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Devotionen till Jesus den Korsfäste 

Tillbedjan av de Heliga Såren 
 

Herren ber oss, genom franciskanbroder Leopold år 1908,  

att ta till oss och sprida denna devotion 

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna 
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Den Korsfäste och mänskligheten försonad ”På Kristi vägnar 

uppmanar jag er att låta er försonas med Gud” (2 Kor 5:20) 

Man skulle kunna säga att grunden till Franciskanorden blev lagd när 

den Helige Franciskus av Assisi cirka år 1205 bad inför krucifixet i 

det förfallna San Damianokapellet (se bilden på häftets omslag) 

utanför stadsmuren: ”Du Allrahögste, ärorike Gud, upplys mitt 

hjärtas mörker och ge mig en rätt tro, ett fast hopp och en fullkomlig 

kärlek samt känsla och insikt, Herre, så att jag kan uppfylla Ditt 

heliga och sanna uppdrag.”  

Den Korsfäste svarar Franciskus med orden: ”bygg upp min Kyrka, 

som du ser rasar samman”.  

År 1209 fick Franciskus med de första medbröderna muntligt 

erkännande av påven att deras liv verkligen var en sann kallelse från 

Gud till förnyelse av Kyrkan och samhället. 

Denna förbundenhet till Kristus som Korsfäst och lidanden har präglat 

andligheten hos en oräknelig mängd andliga söner och döttrar till ’den 

fattige från Assisi’.  
 

År 1908 får en franciskanbroder vid namn Broder Leopold ett särskilt 

uppdrag av Herren att sprida vördnaden till Herrens Heliga Lidande.  

Uppdraget består av två delar:  

A) Att de troende ska hylla, tacka, tillbe och vörda Kristus i sitt 

lidande och särskilt åkalla Jesu Sår. Följande bön föreslås för den 

dagliga bönen.  

B) Uppmana de troende att visa denna vördnad på ett synligt sätt 

genom att sätta upp krucifix och bilder på Jesu Heliga Anlete i alla 

hem, skolor, arbetsplatser etc. 
 

Följande devotion till Jesus den Korsfäste har vi alltså fått genom en 

ödmjuk franciskansk lekbroder, Broder Leopold, som dog i 

helighetens väldoft 1922. Broder Leopold var en bönens man och blev 

en sann vän och förtrogen till Jesus den Korsfäste. Kristus inspirerade 

honom till Devotionen till Den Korsfäste, som fick kyrkligt 

godkännande och upphöjd till avlatsbön. Bönen översattes på många 

språk och miljoner kopior delades ut i hela världen. Gud själv har 

visat att denna böneform är Honom mycket välbehaglig då Han 

bevisat stora nådegåvor till dem som praktiserar denna devotion. 

Broder Leopold mötte år 1912 en annan ordensbroder, Broder 

Teodoreto, från De Kristna Skolornas Bröders Institut. Efter att ha 



 3 

gjort denna nya bekantskap fick Broder Leopold uppenbarat av Herren 

att det var detta institut som skulle sprida Devotionen till Jesus den 

Korsfäste. 
  

Herren sa till Broder Leopold: ”Skriv att det är jag, din Jesus, som 

har lett dig när du skrev om den Heliga Devotionen till och Tillbedjan 

av Jesus den Korsfäste. Du ska framföra till medlemmarna av den 

fromma föreningen att jag älskar dem på ett outsägligt sätt och att 

deras verk är mycket litet i jämförelse med den oändliga belöning som 

jag har i beredskap för dem. Du kan inte ha visat mig mer kärlek än 

den du visade då du delade ut texterna för denna tillbedjan så att de 

skulle nå många generösa själar som längtar efter att ge mig 

gottgörelse.” (10 oktober 1908)  

”När jag frågade om du älskade mig, menade jag inte bara du 

personligen. Min önskan är att bli älskad genom Devotionen till det 

Allraheligaste Krucifixet, som jag vill ska spridas i hela världen.” (1 

januari 1909) 

”Den bot jag ger dig är att göra mig älskad i hela världen genom 

denna devotion.” (13 januari 1909) 

”Jag lovar dig att de hem där denna devotion kommer att praktiseras 

verkligen ska bli välsignade.” (19 januari 1909) 

”Efter din död ska jag visa dig alla de själar som har uppnått 

frälsningen genom denna devotion. Den själ som hänger sig åt denna 

heliga tillbedjan ska inte gå förlorad.” (1 maj 1909) 

”De som praktiserar Tillbedjan av det Allraheligaste Krucifixet med 

tro och kärlek ska uppnå evig lycka.” (23 oktober 1909) 

”Du ska veta, Leopold, att jag som är din ömma kärlek, Jesus den 

Korsfäste, gläds med en övermänsklig glädje av att bli ärad genom 

dig på jorden medan du verkar för den heliga devotionen och 

tillbedjan. Om jag nu önskar så mycket att få den känd, så är det för 

att ingen skulle kunna komma in i Paradiset utan detta Kors som är 

helgat genom mitt Blod.” (16 augusti 1909) 

 ”Du kommer att få höra om stora underverk som ska ske i dem som 

praktiserar denna heliga devotion.” (18 januari 1912) 

”Jag ska ge dem som praktiserar denna heliga tillbedjan en 

brinnande tro och jag ska beskydda deras tro.” (7 januari 1913) 
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”Vet du varför jag älskar dig så mycket? Det är för att, förutom att du 

älskar mig, även gör mig älskad så mycket du kan genom min 

devotion.” (19 november 1908) 

”Leopold, så länge du praktiserar denna heliga tillbedjan, kan du 

vara säker på att ingenting ont någonsin kan hända dig.” (18 juni 

1918) 

”Fortsätt att arbeta i min vingård. Sträva alltid efter att sprida min 

devotion mer och mer, därför att den kommer från mig. Glöm inte 

denna heliga strävan: sprid och stadfäst den heliga tillbedjan i hela 

världen. De själar som älskar mig ska finna mig nära dem i den 

heliga tillbedjan och jag ska vara deras helgelse. Dessa kommer att 

bli nådegåvorna som jag ska ge dem i överflöd: tårarnas gåva, 

hjärtats fullkomliga ånger samt det som deras själar mest har behov 

av.” 

Guds Moders ord till Br. Leopold: ”Du är bland de främsta av 

’försäljare’ i världen för det du sprider, Devotionen till Jesus den 

Korsfäste, är så välbehaglig för Gud att du samlar oändliga skatter 

för dig själv till det eviga livet… De som önskar tillbe min Gudomlige 

Son, Jesus den Korsfäste, erhåller inte bara förtjänster från Honom 

utan också från mig, Hans Moder. Jag fyller deras hjärtan med den 

ljuvaste tröst. Fortsätt med vad du gör nu: älska min Son och gör 

Honom älskad genom devotionen till det Heliga Krucifixet. Inled 

människor till denna devotion. Ditt uppdrag är att Inleda alla kristna 

familjer till att vörda den Korsfäste, under den Helige Faderns 

ledning.” 
 

Målet för Devotionen till Jesus den Korsfäste: 

- Att ge Kristus gottgörelse för allt Han måste uthärda från alla 

kallsinniga, hädare och otacksamma, som gärna skulle se Kristus 

borttagen (=alla tecken på religion) från skolor, familjer och i 

samhället. 

- Att uppväcka sann ånger över synder, tacksamhet för vår Herres Jesu 

Kristi kärlek och längtan att ofta ta emot Honom i den Heliga 

Kommunionen. 

- Att be för ett autentiskt kristet liv i familjerna, en god utbildning för 

unga, syndarnas omvändelse och de döendes räddning till evigt liv.  
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- Att ett krucifix eller bilden av Jesu Heliga Anlete (gärna 

reproduktion av Turins svepeduk) ska finnas i alla hem, skolor och 

arbetsplatser. 
 

Det Allraheligaste Krucifixet och Den Obefläckade Jungfruns Andliga 

Förening grundades i De Kristna skolornas Bröders institut, Turin, 

Italien, genom ärkebiskopens dekret den 9 maj 1914. Målet är att 

andligen väcka katoliker, särskilt de unga, till att leva i kristen anda, 

offervillig gottgörelse och helig iver. Medlemmar i hela världen 

praktiserar dagligen denna devotion (=bönen i detta häfte). De som 

önskar bli medlemmar i denna världsvida andliga rörelse skriver till: 
 

THE COMPANIONS OF JESUS 

3505, Bagot Street, 

Montreal, Quebec, 

Canada, H1X 1C4 
 

Följande bön är föreslagen att be dagligen av dem som önskar 

praktisera denna devotion: 
 

 
 

Tillbedjan av Jesus den Korsfästes Heliga Sår 

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste 

ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, 

alla änglar och alla saliga i Himmelen, tillber jag Din 

högra hands Allraheligaste Sår.  



 6 

Jag tackar Dig för Din oändliga kärlek som ledde Dig 

till att lida så ohyggliga smärtor och sorger som 

gottgörelse för mina synder, som jag avskyr av hela mitt 

hjärta.  

Jag ber Dig att ge Din Heliga Kyrka seger över alla 

fiender och nåden till alla Kyrkans barn att i helighet gå 

på Dina Budords väg. 

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss. 

Min Jesus, förlåt oss och ge oss Din barmhärtighet för 

Dina Heliga Sårs förtjänsters skull. 

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår, 

för helandet av vår själs alla sår. 
 

 + Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste 

ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, 

alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din 

vänstra hands Allraheligaste Sår.  

Jag ber om Din barmhärtighet för alla syndare och för 

de döende, särskilt för dem som inte vill försonas med 

Dig och Din Kyrka. 

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss. 

Min Jesus, förlåt oss och ge oss Din barmhärtighet för 

Dina Heliga Sårs förtjänsters skull. 

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår, 

för helandet av vår själs alla sår. 
 

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste 

ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, 

alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din högra 

fots Allraheligaste Sår.  
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Jag ber Dig om nåd för alla präster och alla gudsvigda 

så att de växer i stor helighet och fullkomlighet. 

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss. 

Min Jesus, förlåt oss och ge oss Din barmhärtighet för 

Dina Heliga Sårs förtjänsters skull. 

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår, 

för helandet av vår själs alla sår. 
 

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste 

ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, 

alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din 

vänstra fots Allraheligaste Sår.   

Jag ber Dig om befrielse för själarna i Skärselden, 

särskilt de som under sin livstid varit hängivna Dina 

Heliga Sår. 

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss. 

Min Jesus, förlåt oss och ge oss Din barmhärtighet för 

Dina Heliga Sårs förtjänsters skull. 

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår, 

för helandet av vår själs alla sår. 
 

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste 

ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, 

alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din sidas 

Allraheligaste Sår.  

Jag ber Dig att välsigna alla dem som anförtrott sig åt 

mina förböner och att bönhöra dem. 

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss. 

Min Jesus, förlåt oss och ge oss Din barmhärtighet för 

Dina Heliga Sårs förtjänsters skull. 
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Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår, 

för helandet av vår själs alla sår. 
 

+ Min kärleksrike Herre Jesus, den Korsfäste, Ditt 

Heliga Anlete blev vanställt av människors ondska och 

våra synder. Du har själv tagit på Dig det straff som gav 

oss fred. Törnekronan sårade Din skalle, Din 

vördnadsvärda panna, Ditt heliga huvud, som är den 

Gudomliga Vishetens Säte.  

Jag älskar och tillber Dig, Herre Jesus. 

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss. 

Min Jesus, förlåt oss och ge oss Din barmhärtighet för 

Dina Heliga Sårs förtjänsters skull. 

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår, 

för helandet av vår själs alla sår. 
 

+ Såret på Din sargade skuldra, Dina knäns Sår och de 

Sår som Du fick genom den våldsamma gisslingen är 

tydliga tecken på Din kärlek, kärleksfulle Frälsare.  

Jag förenar mitt lilla liv med Dina förtjänster och 

lidanden, Du Barmhärtighetens Hostia, tillsammans 

med Dig offrar jag mig för Faderns ära. 

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss. 

Min Jesus, förlåt oss och ge oss Din barmhärtighet för 

Dina Heliga Sårs förtjänsters skull. 

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår, 

för helandet av vår själs alla sår. 
 

Min tillbedjansvärde kärleksrike Herre, Du Korsfäste, 

välsigna dessa böner med Ditt lidandes förtjänster. Ge 

mig helighet, nåden att få ta emot Sakramenten i min 

sista timma och den eviga glädjen hos Dig. Amen. 


