EDITH STEIN
UNA SANTA DEL
SEGLE XXI
santa Teresa Benedicta de la Creu

Santa Teresa Benedicta de la Creu,
Patrona d’Europa.

El proper dia 9 d’ agost, celebrem la festivitat de Santa
Teresa Benedicta de la Creu ( Edith Stein ) carmelita
descalça, Copatrona d’ Europa, una Santa del Segle XXI,
una religiosa carmelita de clausura que morí al 9 d’ agost
de 1942 a la càmera de gas del camp de concentració
d'Auschwitz.
Una religiosa que va néixer en el si d’una família jueva;
que pren el camí de l’ATEISME, buscant la VERITAT; que
en aquest camí es dedica per complet als estudis històrics
i filosòfics, tenint com a mestre i després col·laborant amb
ell, Edmund Husserl, pare de la Fenomenologia; que la
mort d'un amic i professor de filosofia durant la primera
guerra, convertit al cristianisme feia poc en l'església
evangèlica, fa que es replantegi totes les seves idees
filosòfiques, i vegi en el cristianisme davant de la mort pau
i serenitat, com la resposta definitiva i el descobriment de
Déu i del Crist.
Estem davant d'una dona que abans de ser religiosa, va
ser doctora i mestra de filosofia. Una dona que deixa la
religió (jueva) buscant la VERITAT. És Husserl, el mestre
de la intuïció de l’essència, al qui en la seva joventut va
modelant l'ànima d’Edith. L'anhel d'objectivitat vers la
santedat i puresa de les coses, no troben però en Husserl
les respostes definitives. Per més que consideri els
fenòmens, Edith sempre es troba amb el problema
fonamental: quin lloc ocupa en el món la persona
humana? Pot donar la filosofia una resposta radical al
problema de l'home? No queda satisfeta.
Edith coneix el fenomenòleg Max Scheler. La seva
"filosofia profètica" li causa una profunda impressió.

Scheler és un jueu convertit i les seves idees filosòfiques
sobre els Valors l'atreuen més que les Idees de Husserl. I
aquesta relació amb el cristianisme col·loquen la jove
pensadora davant unes realitats que demanen aclariment.
Scheller fa veure a Edith Stein que sols la religió fa que
l'home sigui home. Igualment queda impressionada pel
jove professor de filosofia i deixeble de Husserl com ella,
Adolfo Reinach, convertit al cristianisme dins l'església
evangèlica. La seva prematura mort durant la primera
guerra mundial, fa que la nostra jove pensadora miri vers
la religió com l’única explicació als grans interrogants de l'
home. És aleshores quan comença a llegir el Nou
Testament. I a mida que llegeix, va trobant Déu i Crist. És
el mateix Crist qui la porta vers Ell en el signe de la Creu.
Però encara dubta en donar l' últim pas, davant el que
suposa la conversió. Ha de passar la Nit Espiritual. Ella
mateixa escriu: "Un ateu convençut descobreix l'
existència de Déu en una experiència religiosa". Però és a
través de l' experiència amorosa humana a on aprèn ella
la divina.
En aquesta recerca de Déu, de la VERITAT, vet aquí que
es produeix el "miracle" que "posa fi a la recerca constant
de veritable fe". Edith passa llargues temporades en una
finca dels seus amics, el matrimoni Conrad-Martius, a
Bergzabern. Durant una nit d'estiu, Edith es troba a la
biblioteca dels seus amics i agafa un llibre de les
prestatgeries: És la Vida de Santa Teresa. La seva
autobiografia. Edith llegeix tota la nit i quan acaba de
llegir, diu: "Heus ací la veritat". No és el Déu de la ciència,
de la filosofia, sinó el Déu de l'Amor. La mística ha vençut
la filosofia, la ciència. L'esperit d’Edith, assedegat de
saber, i el seu cor amorós, han lluitat per l'amor diví tal
com va lluitar Santa Teresa d'Àvila. El que no li havia

mostrar la Fenomenologia de Husserl ho troba en la santa
carmelita. La Gràcia de Déu té molts camins.
A partir d'aquest "miracle" (gracia) la vida d'Edith serà un
caminar vers Déu, vers la Veritat. Compra un catecisme i
Missal catòlic, entra per primera vegada en una església
catòlica. Demana el baptisme després de voler que
l’"examinin", i un any després, el dia 1 de gener de 1922
rebrà aquest sagrament. Exteriorment la vida segueix
igual, donant classes de filosofia, escrivint articles
filosòfics, dedicant molt de temps en l'educació de la dona
i descobrint Maria com a prototip de la veritable feminitat;
descobrint la filosofia i teologia de Sant Tomàs d'Aquino i
altres pensadors i sants Pares de l'Església...i rebent la
incomprensió a vegades dels seus germans jueus.
Va esperar onze anys fins que no va poder entrar al
Carmel de Colònia. Quan la seva mare li pregunta que va
a fer entre monges ella li respon: "Viure amb elles". Des
d’aquell moment s'acaba la pau. La seva mare de 84 anys
no comprèn que la seva filla la vulgui abandonar...En
aquest moments ens dirà Edith: "Vaig haver de donar
aquest pas totalment en la foscor de la fe". El dia 13
d'octubre de 1934 entra en el monestir de les carmelites
de Colònia. Prendrà el nom de Teresa Benedicta de la
Creu.
En el Carmel aquesta gran filòsofa sabrà viure
l'espiritualitat de santa Teresa i de sant Joan de la Creu, la
humilitat de caminar en la Veritat. Com una nova Teresa
de Lisieux trobarà en l'amor i el sacrifici el veritable camí
vers la Veritat. En el sacrifici anirà aprenent a acceptar
l'últim gran sacrifici de la seva vida. El nazisme persegueix
els jueus, i tot i que accepta de traslladar-se a Holanda, al

monestir d'Echt, allí també arriba l'odi. Però ella ja està
preparada. El dia 2 d'agost de 1942 la SS alemanya la va
a buscar al monestir i la trasllada juntament amb la seva
germana Rosa i altres jueus al camp de concentració
d'Auschwitz, on el dia 9 morirà a la càmera de gas.
"Morirem pel nostre poble", havia dit.
Nosaltres, que formem part de la gran família carmelitanateresiana, alegrem-nos per aquest model de dona.
Busquem la veritat i segur que descobrirem que l’única
Veritat és Crist que ens ha revelat a Déu Pare i Mare, i
que s'ha revelat als humils, oberts de cor a la Veritat
perquè són pobres.
Edith Stein és una gran esperança i fins i tot una promesa,
per al seu Poble i per al nostre. Que la seva gran
personalitat penetri en la nostra vida, perquè els seus alts
pensaments ens il·luminin i perquè la grandesa de la seva
immolació estimuli tots els pobles a viure com a germans.
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NOTES BIOGRÀFIQUES
Edith Stein neix a Breslau el dia 12 d'octubre de 1891, última d'onze
fills d'una família jueva.
Als sis anys, ella mateixa demana anar a l'escola Victòria de
Breslau.
Als 13 anys manifesta que no vol seguir estudiant, a causa d’una
petita crisi espiritual.
Després d'un breu descans a Hamburg, torna als estudis i en breu
temps aprova l'examen d'ingrés per a la professió docent. Es
declara atea.
Al 20 anys aprova el batxillerat i participa activament en revolucions
ideològiques.
Al 1901 entra a la Universitat de Breslau, matriculant-se en filologia
germànica i història. Però també es matricula en psicologia
experimental.
Deixa la universitat de Breslau i ingressa en la de Gotinga per
seguir cursos de filosofia i els ensenyaments del filòsof de la
Fenomenologia Edmund Husserl. Però no deixa els estudis
d'història.
En 1913 coneix a Max Scheler, el gran filòsof cristià dels Valors ("El
formalisme en l’Ètica i l'Ètica Material dels Valors").
Contacta amb el cristianisme per mitjà del filòsof Reinach, deixeble
de Husserl, que s'ha batejat a l'església evangèlica.
Infermera durant la Primera Guerra Mundial.
Doctora en filosofia l'any 1917 i col·laboradora de Husserl en la
càtedra de la universitat de Friburg. En 1917 mort Adolfo Reinach, i
aquest trist esdeveniment la porta a llegir el Nou Testament, i poc a
poc va descobrint Déu i Crist.

En 1919 torna a Breslau i intensifica el seu treball filosòfic i científic,
interessant-se en política.
A l'estiu de 1921 llegeix en una nit l’autobiografia de Santa Teresa.
Quan acaba diu per si mateixa: "Heus ací la veritat", i compra un
catecisme i un missal catòlic.
El 2 de gener de 1922 rep el sagrament del baptisme.
Es dedica a la docència. En 1925 descobreix la filosofia i teologia de
Sant Tomàs d'Aquino.
Entra al Carmel de Colònia el 14 d' octubre de1934 als 42 anys,
amb el nom de Teresa Benedicta de la Creu.
El 21 d' abril de 1935 pronuncia els seus primers vots.
Mor la seva mare el dia 14 de setembre de 1936.
Fa la professió perpètua el dia 21 d' abril de 1938.
Davant de la persecució nazi es trasllada al convent d’ Echt
(Holanda) el 31 de desembre de 1938.
Els alemanys envaeixen Holanda.
El dia 2 d' agost de 1942 la SS va a buscar a Teresa Benedicta al
convent d'Echt i es transportada al camp de concentració d’
Auschwitz a on arriba el 8 d' agost.
Mor el 9 d' agost a la càmera de gas.
Beatificació: Colònia, 1 de maig del 1987.
Canonització: Roma, 11 d' octubre de 1998.

"El 1 d'octubre de 1999, el papa Joan Pau II va proclamar com a
copatrones d'Europa a tres santes, Santa Brígida, Sta. Catalina de
Siena i a Sta. Edith Stein. Proclamar a Edith Stein co-patrona
d'Europa significa posar a l'horitzó del Vell Continent, escriu el Papa
en el se MOTU POPIO "Spes aedificanti", una bandera de respecte,
de tolerància i d'acollida que invita als homes i dones a entendre i
acceptar-se, més enllà de la diversitat, ètniques, culturals i
religioses, per formar una societat realment fraterna. Si coneixem la
vida d'aquesta filòsofa, jueva i monge carmelita, haurem d'admetre
que la paraula "Europa" s'empobreix si s'entén com una illa en que
reina una llibertat sense límits. Judaisme, cristianisme i filosofia
marquen l'existència d'aquesta santa que va compartir el destí del
seu poble a Auschwitz".

PP. Carmelites Descalços – Tarragona
Grup Cultural del Carme
Edita i imprimeix:
Grup Cultural del Carme
Inscrit en el registre de la Generalitat de Catalunya,
amb el número 1696 i en el registre d’entitats
ciutadanes amb el número 224 de Tarragona.

