Vysvetlenie modlitby

Dvoch

Lásky

„Ježiš, Mária, milujem vás, zmilujte sa
nad nami, zachráňte všetky duše.“

- Toto je prvá časť modlitby. Ten, ktorý sa tieto slová pravidelne a
vytrvalo modlí je očisťovaný a premieňa sa na planúci oheň Lásky.

„Ó srdcia lásky! Ó srdcia navždy spojené v láske!
Dajte mi schopnosť stále Vás milovať a pomáhajte mi, aby som mohol naučiť
druhých milovať vás.
Ó Ježišu, vezmi moje úbohé, zranené srdce a nevracaj mi ho, pokiaľ sa
nestane planúcim ohňom Tvojej lásky.
Viem, že si nezaslúžim byť u Teba, ale vezmi ma k sebe a posväť ma v
plameňoch svojej lásky.
Vezmi ma k sebe a urob so mnou tak, ako sa Ti v Tvojej dobrote páči, vedˇ Ti
úplne patrím.“
- Toto je druhá časť modlitby. Vedie nás k spojeniu s Dvoma Srdcami Lásky.

„Ó Ježišu! Čistá láska, svätá láska!
Prebodni ma svojimi šípmi a nechaj stekať moju krv do rán
Nepoškvrneného srdca Tvojej Svätej Matky.
Ó Nepoškvrnené Srdce, Srdce Matky, zjednoť ma s Najsvätejším
Srdcom Tvojho Syna.
Ó srdcia lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku.“

- Táto tretia časť modlitby je modlitba sebaobetovania. Mystickým spôsobom sme prebodnutý
a naša krv tečie najprv do rán Nepoškvrneného Srdca Máriinho. Tým vstupujeme do týchto
rán, ktoré sú veľmi hlboké, ale úzke, takže nemôžeme vypadnúť. Skrze tieto rany tečie naša
krv do Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Tak nás nesie Maria do Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho a spája nás s Ním.

„Ó Ježišu! Ó Mária!
Vy ste srdcia lásky! Milujem Vás!
Vezmite ma do seba! Vám patrí
moja úplná oddanosť!“
- Tu sme dokonale spojení s Ježišom. V tejto časti modlitby sa deje dokonalé odovzdanie.
Keď sa modlíme, sme úplne ponorení v Ježiša.

„Ó srdcia lásky! Vezmite ma do seba!
Vám patrí moja úplná oddanosť!“

- Piata časť tejto modlitby je zhrnutie všetkého:
Tu sa deje dokonalé sebeobětování- Stávame sa obeťou lásky, tak ako je Ježiš sám obeťou Lásky,
tak ako Mária je obeťou Lásky. Toto je to najvyššie povolanie. Keď sa týmto spôsobom ponúkneme
Bohu, On prijme našu modlitbu a urobí nás obetí Svoje Lásky.

