FORORD
Middelalderens helgener var kendetegnet af dyb fromhed og hengivenhed over for Kristi lidelse. Den Hellige
Frans af Assisi og hans brødre bidrog meget til at sprede
andagtsformer, der kunne viderebringe denne indstilling til Herrens lidelser. Da Den Hellige Bonaventura
blev spurgt, hvor han havde fået sin store viden fra, pegede han på et billede af den korsfæstede Jesus. Der var
også mange andre helgener, der sagde, at de var kommet
til fuldkommenhed i hellighed ved at fokusere på Jesus'
lidelser. Det er derfor, Den Hellige Leonardo fra Porto
Maurizio med så stor iver spredte korsvejsandagten. Og
senere bragte Franciskanerne denne type andagt videre
til mange andre lande, også til Danmark.
Korsvejsandagten er den mest populære blandt de mange andagter og fromhedsøvelser, som de troende benytter i deres dyrkelse af Herrens lidelser. I denne fromme
øvelse følger de troende Jesus på den sidste vej, han vandrede i sit jordiske liv: fra Pilatus til Golgata. De mange
korsvejstationer i vore kirker og klostre er udtryk for det
kristne folks kærlighed til netop denne fromhedsøvelse.
Billederne af korsvejen i denne bog er fra den gamle
klosterkirke fra 1769 for Den Hellige Peter og Paul i
Ptuj – i Slovenien. Nu befinder de sig i et klosterarkiv i
Slovenien.
Lad korsvejsandagten hjælpe os til at opnå opstandelsens
herlighed på vores vej i livet, som ofte er mærket af kors
og overstrøet med torne.
Pater Tomaž Majcen, OFMConv

Gak under Jesu kors at stå,
hans sidste ord at agte på;
fra korsets træ hans nådes røst
skal lyde dig til liv og trøst. (Lovsang nr. 380)

Herre, du har sagt: »Hvis nogen vil følge mig,
skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og
følge mig« (Matt 16,24).
Jeg vil nu gå i dit fodspor og i ånden følge dig
på din lidelses vej sammen med Den hellige
Frans af Assisi.
Lad os bede som Den hellige Frans har lært os:
Almægtige, evige, retfærdige
og barmhjertige Gud,
giv os, ynkelige mennesker,
for din skyld alene
at gøre det, som vi ved, du vil,
og altid at ville det, som behager dig,
så vi, renset og oplyst i vort indre
og optændt af Helligåndens ild,
kan følge i din elskede Søns,
vor Herres Jesu Kristi fodspor
og nå frem til dig, du allerhøjeste,
ved din nåde alene,
du, som i fuldkommen Treenighed
og i enkel Enhed
lever og råder og forherliges,
almægtige Gud,
fra evighed til evighed.
Amen. (BrOrd 50-52)

Første station
Jesus dømmes til døden

4

Han først for sine fjender bad:
»O kære Fader, dem forlad,
thi hvad de gøre, ved de ej,
så blinde gå de syndens vej!«

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
For tredje gang spurgte Pilatus dem: »Hvad
ondt har denne mand da gjort? Jeg har intet
fundet hos ham, som kræver dødsstraf, derfor
vil jeg løslade ham, når jeg har givet ham en
revselse.« Men de pressede på og forlangte med
høje råb, at han skulle korsfæstes, og deres råb
sejrede. (Luk 23,22-24)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Almægtige, helligste, højeste og mest
ophøjede Gud, vi siger dig tak, for, såden
som du har skabt os ved din Søn, har du ved
din hellige kærlighed, som du har elsket os
med, ladet ham, som er sand Gud og sandt
menneske fødes af den ærerige, allersaligste
og hellige Maria. (RegNB 23:3)
Ved Kristus vor Herre.
Amen.
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Anden station
Jesus tager korset på sig
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O Jesus! bed du og for mig,
du ser, hvor blind og skrøbelig
jeg er i al min vej, mit værk;
men ved din bøn jeg bliver stærk.

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen
vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og
daglig tage sit kors op og følge mig.
For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men
den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. (Luk 9, 23-24)
Lad os bede med Den hellige Frans:

O, allerhelligste Fader vor: vor skaber,
Forløser, Trøster og Frelser.
Komme dit rige: så du hersker i os ved
din nåde og lader os komme ind i dit rige,
hvor der er det utilslørede syn af dig, den
fuldkomne kærlighed til dig, det salige
samfund med dig, den evige nydelse af dig. (ForkFv 4)
Ved Kristus vor Herre.
Amen.
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Tredje station
Jesus falder første gang
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Lad mig og i min sidste stund
det høre af din egen mund:
»I dag du være skal med mig
i Paradis, i Himmerig!«

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Men det var vore sygdomme, han tog,
det var vore lidelser, han bar;
og vi regnede ham for en, der var ramt,
slået og plaget af Gud.
Men han blev gennemboret for vore
overtrædelser og knust for vore synder.
Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt. (Es 53,4-5)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Herre, min frelses Gud,
dag og nat har jeg råbt til dig.
Lad min bøn komme frem for dit ansigt,
bøj dit øre til min bønfaldelse.
Giv agt på min sjæl og befri den,
udfri mig fra mine fjender. (HLOff Salme II, 1-3)
Ved Kristus vor Herre.
Amen.
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Fjerde station
Jesus møder sin mor
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Han dernæst til sin moder så,
hvor jammerfuld hun monne stå,
som stungen gennem sjæl og liv
med mordersværd og dræbekniv.

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria,
hans mor: »Se, dette barn er bestemt til fald
og oprejsning for mange i Israel og til at være
et tegn, som modsiges – ja, også din egen sjæl
skal et sværd gennemtrænge – for at mange
hjerters tanker kan komme for en dag.« (Luk 2,34-35)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Hil dig, Frue, hellige Dronning,
hellige Guds moder, Maria,
som er jomfru, blevet kirke og udvalgt af den
allerhelligste Fader i himlen, som har viet dig
sammen med sin allerhelligste, elskede Søn
og Helligånden, Trøsteren;
i dig var og er al nådens fylde og alt godt.
Hil dig, hans palads.
Hil dig, hans bolig.
Hil dig, hans tjenerinde.
Hil dig, hans moder. (HilsMaria)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ...
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Femte station
Simon af Kyrene hjælper Jesus
at bære korset

12

En anden søn han hende gav
til lindring, trøst og støttestav:
»Johannes, tag dig hendes sag
som moders an fra denne dag!«

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som
kom ude fra marken, og han hed Simon og var
fra Kyrene; ham lagde de korset på, for at han
skulle bære det bag efter Jesus. (Luk 23,26)
Lad os bede med Den hellige Frans:

O, allerhelligste Fader vor: ske din vilje,
som i himlen, så og på jorden:
så vi elsker vor næste som os selv ved,
så godt vi kan, at drage alle til din kærlighed;
ved at glæde os over andres goder ligeså
meget som over vore egne; ved at vise
medfølelse med dem, der har modgang, og
ikke at være til anstød for nogen. (ForkFv 5)
Ved Kristus vor Herre.
Amen.
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Sjette station
Veronika rækker Jesus svededugen
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Om jeg, o Jesus, og skal stå
forladt, forhadt, med korset på,
ja, venneløs blandt rov og ran,
send et Guds barn, som tar mig an!

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Han skød op foran Herren som en spire,
som et rodskud af den tørre jord.
Hans skikkelse havde ingen skønhed,
vi så ham, men vi brød os ikke om synet.
Foragtet og opgivet af mennesker,
en lidelsernes mand, kendt med sygdom,
én, man skjuler ansigtet for,
foragtet, vi regnede ham ikke for noget. (Es 53,2-3)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Du er kærlighed, barmhjertighed.
Du er visdom.
Du er ydmyghed.
Du er tålmodighed.
Du er skønhed.
Du er sagtmodighed.
Du er tryghed. (LovGud 4)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ...
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Syvende station
Jesus falder anden gang

16

Den røver, som sin synd fortrød
og trøsted sig i Kristi død,
for hannem brød han dødens brod
og gav i Paradis ham lod.

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Vi flakkede alle om som får,
vi vendte os hver sin vej;
men Herren lod al vor skyld ramme ham. (Es 53,6)
Lad os bede med Den hellige Frans:

O, allerhelligste Fader vor: vor skaber,
Forløser, Trøster og Frelser.
Forlad os vor skyld: ved din uudsigelige
barmhjertighed, ved kraften af din elskede
Søns lidelse og ved den salige Jomfru
Marias og alle dine udvalgtes fortjenester og
forbønner. (ForkFv 7)
Ved Kristus vor Herre.
Amen.
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Ottende station
Jesus taler til de grædende kvinder
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For min skyld blev du så forladt
og af Guds vrede taget fat,
at aldrig jeg forlades skal
i dødens grumme, dybe dal.

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også
kvinder, som jamrede og græd over ham.
Jesus vendte sig om mod dem og sagde:
»Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd
over jer selv og jeres børn!« (Luk 23,27-28)
Lad os bede med Den hellige Frans:

O, allerhelligste Fader vor: forlad os vor skyld
som og vi forlader vore skyldnere; og hjælp
os, Herre, fuldt ud at tilgive det, som vi ikke
helt tilgiver, så vi for din skyld virkelig elsker
vore fjender og hengivent går i forbøn for
dem hos dig, ikke gengælder ondt med ondt
mod nogen og i dig stræber efter at være alle
til gavn. (ForkFv 8)
Ved Kristus vor Herre.
Amen.
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Niende station
Jesus falder tredje gang

20

Al verdens synd bar det Guds Lam,
Guds vredes ild fortæred ham;
»Jeg tørster!« sagde han og fik
af eddike så sur en drik.

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Men da jeg snublede, blev de glade og samledes,
de samledes mod mig,
selv fremmede, jeg ikke kender,
råbte uden ophør.
I gudløshed spottede de mig uophørligt,
de skar tænder imod mig. (Sl 35,15-16)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Du er min allerhelligste Far,
min konge og min Gud.
Kom mig til hjælp,
Herre, min frelses Gud. (HLOff Salme II, 10-11)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ...
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Tiende station
Jesus berøves sine klæder

22

Så tømte du med bredfuldt mål,
o frelser min! den bitre skål,
men derfor kalken liflig, sød
skal kvæge mig i liv og død.

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans
klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. (Matt 27,35)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Lovet være du, min Herre,
gennem dem, som tilgiver af kærlighed til dig
og udholder skrøbelighed og trængsel.
Salige er de, som udholder disse ting i fred,
for af dig, Allerhøjeste, vil de blive kronet (SkabLov 10-11)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ...
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Elvte station
Jesus bliver korsfæstet

24

Det fjerde ord var frygteligt,
og aldrig hørte Himlen sligt:
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du
i denne nød forladt mig nu?«

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Og da de kom til det sted, som kaldes
Hovedskallen, korsfæstede de ham og
forbryderne dér, den ene på hans højre og
den anden på hans venstre side. (Luk 23,33)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Bønhør mig, Herre,
for mild er din barmhjertighed,
se til mig efter din barmhjertigheds rigdom.
Og vend ikke dit åsyn bort fra din tjener,
for jeg er i nød, bønhør mig snart. (HLOff Salme XII, 7-8)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ...
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Tolvte station
Jesus dør på korset
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Da lød hans ord: »Det er fuldbragt!«
og bedre ord blev aldrig sagt;
opfyldt er lov og profeti,
afskaffet dødens tyranni.

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Og det var nu omkring den sjette time, og der
faldt mørke over hele jorden indtil den niende
time, fordi solen formørkedes; og forhænget
i templet flængedes midt igennem. Og Jesus
råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror
jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede
han. (Luk 23,44-46)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Værdig er lammet, som blev slagtet,
til at modtage lov, pris og ære.
Lad os prise og højt ophøje ham i evighed. (LovTideb 3)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ...
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Trettende station
Jesus tages ned fra korset
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Hans sidste ord, hans sidste råb
var fuldt af livets store håb,
han sagde: »Fader, i din hånd
befaler jeg min sjæl og ånd!«

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Og se, der var en mand ved navn Josef, medlem
af Rådet og en god og retfærdig mand, som ikke
havde samtykket i det, de andre havde besluttet og
gjort; han var fra Arimatæa, en jødisk by, og han
ventede Guds rige. Han gik til Pilatus og bad om at
få Jesu legeme. (Luk 23, 50-52)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Hellige jomfru Maria,
blandt alle kvinder, som er født på jorden,
er der ingen som dig, den himmelske Fars
datter og tjenerinde, vor Herres Jesu Kristi
mor, Helligåndens brud.
Bed for os sammen med den hellige
ærkeengel Mikael og alle himlens magter og
alle hellige hos din hellige og elskede Søn,
Herre og Mester. (HLOff Antifon)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ...
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Fjortende station
Jesus lægges i graven
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Det giver trøst i hjerterod,
det er en evig glædes-flod;
nu står mig åben Himlens port,
for mig har Jesus fyldestgjort.

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig.
Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden.
Josef fra Arimatæa tog Jesu legeme ned fra
korset, svøbte det i et lagen og lagde det i en
klippegrav, hvor der endnu ikke havde ligget
nogen. (Luk 23,53)
Lad os bede med Den hellige Frans:

Almægtige, helligste, højeste og mest
ophøjede Gud,
fordi vi alle, ynkelige og synder, ikke er
værdige til at nævne dig, bønfalder vi dig
indtrængende, at vor Herre Jesus Kristus, din
elskede Søn, i hvem du har velbehag, med
Helligånden, Trøsteren, må takke dig for alle
ting, såden som det behager dig og ham, han,
som altid - og i alt - er nok for dig, og gennem
hvem du har gjort så mange ting for os. (RegNB 23:5)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ...
Forbarm dig over os, Herre.
Forbarm dig over os.
Maria, Guds Moder:
Bed for os.
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Det ord, det ord sig trænger ind
udi mit hjerte, sjæl og sind;
gid det og blive sidste ord,
jeg tale skal på denne jord!

Afslutning
Herre, du har lært mig, at lidelsen er med i din
kærlige plan med os og tjener til vor frelse. Du
har lært mig, hvordan jeg skal bære mit kors: i
tillid til Gud og i kærlighed til andre. Indprent
denne sandhed i mit hjerte, og lad den være
mig en levende overbevisning, så jeg også lever
og handler derefter.
Lad os afslutte korsvejsandagten med bønnen,
som Den hellige Frans bad foran korset i San
Damiano.
Højeste, ærerige Gud,
oplys mit hjertes mørke
og giv mig en ret tro,
et fast håb og en fuldkommen kærlighed,
indsigt og erkendelse, Herre,
så jeg kan gøre
din hellige og sande vilje.
Amen. (BønKr)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden ...
32

Lov og pris min Herre og tak ham
og tjen ham i stor ydmyghed.
(Uddrag af Solsangen)
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