostra veritat més profunda.
Sovint, Jesús ens mostrarà un camí diferent del que havíem planificat amb la millor voluntat. Si
confiem en Ell podem demanar-li:
“Pruébanos, tú, Senyor, que sabes las verdades para que nos conozcamos.” (3M 1,9)

“Oh humildad, humildad. Probémonos a nosatras mismas, hermanas mías, o pruébenos el
Senyor, que lo sabe bien hacer, aunque muchas veces no queremos entenderlo; y vengamos a
estas almas tan concertadas, veamos que hacen por Dios y luego veremos cómo no tenemos
razón de quejarnos de su Majestad.” (3M 1, 7)
En aquest procés de conèixer-nos a fons anirem adquirint la humilitat: quedar-me despullat
ambel Senyor, fruit de l’acceptació de la pròpia realitat. Amb la companyia de Jesús i sota la
seva mirada que mai ens condemna i sempre estima i anima, cambiaré el que calgui i
continuaré caminant amb la força i la gràcia del Senyor.
“No penséis que importa poco que no quede por nosotros, que cuando no es nuestra la falta,
justo es el Señor.” (3M 2, 11)

