
Novene til Guds barmhjertighed 
Jesus pålagde Sr. Faustina at bede novenen som en forberedelse til barmhjertighedens fest. Novenen 

begynder Langfredag. Sr. Faustinas skrev den i sin dagbog som notat nr. 1209-1229. 

Sr. Faustinas dagbog kan læses i sin helhed på forskellige sprog via https://www.faustyna.pl/zmbm/ 

 

Første dag 
Bring mig i dag hele menneskeheden, særlig alle syndere, og nedsænk dem i min barmhjertigheds hav. På 

denne måde vil du trøste mig i den bitre sorg, som tabet af sjæle hensætter mig i. 

Barmhjertigste Jesus, din sande natur er at have medfølelse med os og at tilgive os. Se ikke på vore synder, 

men se på vor tillid til din uendelige godhed. Modtag os alle i dit barmhjertigste hjertes bolig og lad os 

aldrig slippe bort fra dig. Dette beder vi dig om ved din kærlighed, som forener dig med Faderen og 

Helligånden. 

Evige Fader, se i din barmhjertighed til alle mennesker og særlig til de stakkels syndere, som alle er sluttet 

inde i Jesu medfølende hjerte. Vis os for hans smertefulde lidelses skyld din barmhjertighed, at vi må prise 

din barmhjertigheds almagt i evigheders evighed. Amen. 

Barmhjertighedens rosenkrans: 

Barmhjertighedens rosenkrans bedes ved hjælp af en almindelig rosenkrans.  

Fadervor… 
Hil dig Maria… 
Trosbekendelsen ”Jeg tror på Gud Fader, den almægtige…” 
 
De fem store perler: 
Evige Fader, jeg frembærer for dig din højt elskede Søns,  
Vor Herres Jesu Kristi legeme og blod, sjæl og guddom  
til sone for vore og hele verdens synder. 
 
De fem led med ti små perler: 
For hans smertefulde lidelses skyld,  
hav barmhjertighed med os og med hele verden. 
 
Som afslutning bedes tre gange: 
Hellige Gud, hellige stærke Gud, hellige udødelige Gud! 
Hav barmhjertighed med os og med hele verden. 

Blod og vand, der strømmer fra Jesu hjerte som en barmhjertighedskilde for os. Jesus, jeg stoler på dig. 

 

Anden dag 
Bring mig i dag præsters og ordensfolks sjæle og nedsænk dem i min uudgrundelige barmhjertighed. De 

gav mig styrken til at udholde min bitre lidelse. Som gennem kanaler flyder min barmhjertighed gennem 

dem ud over menneskeheden.  
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Barmhjertigste Jesus, fra dig kommer alt godt. Forøg din nåde i os, at vi må udføre værdige 

barmhjertighedsgerninger, så alle, der ser os, må prise Barmhjertighedens Fader, som er i Himlen. 

Evige Fader, se i barmhjertighed til den udvalgte skare i din vingård, til præster og ordensfolks sjæle, og 

styrk dem med din velsignelse. Giv dem ved den kærlighed, som slutter dem inde i din Søns hjerte, din kraft 

og dit lys, at de må kunne lede andre på vejen til frelse og med én stemme i evighed synge lovsangen til din 

bundløse barmhjertighed. Amen. 

Barmhjertighedens rosenkrans… 

Tredje dag 
Bring mig I dag alle fromme og trofaste sjæle, og nedsænk dem i min barmhjertigheds hav. Disse sjæle 

trøstede mig på min vej til korset. De var dråben af trøst midt i et hav af bitterhed. 

Barmhjertigste Jesus, fra din barmhjertigheds skatkammer skænker du nådegaver i overflod til alle 

mennesker. Tag imod os i dit medfølende hjertes bolig og slip os aldrig i al evighed. Det beder vi dig om ved 

den kærlighed til din himmelske Fader, som brænder i dit hjerte. 

Evige Fader, se i barmhjertighed til de trofaste sjæle som din Søns arvelod. Giv dem for hans smertefulde 

lidelses skyld din velsignelse og tag dem altid i din varetægt, så de aldrig må miste kærlighedens og troens 

hellige skat, men med alle engle og helgener lovprise din bundløse barmhjertighed til alle tider. Amen. 

Barmhjertighedens rosenkrans… 

Fjerde dag 
Bring mig i dag de vantro og de, som endnu ikke kender mig. Også dem tænkte jeg på under min 

smertefulde lidelse. Deres kommende iver, trøstede mit hjerte. Nedsænk dem i min barmhjertigheds 

hav. 

Barmhjertigste Jesus, du er hele verdens lys. Modtag i dit medfølende hjertes bolig de vantros sjæle, som 

endnu ikke kender dig. Lad din nådes stråler oplyse dem, så også de sammen med os må prise din 

underfulde barmhjertighed, og lad dem aldrig slippe bort fra dit medfølende hjertes bolig. 

Evige Fader, se i barmhjertighed til de vantros sjæle og til dem, som endnu ikke kender dig, men dog er 

skjult i Jesu mest medfølende hjerte. Drag dem til Evangeliets lys. Disse sjæle kender ikke den store lykke, 

det er at elske dig. Giv, at også de må prise din gavmilde barmhjertighed til evig tid. Amen. 

Barmhjertighedens rosenkrans… 

Femte dag 
Bring mig i dag vore adskilte brødres og de frafaldnes sjæle og sænk dem ned i min barmhjertigheds hav. 

Under min smertefulde lidelse rev de i mit legeme og mit hjerte, det vil sige min Kirke. Når de vender 

tilbage til min Kirkes enhed, vil mine sår hele, og således vil de lindre min lidelse. 

Barmhjertigste Jesus, godheden selv, du nægter ikke dit lys til dem, som beder dig om det. Modtag vore 

adskilte brødres og de frafaldnes sjæle i dit medfølende hjertes bolig. Drag dem ved dit lys ind i Kirkens 

enhed og slip dem aldrig fra dit medfølende hjertes bolig, men giv, at også de må lovprise din gavmilde 

barmhjertighed.   

Evige Fader, se i barmhjertighed til vore adskilte brødres og de frafaldnes sjæle. De har forødt din 

velsignelse og misbrugt dine nådegaver ved hårdnakket at fremture i deres fejltagelser. Se ikke på deres 



fejl, men på din Søns kærlighed og hans smertefulde lidelse, som han gennemgik for deres skyld, fordi også 

de er indesluttet i Jesu medfølende hjerte. Giv, at også de må lovprise din barmhjertighed i evigheders 

evighed. Amen. 

Barmhjertighedens rosenkrans… 

Sjette dag 
Bring mig i dag de sagtmodige og ydmyge sjæle og de små børns sjæle og nedsænk dem i min 

barmhjertighed. Disse sjæle ligner mit hjerte mest. De styrkede mig under min bitre lidelse. Jeg så dem 

som jordiske engle, der vil vogte mine altre. Over dem udøser jeg strømme af nådegaver. Kun en ydmyg 

sjæl kan modtage min nåde. De ydmyge sjæle viser jeg min fortrolighed. 

Barmhjertigste Jesus, du har selv sagt: “Lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjerte”. Modtag i dit 

mest medfølende hjertes bolig alle sagtmodige og ydmyge sjæle og de små børns sjæle. Disse sjæle 

henrykker hele himlen, og i dem har min himmelske Fader særligt velbehag. De er en sødt duftende buket 

for Guds trone. Gud selv har behag i deres duft. Disse sjæle har deres evige bolig i dit mest medfølende 

hjerte, Jesus, og de synger uden ophør kærlighedens og barmhjertighedens lovsang.  

Evige Fader, se i barmhjertighed til de sagtmodige og ydmyge sjæle og de små børns sjæle, som er skjult i 

Jesu medfølende hjertes bolig. Disse sjæle er din Søn mest lig. Deres duft stiger op fra jorden og når din 

trone. Barmhjertigheds og al godheds Fader, jeg bønfalder dig ved din kærlighed og dit velbehag i disse 

sjæle at velsigne hele verden, så alle sjæle sammen må synge din barmhjertigheds pris i evighed. Amen.  

Barmhjertighedens rosenkrans… 

Syvende dag 
Bring mig I dag de sjæle, som særlig ærer og priser min barmhjertighed og nedsænk dem i min 

barmhjertighed. Disse sjæle følte mest med min lidelse og trængte dybest ind i min ånd. De er en levende 

afspejling af mit medfølende hjerte. Disse sjæle vil stråle med en særlig klarhed i det kommende liv. Ikke 

én af dem vil falde i helvedes flammer. Jeg vil særligt tage hver af dem i forsvar i deres dødstime. 

Barmhjertigste Jesus, dit hjerte er kærligheden selv. Modtag i dit medfølende hjertes bolig de sjæle, som 

særligt ærer og lovpriser din barmhjertigheds storhed. Disse sjæle er stærke ved Guds egen styrke. Midt i 

alle prøvelser og modgang går de fremad i tillid til din barmhjertighed. Disse sjæle er forenet med Jesus og 

bærer hele menneskeheden på deres skuldre. Disse sjæle vil ikke få en streng dom, men i deres dødstime 

vil din barmhjertighed omslutte dem.  

Evige Fader, se i din barmhjertighed til de sjæle, som tilbeder og ærer dit dybeste væsen, din uendelige og 

uudgrundelige barmhjertighed. De er indesluttet i Jesu medfølende Hjerte. Disse sjæle er et levende 

Evangelium; deres hænder er fulde af barmhjertighedsgerninger. Deres ånd synger i overflod af glæde en 

sang om barmhjertighed for dig, du Højeste. Jeg bønfalder dig, Gud, vis dem din barmhjertighed i samme 

mål, som de har stolet og håbet på dig. Lad Jesu løfte blive opfyldt i dem, da Han sagde: ”I hele deres liv og 

ganske særligt i deres dødstime vil jeg forsvare de sjæle, der ærer min uudgrundelige barmhjertighed, som 

min egen ære”. Amen. 

Barmhjertighedens rosenkrans… 

Ottende dag 
Bring mig I dag de sjæle, som er i skærsildens fængsel, og nedsænk dem i min barmhjertigheds dyb. Lad 

mit blods strømme køle de svidende flammer. Alle disse sjæle er højt elskede af mig. Nu udsoner de sig 



med min retfærdighed.  Det er i din magt at bringe dem lindring. Træk på min Kirkes skat af aflad og giv 

den som offer for dem. Hvis du blot kendte deres lidelser, ville du uafbrudt ofre åndelige 

barmhjertighedsgaver for dem og betale af på deres gæld til min retfærdighed.  

Barmhjertigste Jesus, du har selv sagt, at du ønsker barmhjertighed. Nu bringer jeg sjælene i skærsilden til 

dit medfølende hjertes bolig. Disse sjæle, har du meget kær, og alligevel må de tilfredsstille din 

retfærdighed. Lad strømmene af blod og vand, som vælder frem fra dit hjerte, slukke den rensende ilds 

flammer, så din barmhjertigheds magt må blive lovprist også der. 

Evige Fader, se i barmhjertighed til de sjæle, som lider I skærsilden. De er sluttet inde i Jesu barmhjertige 

hjerte. Jeg bønfalder dig ved Jesu, din Søns smertefulde lidelse, og ved al den bitre lidelse som 

oversvømmede Hans allerhelligste sjæl, om at vise din barmhjertighed over for de sjæle, som dit retfærdige 

blik gransker. Se udelukkende på dem gennem Jesu, din højt elskede Søns sår, for vi tror fast på, at der ikke 

findes grænser for din godhed og medfølelse. Amen. 

Barmhjertighedens rosenkrans… 

Niende dag 
Bring mig I dag de sjæle, der er blevet lunkne, og nedsænk dem i min barmhjertigheds dyb. Disse sjæle 

sårer mit hjerte på det smerteligste. I Getsemane have led min sjæl under den største afsky for lunkne 

sjæle. De var grunden til, at jeg udbrød: ”Fader, tag denne kalk fra mig, hvis det er din vilje.” Deres sidste 

håb om frelse er at søge tilflugt i min barmhjertighed. 

Barmhjertigste Jesus, du er barmhjertigheden selv. Jeg bringer lunkne sjæle ind i dit barmhjertigste hjertes 

bolig. Lad disse lunkne sjæle, der ligesom døde kroppe fyldte dig med så dyb afsky, igen blive sat i brand i 

dit hjertes rene kærligheds ild. Barmhjertigste Jesus, udøv din barmhjertigheds almagt, drag dem ind i din 

kærligheds glød, og skænk dem den hellige kærligheds gave, for du formår alt. 

Evige Fader, se med barmhjertighed på de lunkne sjæle, som er skjult i Jesu medfølende hjerte. 

Barmhjertighedens Fader, jeg bønfalder dig ved din Søns smertefulde lidelse og ved hans tre timer lange 

dødskamp på korset; lad også disse sjæle forherlige din afgrundsdybe barmhjertighed. Amen. 

Barmhjertighedens rosenkrans…  

 


