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Relik av Heliga Korset som vördas i den påvliga basilikan Santa Croce in Gerusalemme  

i Rom nära Lateranbasilikan 
 

Andakt till Jesu Heliga Kors  
Särskilt ämnad för firandet av Det Heliga Korsets Upphöjelses 

Fest den 14 september och på fredagar under fastetiden 
 

Vår Herres Jesu Kristi Sju Ord på Korset 

Vår Herres sju sista ord på Korset är tagna ur de fyra evangelierna och 

under 1100-talet användes dessa ord för böner. Särskilt var det 

franciskanerna som predikade över Jesu sju ord på Korset och använde 

dem för andakter och böner särskilt som hjälp mot de sju 

huvudsynderna: Högmod, girighet, lusta, vrede, frosseri, avund och 

lättja.   
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F Låt oss med stor vördnad och kärlek hylla Kristi Kors 

som en gång var symbol för fasa och vanära men genom 

Jesu död blivit vår ära och verktyget för vår räddning. 

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig. 

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen. 

F Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för. 

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes 

skull. 
 

 

Jesu Första Ord på Korset 

F Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig, 

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen. 

F. Korsfäste Herre Jesus Kristus, medan Du hängde på 

Korset under omänskliga lidanden, bad Du för Dina 

mördare, som hånade Dig, till Din Himmelske Fader och 

sade: Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör.  

Alla Ge oss nåden, att vi av kärlek till Dig förlåter våra 

fiender och ber för dem som hatar och förföljer oss, så att 

Din Himmelske Fader förlåter oss våra skulder, såsom 

ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. 
  

F Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för. 

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes 

skull. 
 

Jesu Andra Ord på Korset 

F Vi tillber Dig… 

F Korsfäste Herre Jesus Kristus, när den botfärdige 

rövaren Dismas, som hängde på korset vid Din högra 

Sida, bad Dig om nåd, sa Du till honom: ”Sannerligen 

säger jag dig: i dag ska du vara med mig i Paradiset.”  
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Alla Förbarma Dig även över oss. Kom ihåg oss när Du 

kommer med Ditt Rike. Skänk oss riklig nåd att ångra 

våra synder och leva ett andligt liv i bot, så att även vi i 

vår sista stund får höra de trösterika orden: I dag ska ni 

vara med mig i Paradiset.  

F Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för. 

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes 

skull. 
 

Jesu Tredje Ord på Korset 

F Vi tillber Dig… 

F Korsfäste Herre Jesus Kristus, då Du såg Din älskade 

Moder stå under Korset, sa Du till henne: Kvinna, se din 

son. och därefter sa Du till Din sörjande Apostel 

Johannes: Se, din Moder.  

Alla Låt oss få ära och älska Din Heliga Moder som vår 

egen Moder för att alltid bli delaktiga av hennes 

moderliga beskydd.  

F Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för. 

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes 

skull. 
 

 

Jesu Fjärde Ord på Korset 

F Vi tillber Dig… 

F Korsfäste Herre, Jesus Kristus, övergiven av Gud och 

människor, Du utropade: Min Gud, min Gud, varför har 

Du övergivit mig? Låt oss få ett uppriktigt förtroende för 

Din Himmelske Fader, så att vi i farans och i nödens 

stund förtröstansfullt utropar: Fader, förbarma Dig över 

oss.  

Alla Överge oss inte i denna stund. I synnerhet överge 

oss inte i livets sista strid, i vår dödsstund.  
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F Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för. 

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes 

skull. 
 

Jesu Femte Ord på Korset 

F Vi tillber Dig… 

F Korsfäste Herre Jesus Kristus, för att försona vår 

omåttlighet och för att visa Din brinnande längtan efter 

vår frälsning, led Du på Korset törstens bittra kval, så att 

Du i Ditt lidande ropade: Jag törstar.  

Alla Hjälp oss att aldrig förnedra oss genom omåttlighet 

av detta livets goda, och upptänd i våra hjärtan en helig 

längtan efter Din Återlösnings dyrbara frukter.  

F Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för. 

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes 

skull. 
 

Jesu Sjätte Ord på Korset 

F Vi tillber Dig… 

F Korsfäste Herre Jesus Kristus, sedan Du fullbordat Din 

Himmelske Faders Vilja och fulländat frälsningsverket, 

ropade Du: Det är fullbordat.  

Alla Låt även oss får nåden att fullgöra Din himmelske 

Faders Vilja och fullborda vårt liv i Din nåd och kärlek.  

F Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för. 

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt heliga lidandes 

skull. 
 

Jesu Sjunde Ord på Korset 

F Vi tillber Dig… 

F Fader, i Dina händer befaller jag min ande, så ropade 

Du, Korsfäste Frälsare, med hög röst, böjde ned huvudet 

och gav upp andan.  
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Alla Vid detta Ditt sista ord ber vi Dig om nåden att få 

sluta våra liv med samma ord och få höra Dig säga, när 

Du återkommer för att döma: Kom, ni min Faders 

välsignade, och ta i besittning det Rike som är förberett 

för er från världens grundläggning.  

F Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för. 

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes 

skull. 
 

Bön till den Smärtfyllda Modern 

F Maria, du Smärtfyllda Moder, för det själsliga 

martyrium som du genomled under de tre timmarna vid 

Jesu Kors ber jag dig att även vara vid min sida i 

dödsstunden.  

Alla Jag är ju ett av de barn som blev anförtrodda åt din 

moderliga kärlek i sorgens stund från din döende Son. 

Överge mig inte när mitt livs slut närmar sig och då jag 

som mest behöver dig för att i helig överlåtelse kunna 

lämna denna värld och med glädje få gå in i de heligas 

gemenskap. Var hälsad Maria… 
 

F Från ond bråd död, 

Alla beskydda mig, o Herre. 

F Från den Ondes snaror, 

Alla befria mig, o Herre. 

F Från den eviga döden, 

Alla bevara mig, o Herre.  

F Låt oss be. Gud, för vår frälsnings skull har Du låtit 

Din Sons död för oss bli en förebild och tillflykt. Låt oss 

i dödsstunden bli värdiga Jesu oändliga Kärlek och 

Barmhärtighet så att vi kan få del i vår Frälsares 

härlighet. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre. 



 6 

Alla Amen. 
Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern  

enligt påvens intentioner för åtnjutandet av avlaten. 
 

Hyllningsbön till Det Heliga Korset 
Ur Oremus 1909 

Bön som passar den 14 sept., som avslutning till Korsvägsandakt eller som 

hyllning till Korset under fredagarna i Fastan eller som bön inför relik av det 

Heliga Korset. 
 

F Var hälsat Heliga Kors som burit världens Frälsare.  

Alla Var hälsat ädla Träd, som blivit bestänkt med 

Påskalammets Blod.  

F Var hälsat höga Altare på vilket vår Överstepräst 

framburit Försoningsoffret för världens synder.  

Alla Vi hälsar Dig, välsignade Stam, på vilket det nya 

Förbundets Medlare fäst den handskrift som vittnade 

emot oss.  

F Vi hälsar Dig, Du Frälsarens Spira, som krossat Satans 

välde och besegrat dödens makt.  

Alla Vi hälsar Dig Du höga Tron, från vilken enligt 

Davids ord världens Konung ska härska.  

F Var hälsad, Heliga Segertecken, som bådar seger åt 

alla dem som kämpar under Din skugga.  

Alla Var hälsad kristenhetens Banér, som förut var 

förnedringens men nu är ärans symbol.  

F Var hälsad Människosonens tecken, som ska synas på 

himlen när Han för andra gången kommer i makt och 

majestät. Med hela kristenheten vördar vi Dig, Heliga 

Kors som vår Dyrbaraste skatt,  

Alla för Du är vårt hopp i livet, vår tillflykt i döden, en 

säker underpant på vår uppståndelse till härlighet.  
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F Vi vill därför inte berömma oss av något annat än av 

vår Herres Jesu Kristi Kors.  

Alla Vi tackar Dig, Evige Gud för detta tecken på vår 

frälsning.  

F Det är sannerligen tillbörligt och rätt att vi alltid och 

överallt tackar Dig, Helige Herre, Allsmäktige Fader, 

Evige Gud, Du som har grundat människosläktets 

frälsning på Korsets Träd, så att livet skulle rinna upp 

därifrån som döden kommit och att döden som segrat på 

kunskapens Träd skulle besegras genom Korsets Träd 

genom Kristus vår Herre. I och genom Honom vare ära, 

lov och tack till Dig, Evige Gud i all evighet.  

Alla Amen. 

F Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus och vi prisar Dig, 

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen. 

F Fräls oss, Herre, genom Korsets kraft 

Alla Rädda oss från våra fiender i Korsets tecken. 

F Låt oss be. Gud, Din enfödde Son har återlöst oss och 

vunnit seger över våra fiender genom att utgjuta sitt Blod 

på Korsets stam. Vi ber Dig att vi som berömmer oss av 

Hans Heliga Kors aldrig mer faller under Satans och 

syndens välde, utan döda från synden vandrar på Korsets 

konungsliga väg och tåligt bär vårt eget kors, så att vi en 

gång evigt får råda med Dig i Din härlighets Rike. 

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.  

Alla Amen. 
 

Där man har relik av det Heliga Korset kan prästen eller diakonen nu välsigna de 

närvarande som vanligt och göra korstecknet med reliken.  

De troende kan nu få komma fram för att visa sin vördnad för det Heliga Korset, 

frälsningens redskap, genom att knäböja (och kyssa) reliken. 

Prästen kan säga till var och en medan han utdelar välsignelsen: 
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Per Crucem et Passionem suam liberet  

te Dominus ab omni malo.  

Man svarar: Amen. 
 

Översättning: 

Genom sitt Kors och Lidande  

befrie dig Herren från allt ont.  

Man svarar: Amen. 
 

 

Överskriften ”Titulus” som hängde på Kristi Kors och som vördas som relik i 

den påvliga basilikan Santa Croce in Gerusalemme i Rom nära Lateranbasilikan 
 

Dessa texter är översatta och redigerade av en gråbroder från  

S:t Franciskus Kloster i Jönköping  

för Ave Maria Publikationer 
 

Bankgiro 5061-1318 
 (Gråbröderna Jönköping) 

 

Swish 076 555 84 06 
kyrkoherdens telefonnummer Pater Joseph Maria Nilsson 

 

Skriv: AMP (=Ave Maria Publikationer) 


