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"Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom hodnotu."

Sv. Faustína

Ó, Láska večná, túžim, aby Ťa poznali všetky duše, ktoré si stvoril. Keby som bola kňazom,
ustavične by som hovorila o Tvojom milosrdenstve hriešnym dušiam, ktoré upadli do zúfalstva.
Keby som bola misionárom, niesla by som svetlo viery do vzdialených krajín, aby Ťa mohli
poznať aj tieto duše. Mohla by som pre ne zomrieť mučeníckou smrťou, akou si pre mňa a pre
ne zomrel Ty. Ó, Ježišu, viem veľmi dobre, že môžem byť kňazom, misionárom, kazateľom,
môžem zomrieť mučeníckou smrťou, úplným sebazničením a obetovaním sa z lásky k Tebe,
Ježišu, a k nesmrteľným dušiam.

Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom hodnotu.

Čím bude naša láska čistejšia, tým oheň utrpenia bude mať v nás menej čo stráviť a utrpenie
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prestane byť pre nás utrpením. Stane sa nám rozkošou. Z Božej milosti som teraz dostala také
uspôsobenie srdca, že nikdy nie som taká šťastná, ako keď trpím pre Ježiša, ktorého milujem
každým záchvevom srdca.

Práve vtedy, keď veľa trpím, aj moja radosť je väčšia a keď menej trpím, aj moja radosť je
menšia.

Keď trpíme veľa, máme veľkú príležitosť preukázať Bohu, že ho milujeme. Keď trpíme málo,
máme málo príležitostí, aby sme prejavili Bohu svoju lásku. Keď netrpíme vôbec, naša láska nie
je ani veľká, ani čistá. Z Božej milosti môžeme dôjsť k tomu, že utrpenie sa pre nás zmení na
rozkoš, lebo láska dokáže v čistých dušiach konať takéto veci.

Ježišu môj, nádej moja jediná, ďakujem Ti za tú knihu, ktorú si otvoril pred očami mojej duše.
Tou knihou je Tvoje umučenie, na ktoré si sa podujal z lásky ku mne. Z tej knihy som sa
naučila, ako milovať Boha a duše. V tej knihe sú obsiahnuté nevyčerpateľné poklady. Ó, Ježišu,
ako málo duší Ťa chápe v Tvojom mučeníctve lásky. Ó, aký veľký je oheň najčistejšej lásky,
ktorý horí v Tvojom najsv. srdci. Šťastná duša, ktorá pochopila lásku Tvojho srdca.

Mojou najväčšou túžbou je, aby duše spoznali, že Ty si ich večným šťastím, aby uverili v Tvoju
dobrotu a oslavovali Tvoje nekonečné milosrdenstvo.

Utrpenie je najväčší poklad na zemi - očisťuje duše. V utrpení poznáme, kto je naším
skutočným priateľom. Skutočná láska sa meria teplomerom utrpenia.

Ježišu, ďakujem Ti za každodenné malé kríže, za protivenstva v mojich zámeroch, za ťažkosti
spoločného života, za zlé vysvetľovanie úmyslov, za ponižovanie inými, za zlé zaobchádzanie s
nami, za nevinné odsudzovanie, za slabé zdravie a vyčerpanie síl, za vzdávanie sa mojej vôle,
za obetovanie môjho ja, za neuznanie v ničom, za skríženie všetkých plánov. Ďakujem Ti,
Ježišu, za vnútorné utrpenia, za suchotu ducha, za úzkosť, strach a neistotu, za temnotu a
veľkú vnútornú tmu, za pokušenia a rôzne skúšky, za muky, ktoré je ťažko vypovedať, zvlášť za
tie, v ktorých nás nikto nechápe, za hodinu smrti, za ťažkosti boja v nej, za celú jej trpkosť.
Ďakujem Ti, Ježišu, ktorý si prvý vypil tento kalich horkosti, kým si mi ho podal zmiernený. Hľa,
priložila som ústa ku kalichu Tvojej svätej vôle. Nech sa mi stane podľa Tvojej vôle, nech sa
stane so mnou to, čo pripravila Tvoja múdrosť pred vekmi. Túžim vypiť kalich predurčenia až do
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poslednej kvapky, nechcem ho skúmať. V horkosti je moja radosť, v beznádeji moja dôvera. V
Tebe, Pane, je všetko dobré, čo dáva Tvoje otcovské srdce.

Neuprednostňujem radosť pred utrpením ani utrpenie pred radosťou, ale za všetko Ti vďaka,
Ježišu.

Mojou rozkošou je zahľadieť sa na Teba, nepochopiteľný Bože. V tom tajomnom bytí prebýva
môj duch, tam cítim, že som doma. Dobre poznám príbytok môjho Ženícha. Cítim, že nie je vo
mne ani jedna kvapka krvi, ktorá by nehorela láskou k Tebe.

Ó, Krása nestvorená, kto Teba raz spozná, ten nič iného milovať nemôže. Cítim bezodnú
priepasť svojej duše a nič ju nenaplní - iba sám Boh. Cítim, že sa topím v ňom ako zrnko piesku
v bezodnom oceáne.

Duša musí milovať, má potrebu byť milovaná. Duša musí prelievať svoju lásku, ale nie do blata,
ani do prázdna, ale musí končiť v Bohu. Ako sa teším, keď o tom uvažujem, lebo jasne cítim, že
on sám je v mojom srdci. Sám, jediný Ježiš. Stvorenia milujem natoľko, nakoľko mi pomáhajú
zjednotiť sa s Bohom. Všetkých ľudí milujem preto, lebo vidím v nich Boží obraz.

Najsvätejšia Trojica, dôverujem v Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Boh je mojím Otcom, a tak
ja, jeho dieťa, mám plné právo na jeho Božské srdce.

Čím väčšia temnota, tým väčšia musí byť aj naša dôvera.

Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič.
On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru.
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