kammer. Gi at også de må lovprise din store
barmhjertighet til evig tid. Amen.
6.

Dag - Onsdag i påskeuken:

De små barn og alle saktmodige og ydmyke
sjeler
«Frembær for meg i dag de små barn og alle
saktmodige og ydmyke sjeler, og la min
barmhjertighet omslutte dem. Det er disse sjeler
som bærer den største likhet med mitt hjerte. De
gav meg styrke under min bitre dødsangst. De
fremsto for meg som jordiske engler som vil vokte
mine altere. Over dem utøser jeg strømmer av
nåde. For bare slike ydmyke sjeler, slike som jeg
setter min lit til, er i stand til å motta min nåde.»
Miskunnsrike Jesus, du har sagt: Lær av meg, for
jeg er mild og ydmyk av hjerte. Motta i ditt
medlidende hjertes kammer de små barna og alle
saktmodige og ydmyke sjeler. Disse sjeler får hele
himmelen til å fryde seg og er Den himmelske Fars
øyenstener. De er en velduftende bukett for Guds
trone; Gud selv gleder seg over duften fra dem. Å,
Jesus, disse sjeler har en vedvarende plass i ditt
medlidende hjerte, og uopphørlig synger de om
kjærlighet og barmhjertighet.
Evige Far, se i barmhjertighet på de små barn og
alle saktmodige og ydmyke sjeler som er
innesluttet i Jesu medlidende hjerte. Disse sjeler
bærer den største likhet med din Sønns hjerte.
Deres vellukt stiger opp fra jorden og når frem til
din trone. All godhets og miskunns Far, ved den
kjærlighet du bærer til disse sjeler og den glede du
har i dem ber jeg deg: La din velsignelse nå ut til
hele verden, slik at alle kan lovsynge din
barmhjertighet til evig tid. Amen.
7.

Dag - Torsdag i påskeuken:

De sjeler som i særlig grad opphøyer og
forherliger Jesu miskunn
«Frembær for meg i dag de sjeler som på særlig
måte opphøyer og forherliger min miskunn, og la
min barmhjertighet omslutte dem. Det var disse
som sørget mest over min lidelse og trengte dypest
inn i mitt hjerte. Som levende avbilder av mitt

medfølende hjerte vil de i evigheten skinne med en
særlig klarhet. Ikke en av dem vil havne i helvetes
ild. Hver og en av dem skal jeg stå bi i deres
dødstime.»
Miskunnsrike Jesus, ditt hjerte er selve
kjærligheten. Motta i ditt medlidende hjertes
kammer alle de sjeler som på særlig måte
opphøyer og forherliger din store barmhjertighet.
De har sin styrke i Guds egen kraft, og tillitsfullt
går de frem, midt i all lidelse og motgang, forenet
med deg, å, Jesus, mens de bærer menneskeheten
på sine skuldre. I deres dødstime vil du være deres
barmhjertige frelser mer enn å være deres
dommer.
Evige Far, la ditt barmhjertige åsyn hvile over dem
som ærer og forherliger din uendelige
barmhjertighet, dem som alle er innesluttet i Jesu
medlidende hjerte. Disse sjeler er et levende
vitnesbyrd om Evangeliet, for deres hender er fulle
av barmhjertighetsgjerninger og deres hjerter, som
flommer over av glede, er for deg, å, opphøyede
Far, en barmhjertighetens lovsang. Gud, jeg ber
deg, vis dem din barmhjertighet, for de har satt
sitt håp og sin lit til deg. La det løfte som Jesus ga
dem oppfylles, at alle de som forherliger hans
uendelige barmhjertighet, vil han forsvare som sin
egen ære, i deres liv og særlig i deres dødstime.
Amen.
8.

Dag - Fredag i påskeuken:

Sjelene i skjærsilden
«Frembær for meg i dag alle de sjeler som er i
skjærsilden, og la min avgrunnsdype
barmhjertighet omslutte dem. La mitt blod
strømme over deres flammer og kjøle dem. Alle
disse sjeler, som yter godtgjørelse til min
rettferdighet, er høyt elsket av meg. Det står i din
makt å gi dem lindring ved å anvende den skatt av
godtgjørelser Kirken har i sitt forråd gjennom
avlat, bønn og offer. Visste du hvilke smerter de
gjennomgår, ville du ustanselig ofret disse åndens
almisser for dem og betalt det de skylder min
rettferdighet.»

Miskunnsrike Jesus, du har selv sagt at du ønsker
barmhjertighet. Lukk derfor inn i ditt medlidende
hjertes kammer alle de sjeler som er i skjærsilden.
Skjønt de alle må yte godtgjørelse til din
rettferdighet, har du dem inderlig kjær. Måtte
strømmene av blod og vann som flommet ut av ditt
hjerte, slukke skjærsildens flammer, slik at din
barmhjertighets makt også på dette sted må bli
priset.
Evige Far, la ditt barmhjertige åsyn hvile over dem
som er i skjærsilden, de som alle er innesluttet i
Jesu medlidende hjerte. Ved Jesu, din Sønns
smertefulle lidelse og ved all den bitterhet som
hans sjel ble overskyllet med, ber jeg deg: Åpenbar
din barmhjertighet for de sjeler som gjennomgår
din rettferdige renselse. Se dem kun gjennom din
elskede Sønns, Jesu sår, for vi tror fullt og fast at
din godhet og omsorg er uten grenser. Amen.
9.

Dag - Lørdag i påskeuken:

De lunknes sjeler
«Frembær for meg i dag de sjeler som er blitt
lunkne, og la min avgrunnsdype barmhjertighet
omslutte dem. Disse sjeler sårer mitt hjerte mest. I
Getsemane var det de lunkne sjeler som vakte den
største avsky i min sjel. Det var de som fikk meg til
å utbryte: «Far, om du vil, så ta dette begeret fra
meg!» Deres siste håp om frelse er å ile til min
barmhjertighet.»
Medlidende Jesus, du er medlidenheten selv. Inn i
ditt miskunnsrike hjertes kammer bringer jeg deg
de lunkne sjeler. La disse halvkalde sjeler, som lik
døde kropper fylte deg med så stor avsky, igjen bli
oppflammet i din rene kjærlighets ild. Å,
medlidende Jesus, utøv din allmektige
barmhjertighet og dra dem inn i din kjærlighets
iver, og gi dem den hellige kjærlighets gave, for
ingenting er umulig for deg.
Evige Far, la ditt barmhjertige åsyn hvile over de
lunkne sjeler, som tross alt er innesluttet i Jesu
medlidende hjerte. Barmhjertighetens Far, ved din
Sønns bitre lidelse og hans tre timer lange
dødsangst på korset, ber jeg deg: La også disse ære
din avgrunnsdype barmhjertighet. Amen.

NOVENE TIL
DEN GUDDOMMELIGE
BARMHJERTIGHET

Gjennom en rekke Kristusåpenbaringer til den
hellige sr. Faustyna Kowalska i tidsrommet
1931-1938 har Gud ønsket å gjøre sin
kjærlighet til menneskene bedre kjent. I sitt
første budskap til sr. Faustyna ba Jesus henne
om å få malt et bilde av ham som skulle
symbolisere hans miskunn ved strålene som
strømmet ut av hans Barmhjertighets innerste
gjemmer da hans hjerte ble gjennomboret av
lansen ved hans død på korset. Den lyse
strålen symboliserer Vannet som rettferdiggjør
sjelene; den røde strålen symboliserer Blodet,
som er sjelenes liv.
«Blikket mitt på dette bildet er slik som
blikket mitt fra korset. Jeg gir menneskene et
kar, med hvilket de skal hente nåder ved
Barmhjertighetens kilde. Karet er dette bildet
med inskripsjonen: Jesus, jeg setter min lit til
deg.» (Dagbok, I, s. 138)
Deretter ba Jesus om at det skulle innstiftes en
ny, universell høytid i Kirken for Den
guddommelige Barmhjertighet, på den første
søndagen etter Påskedag. Dette ble gjort av den
hellige pave Johannes Paul II i år 2000.
«På denne dagen er min Barmhjertighets
indre åpent. … Den sjel som mottar Botens
og Eukaristiens sakrament (på denne dag) vil
få ettergitt fullstendig all skyld og straff. På
denne dagen er alle guddommelige sluser
åpne, hvorigjennom nåden strømmer ut.
Ingen sjel må frykte å komme til meg, om så
syndene er skarlagensrøde… Menneskeheten
vil ikke finne fred før den vender seg til min
Barmhjertighets kilde.» (Dagbok, II, s. 138139)

Som en forberedelse til denne høytiden dikterte
Jesus Novenen til Den guddommelige
Barmhjertighet som vi her trykker i sin helhet:
«I løpet av disse ni dager ønsker jeg at du
skal bringe sjelene til min Barmhjertighets
kilde, for at de skal oppnå styrken, lindringen
og all nåde de har behov for i livets prøvelser,
særlig i dødstimen. Hver dag skal du bringe
en forskjellig gruppe sjeler frem for mitt
Hjerte og la dem dykke ned i min
Barmhjertighets osean. Jeg vil lede alle disse
sjeler til min Fars hus. Du skal gå frem slik i
dette livet og i ditt fremtidige liv… Hver dag
skal du be min Far, ved min smertefulle
lidelse, om at han må innvilge nåde til disse
sjelene.»
(Dagbok, III, s. 57)

dem. Det var disse som gav meg kraft til å holde ut
i min bitre lidelse. Gjennom dem lar jeg min
barmhjertighet flomme ut over menneskeheten.»
Miskunnsrike Jesus, alt godt kommer fra deg.
Forøk din nåde i alle dem som er viet til tjeneste
for deg, slik at de med troskap må utføre
barmhjertighetens gjerninger. Gi at alle ved deres
forbilde, må ære Barmhjertighetens Far som er i
himmelen.
Evige Far, se med barmhjertighet på alle dine
utvalgte i din vingård, over prestene og alle
gudviede. La dem motta kraften i din velsignelse.
Kjærligheten i din Sønns hjerte omfavner dem alle.
Gi dem ved denne kjærlighet styrken i ditt lys, slik
at de blir i stand til å lede andre på frelsens vei og
med én stemme lovsynge din uendelige
barmhjertighet til evig tid. Amen.
3.

Dag - Påskedag:

Alle fromme og trofaste sjeler
1. Dag - Langfredag:
Hele menneskeheten, især alle syndere
«Frembær for meg i dag hele menneskeheten, især
alle syndere, og la mitt hav av barmhjertighet
omslutte dem. Slik vil du gi meg trøst i den bitre
sorg som tapet av sjeler kaster meg inn i.»
Miskunnsrike Jesus, det er selve din natur å ha
medlidenhet med oss og tilgi oss. Se ikke på våre
synder, men på den tiltro vi setter til din uendelige
godhet. Lukk oss alle inn i ditt barmhjertige hjertes
kammer, og la oss ikke unnslippe derfra. Det ber vi
deg om ved den kjærlighet som forener deg med
Faderen og Den Hellige Ånd.
Evige Far, se med barmhjertighet på hele
menneskeheten, særlig de arme syndere, som alle
er innesluttet i Jesu miskunnsrike hjerte. For hans
smertefulle lidelses skyld, vis oss din miskunn, så
vi kan prise din barmhjertighets allmakt i all
evighet. Amen.
2.

«Frembær for meg i dag alle fromme og trofaste
sjeler, og la mitt hav av barmhjertighet omslutte
dem. På min korsvei var det disse sjelene som gav
meg trøst. De var dråpen av lindring midt i et hav
av bitterhet.»
Miskunnsrike Jesus, fra din barmhjertighets
skattkammer deler du ut din nåde i rikelig monn til
alle og enhver. Lukk oss inn i ditt medlidende
hjertes kammer, og la oss ikke unnslippe derfra.
Denne nåde ber vi deg om ved den kjærlighet til
den himmelske Far som så intenst brenner i ditt
hjerte.
Evige Far, la ditt barmhjertige åsyn hvile over de
trofaste sjeler, de som er din Sønns arvelodd. Ved
hans smertefulle lidelse, skjenk dem din
velsignelse og omslutt dem med ditt vern, så de
aldri mangler kjærlighet eller forspiller den hellige
tros skatt, men med englers og helgeners hærskare
ærer din uendelige barmhjertighet til evig tid.
Amen.

Dag - Påskevigilien:

Prester og ordensfolk
«Frembær for meg i dag alle prester og gudviede,
og la min avgrunnsdype barmhjertighet omslutte

4.

Dag - Mandag i påskeuken:

De som ikke tror og alle som ennå ikke
kjenner Jesus

«Frembær for meg i dag alle dem som ikke tror på
Gud og dem som ennå ikke kjenner meg. Under
min bitre lidelse var også disse i mine tanker, og
deres fremtidige iver gav mitt hjerte trøst. La mitt
hav av barmhjertighet omslutte dem.»
Miskunnsrike Jesus, du er hele verdens lys. Lukk
inn i ditt medlidende hjertes kammer alle dem som
ikke tror på Gud, og dem som ennå ikke kjenner
deg. La din nådes stråleglans opplyse dem, så de
med oss kan opphøye din nådes herlighet, og la
dem ikke unnslippe ditt barmhjertige hjertes
kammer.
Evige Far, se i barmhjertighet på alle dem som
ikke tror på deg og dem som ennå ikke kjenner
deg. De er alle innesluttet i Jesu medlidende hjerte.
Dra dem inn i evangeliets lys. Gi at også disse
sjeler, som ikke vet hvilken glede det er å elske
deg, må opphøye din overstrømmende
barmhjertighet til evig tid. Amen.
5.

Dag - Tirsdag i påskeuken:

De som lever skilt fra Kirkens enhet
«Frembær for meg i dag sjelene til de kristne som
er skilt seg fra Kirkens enhet, og la mitt hav av
barmhjertighet omslutte dem. Under min bitre
lidelse var det disse som rev i mitt legeme og i mitt
hjerte. Om de vender tilbake til enhet med Kirken,
vil mine sår helbredes og slik vil de lindre min
lidelse.»
Miskunnsrike Jesus, du er selve godheten. Du
nekter ikke dem lys som ber deg om det. Motta i
ditt barmhjertige hjertes kammer alle dem som har
skilt seg fra din Kirke. Dra dem ved ditt lys inn i
din Kirkes enhet, og gjør at også disse kan
opphøye din nådes herlighet.
Evige Far, se i barmhjertighet på alle dem som har
skilt seg fra din Sønns Kirke, og som har ødslet
bort dine velsignelser og misbrukt din nåde ved å
fastholde sine feiltagelser. Se ikke på deres
feiltagelser, men på din Sønns kjærlighet og den
bitre lidelse han gjennomlevde for deres skyld, for
også disse bærer han i sitt medlidende hjertes

