
4. Jauni Dieva žēlsirdības kulta veidi

Svētbilde
Uzglezno svētbildi pēc zīmējuma, kuru tu redzi, ar uzrakstu: Jēzu, es 
uzticos Tev. Es vēlos, lai šis attēls tiktu godināts vispirms jūsu kapelā 
un visā pasaulē (47).

Šie divi stari nozīmē asinis un ūdeni. Bālais stars nozīmē ūdeni, kas 
attaisno dvēseles; sarkanais stars nozīmē asinis, kas ir dvēseļu dzīve... 
Šie divi stari izgāja no Manas žēlsirdības dzīlēm brīdī, kad Mana agonijā 
esošā sirds ar šķēpu tika atvērta uz krusta. Šie stari aizsedz dvēseles 
no Mana Tēva dusmām. Laimīgs, kas dzīvos to ēnā, jo viņu nesasniegs 
Dieva taisnīgā roka (299). Ar šīs svētbildes palīdzību Es dāvāšu dvēselēm 
daudz žēlastību, tai ir jāatgādina Manas žēlsirdības prasības, jo pat 
visstiprākā ticība neko nelīdzēs bez darbiem (742).

Ne krāsas vai otas [radītajā] skaistumā ir šīs svētbildes lielums, bet gan 
Manā žēlastībā (313). Es sniedzu cilvēkiem trauku, ar kuru nākt pēc 
žēlastībām pie žēlsirdības avota. Šis trauks ir šī svētbilde ar uzrakstu: 
Jēzu, es uzticos Tev (327). Es apsolu, ka dvēsele, kura godinās šo svētbildi, 
neies bojā. Es apsolu arī, jau šeit virs zemes, uzvaru pār ienaidniekiem, 
un sevišķi – nāves stundā. Es pats to sargāšu kā savu godību (47–48).

Žēlsirdības svētki
Manas žēlsirdības svētki izgāja no [Manām] dzīlēm kā mierinājums 
visai pasaulei (1517). Neviena dvēsele neatradīs attaisnojumu, kamēr 
nevērsīsies ar paļāvību pie Manas žēlsirdības, un tāpēc pirmajai 
svētdienai pēc Lieldienām ir jābūt Žēlsirdības svētkiem, un prieste-
riem šajā dienā ir jāstāsta dvēselēm par Manu lielo un neizdibināmo 
žēlsirdību (570). Jā, pirmā svētdiena pēc Lieldienām ir Žēlsirdības svētki, 
bet jābūt arī darbībai; un Es prasu godināt Manu žēlsirdību ar šo svētku 
svinēšanu un ar šīs uzgleznotās svētbildes kultu (742).

Es vēlos, lai Žēlsirdības svētki būtu glābiņš un patvērums visām 
dvēselēm, it sevišķi nabaga grēciniekiem. Šajā dienā ir atvērtas Manas 
žēlsirdības dzīles, Es izleju veselu žēlastību jūru pār dvēselēm, kuras 
tuvosies Manas žēlsirdības avotam. Dvēsele, kas ies pie grēksūdzes un 
sv. Komūnijas, saņems pilnīgu vainu un sodu atlaišanu. Šajā dienā ir 
atvērti visi Dieva vārti, caur kuriem plūst žēlastības; lai neviena dvēsele 
nebaidās Man tuvoties, ja arī tās grēki būtu kā purpurs (...). Žēlsirdības 
svētki ir izgājuši no Manām dzīlēm, Es vēlos, lai tie svinīgi tiktu svinēti 
pirmajā svētdienā pēc Lieldienām (699).

Lūkojies Manas žēlsirdības bezdibenī un atdod godu un slavu Manai 
žēlsirdībai, un izdari to šādā veidā: savāc visus pasaules grēciniekus un 
iegremdē tos Manas žēlsirdības bezdibenī. Es vēlos dāvāt sevi dvēselēm, 
Es vēlos dvēseles (...). Manos svētkos – Žēlsirdības svētkos – tu apceļosi 
visu pasauli un atvedīsi paģībušas dvēseles pie Manas žēlsirdības avota. 
Es tās dziedināšu un stiprināšu (206). Cilvēce neatradīs mierinājumu, 
kamēr ar paļāvību nevērsīsies pie Manas žēlsirdības (300).
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Dieva žēlsirdības kronītis
Šī lūgšana ir Manu dusmu mierināšanai. Tu skaitīsi to deviņas dienas, 
izmantojot parasto rožukroni, šādā veidā: vispirms tu noskaitīsi vienu 
“Tēvs mūsu” un “Esi sveicināta, Marija”, un “Es ticu”, pēc tam uz “Tēvs 
mūsu” zīlītēm teiksi šādus vārdus: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava 
mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinis, Dvēseli un 
Dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem. Uz “Esi 
sveicināta, Marija” zīlītēm teiksi šādus vārdus: Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ 
esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei! Nobeigumā trīs reizes teiksi šos 
vārdus: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, 
apžēlojies par mums un par visu pasauli (476).

Dvēseles, kuras lūgsies šo kronīti, Mana žēlsirdība apskaus dzīves laikā, 
bet sevišķi – nāves stundā (754). Katru dvēseli, kura lūgsies šo kronīti, 
Es sargāšu nāves stundā kā savu godību, vai, ja pie mirstošā citi to 
noskaitīs, tad [mirstošais] saņem tādas pašas atlaidas. Kad pie mirstošā 
skaita šo kronīti, Dieva dusmas norimst, un dvēseli apņem neizmērojama 
žēlsirdība (811). Kad to skaitīs nocietināti grēcinieki, Es piepildīšu viņu 
dvēseles ar mieru, un viņu nāves stunda būs laimīga. (...) Kad šo kronīti 
skaitīs pie mirstošiem, Es nostāšos starp Tēvu un mirstošā dvēseli nevis 
kā taisnīgs Tiesnesis, bet kā žēlsirdīgs Pestītājs (1541). Priesteri to dos 
grēciniekiem kā pēdējo glābšanas iespēju; pat ja tas būtu vislielākais 
grēcinieks, ja viņš tikai vienu reizi noskaitīs šo kronīti, saņems žēlastības 
no Manas neizmērojamas žēlsirdības (687). [Skaitot šo] kronīti tu izlūgsi 
visu, ja vien tas, ko tu lūdz, būs saskaņā ar Manu gribu (1731).

Žēlsirdības stunda (plkst. 15.00)
Pulksten trijos lūdz Manu žēlsirdību, sevišķi grēciniekiem, un vismaz īsu 
mirkli iedziļinies Manās ciešanās, sevišķi Manā atstātībā agonijas brīdī. 
Tā ir lielas žēlsirdības stunda visai pasaulei. Es tev atļaušu iegremdēties 
Manās nāvīgajās skumjās. Šajā stundā Es neko neatteikšu dvēselei, kas 
Mani lūdz Manu ciešanu dēļ... (1320).

Es tev atgādinu, Mana meita – katrreiz, kad tu dzirdēsi pulksteni sitam 
trešo stundu, iegremdējies pilnīgi Manā žēlsirdībā, to pielūdzot un 
slavējot. Piesauc Tās visvarenību visai pasaulei, bet sevišķi nabaga 
grēciniekiem, jo šajā brīdī [žēlsirdība] tika atvērta ikkatrai dvēselei. 
Šajā stundā tu izlūgsi visu sev un citiem; šajā stundā izlija žēlastība pār 
visu pasauli – žēlsirdība uzvarēja taisnību. (...) Pacenties šajā stundā 
lūgties krusta ceļu, cik vien pienākumi tev to atļauj; ja nevari iet krus- 
ta ceļu, tad vismaz ienāc uz brītiņu kapelā un pagodini Vissvētākajā 
Sakramentā Manu Sirdi, kura ir žēlsirdības pilna. Ja nevari ieiet kapelā, 
tad iegremdējies lūgšanā tur, kur tu esi, vismaz īsu brītiņu (1572).

Sūtu tevi pie visas cilvēces ar Manu žēlsirdību.
Es nevēlos sodīt sāpju mocīto cilvēci, bet gribu to dziedināt,
piekļaujot to pie savas žēlsirdīgās sirds. (...)
Pirms taisnīguma dienas Es sūtu žēlsirdības dienu.

Kunga Jēzus vārdi sv. Faustīnei
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Žēlsirdības kulta izplatīšana
Cikreiz tu vēlies Mani iepriecināt, stāsti pasaulei par Manu lielo un 
neizdibināmo žēlsirdību (164). Stāsti pasaulei par Manu žēlsirdību, lai 
visi cilvēki iepazīst Manu neizdibināmo žēlsirdību. Tā ir zīme pēdējiem 
laikiem, pēc šīs [zīmes] pienāks taisnīgā diena. Kamēr vēl ir laiks, lai 
[cilvēki] meklē patvērumu pie Manas žēlsirdības avota, lai izmanto 
asinis un ūdeni, kas izplūda viņu labā (848). Sodīšanai Man ir mūžība, 
bet tagad Es pagarinu viņiem žēlsirdības laiku, bet bēda viņiem, ja tie 
neatpazīs Manas apmeklēšanas laiku. Mana meita, Manas žēlsirdības 
sekretāre, tavs pienākums ir ne tikai rakstīt un sludināt par Manu 
žēlsirdību, bet arī izlūgt viņiem žēlastību, lai arī viņi pielūgtu Manu 
žēlsirdību (1160). Raksti, stāsti dvēselēm par šo Manu lielo žēlsirdību, 
jo tuvu ir briesmīgā diena, Manas taisnības diena (965). 

Dvēseles, kuras izplata Manas žēlsirdības kultu, Es sargāju visu viņu 
dzīvi kā mīloša māte savu bērnu, bet nāves stundā Es nebūšu viņām 
Tiesnesis, bet gan žēlsirdīgs Pestītājs (1075). Visas dvēseles, kuras pielūgs 
Manu žēlsirdību un izplatīs tās kultu, aicinot citas dvēseles uzticēties 
Manai žēlsirdībai, nāves stundā nepieredzēs baiļu. Mana žēlsirdība 
pasargās tās pēdējā cīņā... (1540). Priesteriem, kuri sludinās un slavēs 
Manu žēlsirdību, Es došu brīnišķīgu spēku, kā arī svaidījumu viņu 
vārdiem, un aizkustināšu sirdis, kurām viņi sludinās (1521).

5. Dieva žēlsirdības apustuliskā kustība
Es vēlos, lai būtu tāda kongregācija (...), lai tāda kongregācija tiktu izveidota 
pēc iespējas ātrāk – un tu tajā dzīvosi kopā ar savām biedrenēm. Mans Gars 
būs jūsu dzīves regula. Jums jādzīvo pēc Mana parauga, no šūpuļa līdz krusta 
nāvei. Iedziļinies Manos noslēpumos, un tu iepazīsi Manu bezgalīgo žēlsirdību 
pret radībām un Manu neizdibināmo labestību – un darīsi to zināmu pasau-
lei. Lūgšanā tu būsi starpniece starp zemi un debesīm (438). Tu samierināsi 
zemi ar debesīm, mazināsi Dieva taisnīgās dusmas un izlūgsi žēlsirdību pa-
saulei. Es atdodu tavā aizbildniecībā divas Manai sirdij dārgas pērles, tās ir 
priesteru dvēseles un konsekrēto personu dvēseles, par tām tu sevišķi lūgsies, 
viņu spēks būs jūsu sevis aizliegšanā. Lūgšanas, gavēņus, mērdēšanās, darbus 
un visas ciešanas tu vienosi ar Manu lūgšanu, gavēni, mērdēšanos, darbu un 
ciešanām, tad tiem būs spēks Mana Tēva priekšā (531).

Sagatavošana: Žēlsirdības Dievmātes Māsu Kongregācija. 
No poļu valodas tulkoja tēvs Staņislavs Kovaļskis OFMCap. 
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Žēlsirdības vēstījums
Dieva dāvana mūsu laikmetam

Mana sirds priecājas par šo žēlsirdības titulu. 
Pavēstī, ka žēlsirdība ir Dieva vislielākā īpašība.

Visi Manu roku darbi ir kronēti ar žēlsirdību (300).

Kungs Jēzus izvēlējās Žēlsirdības Dievmātes kongregācijas māsu Faustīni 
Kovaļsku (Faustyna Kowalska) un sūtīja viņu Baznīcā un pasaulē ar 
Žēlsirdības vēstījumu. Tajā Viņš atgādina biblisko patiesību par Dieva 
Žēlsirdīgo mīlestību pret katru cilvēku un aicina sludināt to ar jaunu 
spēku un izlūgt pasaulei Dieva žēlsirdību. Šim nolūkam Viņš noteica 
jaunas kulta formas: svētbildi ar uzrakstu Jēzu, es uzticos Tev; Dieva 
Žēlsirdības svētkus; Dieva žēlsirdības kronīti; lūgšanu Jēzus miršanas 
brīdī uz krusta, ko sauc par Žēlsirdības Stundu (plkst.15.00); kā arī 
Žēlsirdības kulta izplatīšanu. Ar katru no šiem kulta veidiem Jēzus 
saistīja lielus apsolījumus, ar nosacījumu, ka tie tiks praktizēti paļāvībā 
uz Kungu Dievu (pildot Viņa gribu, kas ietverta baušļos, Dieva vārdā, 
savas kārtas pienākumos un atpazītās Svētā Gara iedvesmās) un žēlsirdībā 
pret tuvākajiem. Tikai tad šo kulta veidu prakse būs autentisks Dieva 
žēlsirdības kulta akts.
Sv. Faustīnes “Dienasgrāmatā” ietverts viss Žēlsirdības vēstījums, kā 
arī kristīgā garīguma skola, kas balstīta Dieva žēlsirdības noslēpuma 
iepazīšanā un kontemplācijā, paļāvībā uz Dievu un žēlsirdībā pret 
tuvākajiem, ko Dieva žēlsirdības apustule ienes Baznīcas vēsturē. 
Šodien viņas pravietisko misiju – sludināt pasaulei Dieva žēlsirdīgo 
mīlestību – turpina Dieva žēlsirdības apustuliskā kustība, kas radusies 
sv. Faustīnes harizmas un mistiskās pieredzes ietekmē. Šo kustību veido 
ne tikai kontemplatīvās un apustuliskās kongregācijas, dažādas brālības, 
apvienības, apustulāti, bet arī atsevišķi ticīgie, kuri individuāli apņemas 
sludināt Žēlsirdības vēstījumu ar savu dzīvi paļāvības garā uz Dievu un 
aktīvā tuvākmīlestībā, ar darbiem, vārdiem un lūgšanu.
Šajā bukletā citēti svarīgākie Kunga Jēzus vārdi no sv. Faustīnei uzticētā 
Žēlsirdības vēstījuma. Cipari iekavās aiz citātiem norāda konkrēta fragmen-
ta numuru sv. Faustīnes Kovaļskas “Dienasgrāmatā”. Izdevniecība “Mise-
ricordia”, Krakova, 2011. © Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Esmu trīskārt svēts un Man riebjas pat vismazākais grēks. Es nevaru 
mīlēt dvēseli, kuru aptraipa grēks, bet, kad tā nožēlo, Manam dāsnumam 
pret viņu nav robežu. Mana žēlsirdība viņu apskauj un attaisno.  
Ar savu žēlsirdību Es dzenos pēc grēciniekiem visos viņu ceļos, un Mana 
sirds priecājas, kad tie atgriežas pie Manis. Es aizmirstu rūgtumu,  
ar kuru viņi dzirdīja Manu sirdi, un priecājos par viņu atgriešanos. 
Pasaki grēciniekiem, ka neviens neizbēgs no Manas rokas. Ja tie bēg no 
Manas žēlsirdīgās sirds, tad viņi iekritīs Manās taisnīgajās rokās. Saki 
grēciniekiem, ka Es vienmēr viņus gaidu, ieklausos viņu sirdspukstos, 
[gaidot], kad tie sāks pukstēt Man. Uzraksti, ka Es uzrunāju viņus 
sirdsapziņas pārmetumos, neveiksmēs un ciešanās, vētrās un negaisos; 
uzrunāju viņus caur Baznīcu. Ja viņi atmetīs visas Manas žēlastības, 
sākšu dusmoties uz viņiem, atstādams viņus pašu ziņā, un došu viņiem 
to, ko tie vēlas (1728). 

1. Dieva žēlsirdīgā mīlestība

Es esmu mīlestība un žēlsirdība (1273). Viss, kas pastāv, ir ietverts 
Manā žēlsirdībā dziļāk nekā bērns mātes klēpī (1076). Mana žēlsirdība 
ir tik liela, ka visā mūžībā tās dziļumus nespēs aptvert ne cilvēka, ne 
eņģeļa prāts. Viss, kas pastāv, ir nācis no Manas žēlsirdības dzīlēm. 
Katra dvēsele attiecībā uz Mani mūžībā apcerēs Manu mīlestību un 
žēlsirdību (699).

Es atvēru savu sirdi kā dzīvu žēlsirdības avotu, lai no tā visas dvēseles 
smeļ dzīvību, lai tās tuvojas šai žēlsirdības jūrai ar lielu paļāvību. 
Grēcinieki saņems attaisnojumu, bet taisnīgie – stiprinājumu labajā 
(1520). Mana žēlsirdība darbojas visās sirdīs, kuras tai atver savas dur- 
vis; gan grēciniekam, gan taisnīgajam ir vajadzīga Mana žēlsirdība. 
Atgriešanās un izturība ir manas žēlsirdības dāvana (1577).

Manu sirdi pārpilda liela žēlsirdība pret dvēselēm, bet sevišķi – nabaga 
grēciniekiem. Kaut tie spētu saprast, ka Es esmu viņiem vislabākais 
Tēvs, ka no Manas sirds viņiem izplūda asins un ūdens kā no žēlsirdības 
pārpildīta avota. Viņām Es dzīvoju tabernākulā kā žēlsirdības Karalis. 
Es vēlos apdāvināt dvēseles ar žēlastībām, bet viņas negrib tās pieņemt. 
(...) Mana sirds pieredz vienīgi nepateicību, aizmirstību no pasaulē 
dzīvojošajām dvēselēm; tās atrod laiku visam, bet tām nav laika atnākt 
pie Manis pēc žēlastībām (367).

Cik ļoti Es vēlos dvēseļu pestīšanu. (...) Es vēlos pārliet savu dievišķo 
dzīvi cilvēku dvēselēs un svētdarīt tās, lai tikai tās vēlētos pieņemt Manu 
žēlastību. Vislielākie grēcinieki sasniegtu lielu svētumu, ja vien paļautos 
uz Manu žēlsirdību. Esmu piepildīts ar žēlsirdību, un tā ir izlieta pār 
visu, ko esmu radījis. Man ir prieks darboties cilvēka dvēselē, piepildīt 
to ar savu žēlsirdību un attaisnot to. Mana valstība uz zemes ir Mana 
dzīve cilvēka dvēselē (1784).

Uz krusta Manas žēlsirdības avots ar šķēpu tika atvērts visām dvēselēm 
– nevienu Es neizslēdzu (1182). Lai uz Manu žēlsirdību cer vislielākie 
grēcinieki. Viņiem pirmajiem ir tiesības uz paļāvību Manas žēlsirdības 
bezgalībai. (...) Vislielāko prieku Man sagādā dvēseles, kuras atsaucas 
uz Manu žēlsirdību. Tādām dvēselēm Es piešķiru žēlastības vairāk, 
nekā viņas sagaida. Es nevaru sodīt pat vislielāko grēcinieku, ja viņš 
atsaucas uz Manu žēlsirdību; Es viņu attaisnoju savā neizdibināmā un 
neizmērojamā žēlsirdībā. Raksti: iekams Es atnākšu kā taisnīgs Tiesnesis, 
Es atveru Manas žēlsirdības durvis. Kas negrib iziet caur žēlsirdības 
durvīm, tam jāiziet caur Manas taisnības durvīm... (1146).

Ak, ja grēcinieki zinātu par Manu žēlsirdību, viņi neietu bojā tik lielā 
skaitā (1396). Ikvienas dvēseles zaudēšana iegremdē Mani nāvīgās 
skumjās. Tu vienmēr Mani iepriecini, kad lūdzies par grēciniekiem. 
Vismīļākā Man ir lūgšana – tā lūgšana par grēcīgo dvēseļu atgriešanos; 
zini, (...) ka šī lūgšana vienmēr tiek uzklausīta (1397).

2. Dieva žēlsirdības avoti
Gandarīšanas un izlīgšanas sakraments

Pastāsti dvēselēm, kur tām jāmeklē iepriecinājumi, tas ir – žēlsirdības 
tribunālā; tur notiek vislielākie brīnumi, kas nemitīgi atkārtojas. Lai 
saņemtu šo brīnumu, nav jādodas tālā svētceļojumā, ne jāizpilda kādi 
ārēji rituāli, bet pietiek atnākt pie Mana vietnieka kājām ar ticību un 
izstāstīt viņam savu postu, un Dieva žēlsirdības brīnums atklāsies visā 
pilnībā. Pat ja dvēsele būtu kā trūdošs līķis, un cilvēciski vairs nebūtu 
iespējama augšāmcelšana, un viss liktos zaudēts – tā tas nav pie Die-
va; Dieva žēlsirdības brīnums ceļ augšā šo dvēseli visā pilnībā. Ak, 
nelaimīgie, kuri neizmanto šo Dieva žēlsirdības brīnumu; veltīgi jūs 
sauksiet, bet būs jau par vēlu (1448).
Kad tu ej pie grēksūdzes, pie šī Manas žēlsirdības avota, pār tavu 
dvēseli vienmēr izplūst Manas asinis un ūdens, kas nāk no Manas sirds 
un dara cēlu tavu dvēseli. Katrreiz, kad tu nāc pie svētās grēksūdzes, 
iegremdējies Manā žēlsirdībā ar lielu paļāvību, lai Es varētu izliet pār 
tavu dvēseli savas žēlastības dāsnumu. Kad tu nāc pie grēksūdzes, zini, 
ka Es pats biktskrēslā gaidu tevi, priesteris ir tikai Mans aizsegs, bet Es 
pats darbojos dvēselē. Šeit dvēseles posts satiekas ar žēlsirdības Dievu. 
(...) No šī žēlsirdības avota dvēseles smeļ žēlastības vienīgi ar paļāvības 
trauku. Ja viņu paļāvība ir liela, Manam dāsnumam nav robežu. Manas 
žēlastības straumes pārpludina pazemīgas dvēseles. Lepnie vienmēr 
atrodas nabadzībā un postā, jo Mana žēlastība novēršas no viņiem un 
pievēršas pazemīgām dvēselēm (1602).
Kā tu sagatavojies Manā klātbūtnē, tā arī izsūdzi grēkus Manā priekšā; 
priesteris Man ir tikai aizsegs. Nekad neanalizē, kāds ir priesteris, aiz 
kura Es aizsedzos, un grēksūdzē atklāj sevi tā, kā Manā priekšā, un Es 
piepildīšu tavu dvēseli ar Manu gaismu (1725).

Euharistija
Es vēlos vienoties ar cilvēku dvēselēm; Mans prieks ir saistīties ar 
dvēselēm. (...) Kad Es nāku svētajā Komūnijā cilvēka sirdī, Man ir visādu 
žēlastību pilnas rokas un Es vēlos tās atdot dvēselei, bet dvēseles Man 
pat nepievērš uzmanību, viņas atstāj Mani vienu pašu un pievēršas kaut 
kam citam. Ak, cik Man ir skumji, ka dvēseles nepazīst Mīlestību. Viņas 
izrīkojas ar Mani kā ar nedzīvu lietu (1385).
Ak, kā Man sāp, ka dvēseles tik maz vienojas ar Mani svētajā Komūnijā. 
Es gaidu dvēseles, bet tās pret Mani ir vienaldzīgas. Es viņas mīlu 
tik maigi un patiesi, bet viņas Man neuzticas. Es gribu tās apbērt ar 
žēlastībām, bet viņas negrib tās pieņemt. Tās izturas pret Mani kā pret 
kaut ko nedzīvu, bet Mana sirds taču ir mīlestības un žēlsirdības pilna. 
Lai tu mazliet saprastu Manas sāpes, iztēlojies visiejūtīgāko māti, kura 
ļoti mīl savus bērnus, tomēr šie bērni noniecina mātes mīlestību; apdomā 
viņas sāpes, neviens viņu neiepriecinās. Tas ir vājš Manas mīlestības 
attēls un līdzība (1447).
Kaut gan ārēji var šķist, ka Manī nav dzīvības pazīmju, tomēr īstenībā 
tā ir visā pilnībā, turklāt katrā Hostijā. Tomēr, lai Es varētu darboties 
dvēselē, tai vajadzīga ticība. Ak, cik mīļa Man ir dzīva ticība (1420). 
Mūžīgajai dzīvei jāsākas jau šeit virs zemes ar svēto Komūniju. Katra 
sv. Komūnija dara tevi spējīgāku būt kopā ar Dievu visu mūžību (1810).

3. Dieva ilgas

 Cilvēka uzticēšanās
Es vēlos, lai Mani radījumi Man uzticētos, aicini dvēseles uz lielu 
uzticēšanos Manai neizdibināmajai žēlsirdībai (1059). Žēlastības 
tiek smeltas no Manas žēlsirdības ar vienu trauku, un šis trauks ir 
uzticēšanās. Jo vairāk dvēsele paļausies, jo vairāk saņems. Lielu 
iepriecinājumu Man sagādā dvēseles ar neierobežotu uzticēšanos, jo 
tādās Es ieleju visas savu žēlastību dārgmantas. Es priecājos, ka tās 
prasa daudz, jo Es vēlos dāvāt daudz, ļoti daudz. Turpretī Es skumstu, 
ja dvēseles prasa maz – tās sašaurina savas sirdis (1578).

Neviena dvēsele, kas ir piesaukusi Manu žēlsirdību, nav apmaldījusies 
vai tikusi apkaunota. Man īpaši patīk dvēsele, kas uzticas Manai 
labestībai (1541). Vismīļākā Man ir tā dvēsele, kura stipri tic Manai 
labestībai un pilnīgi Man uzticas; Es arī tai uzticos un dodu visu, ko 
tā lūdz (453). Tas, kurš uzticas Manai žēlsirdībai, neies bojā, jo visas 
viņa lietas Es kārtoju, un ienaidnieki cietīs sakāvi pie Manām kājām 
(723). Dvēsele, kura uzticas Manai žēlsirdībai, ir vislaimīgākā, jo Es 
pats rūpējos par to (1273). Ak, cik ļoti Es mīlu dvēseles, kas Man pilnīgi 
uzticas – viņu labā Es darīšu visu (294).

Tu visvairāk Mani pagodini, pacietīgi pildot Manu gribu, bet sev tu 
krāj tik lielu nopelnu, ka ne ar gavēņiem, ne ar cita veida mērdēšanos 
tu to nesasniegtu. (...) Savu gribu pakļaujot Manai gribai, tu sev pievelc 
Manu labvēlību; šis upuris man ir patīkams un salds, tas Man labpatīk, 
tam ir spēks (904).

Dvēseļu neuzticēšanās plosa Manu iekšieni (50). Ak, cik ļoti Mani ievaino 
dvēseles mazticība. Tāda dvēsele atzīst, ka Es esmu svēts un taisnīgs, bet 
netic, ka esmu žēlsirdība, neuzticas Manai labestībai. Arī sātani slavē 
Manu taisnību, bet netic Manai labestībai (300).

Žēlsirdība pret tuvākajiem
Katrai dvēselei ir jāatspoguļo Mana žēlsirdība (1148). Esi vienmēr 
žēlsirdīga, kā Es esmu žēlsirdīgs. Mīli visus mīlestībā pret Mani, arī 
vislielākos ienaidniekus, lai tavā sirdī visā pilnībā varētu atspoguļoties 
Mana žēlsirdība (1695). Zini, ka visu labo, ko tu izdari kādai dvēselei, 
Es pieņemu kā Man pašam izdarītu (1768).

Es prasu no tevis žēlsirdības darbus, kuriem jāizriet no mīlestības pret 
Mani. Žēlsirdība tuvākajiem tev jāizrāda vienmēr un visur, tu nevari 
no tā izvairīties, atteikties vai attaisnoties. Es tevi iepazīstinu ar trīs 
veidiem, kā praktizēt žēlsirdību pret tuvākajiem: pirmais ir darbs, ot- 
rais – vārds, trešais – lūgšana; tajos ietverta žēlsirdības pilnība un tie 
ir neapgāžams pierādījums mīlestībai pret Mani. Tādējādi dvēsele slavē 
un atdod godu Manai žēlsirdībai (742).

Daudz lielāks nopelns ir gara žēlsirdībai, kurai nav vajadzīga ne atļauja, 
ne glabātuve, tā ir pieejama katrai dvēselei. Ja dvēsele neveic žēlsirdību 
nekādā veidā, tā nesaņems Manu žēlsirdību tiesas dienā. Ak, ja dvēseles 
prastu krāt sev mūžīgās dārgmantas, tās netiktu tiesātas, Manus sprie-
dumus apsteigtu žēlsirdība (1317).


