Den Guddommelige Barmhjertighed
I er række åbenbaringer til sr. Maria Faustina Kowalska (1905-1938), i 1930erne bad Jesus om en
særlig fest som skulle fejres søndagen efter Påske, festen for Guds Barmhjertig.
Hendes dagbog: ”The Diary of sr. Faustina” er blevet en bestseller og kan købes på Saxo forlag og
deri kan man læse om de åbenbaringer som sr. Faustina modtog.
Guds Barmhjertigheds Søndag blev indført af den hellige Pave Johannes Paul II samtidig med at
han helgenkårede sr. Faustina d. 30. April 2000, den første Helgenkåring i det nye årtusind.
Paven overraskede alle ved at indføre denne fest, gældende for hele kirken og han gjorde det i
Rom ikke i Polen for at understrege universaliteten af denne fest.
Paven skrev en rundskrivelse om ”Den Guddommelige Barmhjertighed” i 1980. ”Budskabet om
den Guddommelige Barmhjertighed har altid stået mig nær – og jeg tog det med mig til Peters Stol
og det har på en måde formet billedet af dette Pontifikat” lød det fra paven.
D. 22. Februar 1931 åbenbarede Jesus sig for Faustina og gav hende en helt konkret opgave,
nemlig at udbrede lærer om Guds barmhjertighed. ”Jeg så Herren Jesus klædt i en hvid klædning.
Den ene hånd var løftet som for at velsigne, den anden rørte klædningen på brystet.
Under klædningen, som ved brystet var trukket let til side udgik der to store stråler, en rød og en
bleg. Jeg holdt i stilhed mit blik fæstnet på Herren; min sjæl var slået med ærefrygt, men også med
stor glæde.
Efter en stund sagde Jesus til mig: ”Mal et billede efter det forbillede du ser, med teksten: Jesus,
jeg stoler på dig. Jeg ønsker, at dette billede bliver æret, først i jeres kapel og derefter overalt i
verden”.
Samtidig gav Jesus udtryk for sit ønske om, at der skulle indføres en særlig fest for
Barmhjertigheden. ”Jeg ønsker, at der skal være Barmhjertighedens fest. Jeg ønsker, at dette
billede som du skal male med en pensel, bliver højtideligt velsignet på den første søndag efter
påske, denne søndag skal være Barmhjertighedens søndag.
Jeg ønsker, at præster skal forkynde syndere denne min store barmhjertighed. Syndere skal ikke
være bange for at nærme sig mig. Senere forklarer Jesus Faustina på hendes skriftefars opfordring
betydningen af de to stråler.
”Mens jeg bad, hørte jeg disse ord inde i mig: ”De to stråler betegner blod og vand. Den blege
stråle står for det vand, der gør sjæle retfærdige. Den røde stråle står for det blod, der er sjælenes
liv. Disse to stråler udgik fra min kærlige barmhjertigheds dybder, da mit forpinte hjerte blev åbnet
på korset af en lanse.. Menneskeheden vil ikke opnå fred, førend den med tillid vender sig til min
barmhjertighed. Forkynd at barmhjertighed er Guds største egenskab”
I slutningen af hendes liv sagde Jesus: ”Hvor jeg dog længes efter sjælenes frelse. Skriv, at jeg
ønsker at udgyde mit guddommelige liv i den menneskelige sjæl og helliggøre dem, hvis blot de er
villige til at tage imod min nåde.

De største syndere ville opnår stor hellighed hvis blot de ville stole på min barmhjertighed. Min
glæde er at handle i en menneskelig sjæl og fylde den med min barmhjertighed og retfærdiggøre
den. Mit rige på jorden er mit liv i den menneskelige sjæl. Skriv, at jeg selv er sjælenes åndelig
vejleder – og jeg leder dem indirekte gennem præsten og leder hver af dem til hellighed ad en vej,
som kun jeg kender.”
Festen for Guds barmhjertighed er en nådens dag for alle mennesker, specielt for syndere. Herren
Jesus har knyttet store forjættelser til denne dag. På denne dag er min barmhjertigheds inderste
væsen åben, jeg udgyder et hav af nåde over de sjæle, der nærmer sig min barmhjertigheds kilde.
Den sjæl, som på denne dag kommer til skrifte og modtager den hellige Kommunion, skal opnå
fuldstændig tilgivelse af synd og straf. På denne dag er alle Guds sluser åbne, hvorfra nådegaver
flyder; gid ingen sjæl må frygte for at nærme sig mig.
Denne fest kommer af min barmhjertigheds inderste væsen til trøst for hele verden”.
Lad os i denne tid bede om Guds Barmhjertighed over alle der lider under virussen, de smittede at
de hurtigt må blive raske, for sundhedspersonalet, for de sørgende og for alle de afdøde lad os
bede om en bølge af omvendelser til Guds barmhjertighed.
For din smertefulde lidelses skyld, hav barmhjertighed med os og med hele verden. Amen
Pastor Benny

