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LA MEVA EXPERIÈNCIA DE L’AMOR DE DÉU 

per santa GERTRUDIS 
 

Havia ja complert els vint-i-sis anys, quan un dilluns abans de la festa de la 

Purificació, al vespre, després de la pregària de completes, […] Tu, la verita-

ble llum que brilla en les tenebres, vas posar terme a la superficialitat de la 

meva joventut, enfosquida per la ignorància espiritual. Amb una condescen-

dència meravellosa, amb una dolcesa inexpressable, em vas manifestar en 

aquell moment la teva presència: en donar-me la teva amistat, m’has fet com-

partir el teu coneixement i el teu amor i m’has ensenyat a recollir-me en el 

més íntim del meu ésser, que fins aleshores m’era ben desconegut. Aleshores 

vas començar en mi la teva acció amagada i admirable. […] 

Aquest intercanvi d’amor m’ha valgut la teva visita en moltes circumstàn-

cies i de maneres ben diverses. […] I m’has concedit la gràcia? —digna de la 

meravella i el respecte de tota criatura— que, des d’aquell dia fins avui, mai 

no t’he pogut creure o sentir apartat del meu cor, ni per espai d’un obrir i tan-

car d’ulls: sempre he tingut consciència de la teva presència així que em reco-

llia en mi mateixa. […] 

M’has concedit aquesta intimitat sense preu de la teva amistat en donar-

me, per abundància de la meva joia […], el teu amor, el teu Cor diví: tu me 

l’has ofert generosament, o millor —en un signe més preuat encara de mútua 

intimitat— l’has canviat pel meu. Quantes vegades […] m’has revelat l’íntim 

secret de les teves decisions i les teves joies i has fos la meva ànima amb les 

mostres del teu amor! En relatar tot això et dono el que és teu i, amb 

l’instrument melodiós del teu amor, ajudada per l’Esperit, et canto a tu, Senyor 

Déu, Pare adorable, lloança i acció de gràcies de part de tota criatura del cel, 

de la terra i de l’infern, de part de tot el que és, ha estat o serà mai. 

 


