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Zdá sa mi, že tá veľká túžba nášho Pána po osobitnej úcte jeho presvätého Srdca smeruje k
tomu, aby sa v našich srdciach obnovili účinky vykúpenia. Veď najsvätejšie Srdce je
nevyčerpateľný prameň, ktorý po ničom inom netúži tak, ako rozliať sa do pokorných sŕdc, aby
boli slobodné a ochotné usporiadať svoj život podľa jeho vôle.

Z tohoto Božského Srdca však bez prestania vytekajú tri potôčky. Prvý je milosrdenstvo voči
hriešnikom, ktorým prináša ducha ľútosti a pokánia. Druhý je láska na pomoc všetkým, čo
zápasia s problémami, a najmä tým, čo sa usilujú o dokonalosť, aby našli silu na prekonávanie
ťažkosti. A z tretieho potôčka prúdi láska a svetlo pre jeho dokonalých priateľov, ktorých chce
pripojiť k sebe, aby mali účasť na jeho poznaní a na jeho prikázaniach, aby sa aj oni, každý
svojím spôsobom, celkom zasvätili šíreniu jeho slávy.
Toto Božské Srdce je priepasťou všetkých dobier, do ktorej majú úbožiaci ponoriť všetky svoje
trápenia. Je priepasťou radosti, do ktorej máme ponoriť všetky svoje žiale, je priepasťou pokory
proti našej hlúposti, je priepasťou milosrdenstva pre nešťastníkov, priepasťou lásky, do ktorej
máme ponoriť všetku svoju biedu.
Preto sa musíte spojiť so Srdcom nášho Pána Ježiša Krista na začiatku obrátenia, aby ste našli
správny smer, na konci, aby ste zadosťurobili. Vonkoncom sa vám nedarí modlitba? Vtedy
stačí, keď prinesiete Bohu modlitby, ktoré za nás vysiela Spasiteľ v Oltárnej sviatosti a
ponúknete mu jeho horlivosť na vynáhradu za svoju ochabnutosť. A kedykoľvek niečo robíte,
proste takto: „Bože môj, toto robím alebo toto znášam v Srdci tvojho Syna a podľa jeho
svätých úmyslov, ktoré ti obetujem na vynáhradu za všetko, čo je v mojich skutkoch zlé
alebo nedokonalé“
A tak podobne vo všetkom, čo život prináša. A keď sa vám
prihodí niečo boľavé alebo skľučujúce či nespravodlivé, povedzte si vždy takto: „Prijmi, čo ti
posiela presväté Srdce Ježiša Krista, aby ťa spojilo so sebou.“
Ale nadovšetko si zachovajte pokoj srdca, ktorý prevyšuje všetky poklady a na zachovanie
ktorého nie je nič užitočnejšie ako zrieknuť sa svojej vôle a namiesto svojej vôle postaviť vôľu
Božského Srdca tak, aby ona robila namiesto nás všetko, čo zväčšuje jeho slávu, aby sme sa
mu s radosťou podriaďovali a bezvýhradne mu dôverovali.
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Z listov svätej panny Margity Márie Alacoque
(Via et Oeuvres 2, Paris 1915, 321. 336. 343. 554)
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