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Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész 

világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. Az isteni 

irgalmasság rózsafüzérét a következő módon kell imádkozni: 

Bevezetésképpen elmondunk egy Miatyánkot, egy Üdvözlégy 

Máriát és egy Hiszekegyet. 

A nagy szemekre ezt mondjuk: „Örök Atya! Felajáljuk Neked a 

Te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, Testét és Vérét, Lelkét és 

Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért." 

A kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk 

és az egész világnak!" 

Befejezésképpen pedig háromszor ismételjük: „Szent Isten, Szent, 

Erős Isten, Szent, Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész 

világnak!" 

Jézus negyedik kérése az Irgalmasság órájának megtartása. 

„Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen 

irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész 

világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom 

ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára." 

„Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások 

számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom 

legyőzte az igazságosságot". Három feltétel szükséges az ebben az 

órában mondott ima meghallgatásához: Az imát Jézushoz kell 

intézni, Őt kell megszólítanunk kérésünkkel, fontos, hogy az imát 

délután háromkor kezdjük és hivatkozzunk Jézus 

kínszenvedéseinek értékére.  

Jézus ötödik kérése az Isteni Irgalmasság tiszteletének 

terjesztése, hogy minél többen részesülhessenek kegyelmeiben. 

„Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, 

egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja 

csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas 

Megváltójuk leszek." Az Isteni Irgalmasság tisztelete az Isten 

iránti feltétlen bizalmat és az embertársaink iránt jótettekben 

megnyilvánuló szeretetet kéri tőlünk. 

 Fausztina nővér volt a legfőbb terjesztője az Isteni Irgalmasság 

üzenetének. 
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Jézus szavai Fausztina nővérhez: "Azt akarom, hogy a bűnösök 

félelem nélkül jöjjenek Hozzám. A legnagyobb bűnösöknek 

különös joguk van Irgalmasságomra. Ha bűneik még oly 

elvetendők volnának is, megörvendeztetnek akkor, ha 

Irgalmasságomnál keresnek menedéket. Elhalmozom őket 

szeretetemmel várakozásukon felül. Nem tudom megbüntetni azt, 

aki Irgalmasságomban bízik!" "Kívánom, hogy a papok hirdessék 

a bűnös lelkeknek nagy Irgalmasságomat. "Mondd meg a 

papoknak, amikor kimeríthetetlen Irgalmasságomat hirdetik, 

szavaiknak oly erőt adok, hogy tőlük a legkonokabb bűnös szíve 

is meglágyul." "Ha egy bűnös Irgalmasságomhoz fordul, 

megdicsőít Engem és tiszteli szenvedésemet. Halála óráján 

megvédem őt. Ha egy lélek Irgalmasságomat magasztalja, 

megremeg tőle a sátán és a pokol mélységébe menekül." 

„Leányom, ne hagyj fel küldetéseddel! Vigasztald Szívemet, mely 

a bűnösök iránti Irgalmamban felemésztődik!" 

Fausztina nővér Jézus diktálására lejegyezte az Isteni 

Irgalmassággal kapcsolatban mindazokat a lehetőségeket, melyek 

a lélekmentés hatékony eszközei. A Napló nyomán az Egyház az 

Isteni Irgalmasság öt kultuszát, ötféle tiszteletét engedélyezte. 

Az első az irgalmas Jézus képe, amelyet Jézus útmutatásai 

szerint festett meg Fausztina nővér. „Azt kívánom, hogy a képet 

húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a 

vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!" 

A kép tiszteletéhez az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök 

üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a 

boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az 

emberek bizalommal kérnek. „A kép által sok kegyelmet fogok 

kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden 

lélek számára." – mondta Fausztina nővérnek. 

Jézus második kérése az irgalmasság ünnepének bevezetése az 

Egyházban. Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első 

vasárnapra történő helyezése a megváltás húsvéti titka és az Isteni 

Irgalmasság titka közötti szoros összefüggésre utal. Ezt az 

összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni 

Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell 

elkezdeni és az Isteni Irgalmasság vasárnapján ér véget. 

Jézus a következő kegyelmeket ígéri a kilencedet elvégzőknek: 

„Aki ezen a napon vagyis az Isteni Irgalmasság ünnepén az Élet 

Forrásához járul, azaz meggyónja bűneit és megáldozik, bűnei és 

az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el." 

„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek 

tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához 

közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei 

skarlátpirosak lennének is." Az ígért kegyelmek elnyeréséhez a 

következő feltételeket kell teljesíteni: 

Bízni kell Isten jóságában, gyakorolni kell a felebaráti szeretetet, 

és a megszentelő kegyelem állapotában - ha ehhez gyónás 

szükséges, akkor szentgyónás után - szentáldozáshoz kell járulni. 

Jézus harmadik kérése, hogy imádkozzák minél többen az Isteni 

Irgalmasság rózsafüzérét. 

Jézus ígérete így hangzik: „Úgy tetszik nekem, hogy ez által az 

ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez 

megegyezik akaratommal." „Ha ezt az imát haldokló mellett 

mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi 

körül a lelket". „E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod 

hozzám az emberiséget." „Azokat a lelkeket, akik ezt a 

rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, 

különösen pedig haláluk óráján." 

Az Isteni irgalmasság üzenete 

 


