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Faustina Else Marie Post Hent PDF "Mal et billede af Mig som du ser Mig
med signaturen: Jesus, jeg stoler på Dig!"

Således sagde Jesus til den polske nonne Faustina, da Han åbenbarede sig for hende i 1931. Det blev
begyndelsen på Faustinas mission for Jesus: Hun skulle udbrede kendskabet til Jesu Barmhjertighed gennem
billedet, 'Den Guddommelige Barmhjertighed', og hun skulle starte en bevægelse, hvor "Min Ånd skal være

jeres leveregel."

Jesus kaldte Faustina 'Barmhjertighedens Apostel', og gennem hende ønskede Han at få mennesker til at
vende sig og se på og bede til Hans Hellige og Barmhjertige Hjerte, så Han kan fylde dem med

barmhjertighed og skænke dem fred.

'FAUSTINA - Barmhjertighedens Apostel' er baseret på den Dagbog, som Faustina skrev om sit liv med Jesus.
Den fortæller historien om Faustinas liv, hendes spiritualitet og hendes mission med at udbrede Den

Guddommelige Barmhjertighed, en mission, der i dag har bredt sig til hele verden, og som senest har fået
tilført endnu en impuls med pave Frans’ proklamation af Barmhjertighedens År.
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