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Et tilbakeblikk i historien 
 
 
 

31. oktober 1517 
 
Den 31. oktober 1517 gikk en 34 år gammel munk gjennom gatene i Wittenberg, en by i den 
nordtyske delstaten Sachsen. Foran slottskirken stanset han, løftet opp et skriv og festet det til 
kirkedøren. På oppslaget kunne man lese 95 teser. En tese var en påstand som forfatteren 
ønsket å debattere, og som han var forberedt på å dokumentere og forsvare. De 95 tesene var 
skrevet på latin og oppfordret byens lærde til offentlig debatt. De som ikke hadde mulighet til 
å være til stede, ble oppfordret til å delta ved brev. Det gikk kun et par uker før skrivet var 
oversatt til tysk og kjent over hele Tyskland. Snart ble innholdet også kjent i andre land. 
 
De 95 tesenes forfatter var Martin Luther1 (1483-1546), som i 1517 arbeidet som prest i 
Wittenberg og som teologiprofessor ved universitetet. Blant de temaer han ønsket å diskutere, 
var Guds nåde og tilgivelse, forholdet mellom synd, skyld og straff, samt pavens og prestenes 
rolle. Den viktigste motivasjonen bak skrivet var imidlertid å protestere mot samtidens 
omfattende handel med avlat.  
 
 

Hva er egentlig avlat? 
 
Hvis vi skal forstå hva Luther protesterte mot, må vi først forstå hva læren om avlat innebar 
og hvordan den ble utøvet i praksis. Dette kapittelet vil forsøke å gi en enkel forklaring på hva 
avlat egentlig handler om2. 
  
Når det i dag blir snakket om avlat, er det mange som setter likhetstegn mellom dette og 
syndsforlatelse (tilgivelse for synd). En slik definisjon av ordet er både upresis og feilaktig. 
Begrepet avlat har riktignok en viss tilknytning til både synd og tilgivelse, men det er verken 
det samme som eller et alternativ til tilgivelse for synder. 
 
Selve ordet avlat (eng. indulgence) finnes ikke i Bibelen. Det norske ordet kommer fra det 
norrøne aflát, som betyr ”forlatelse” eller ”ettergivelse”. På latin var betegnelsen indulgentia. 
Dette ordet er avledet fra verbet indulgeo, som betyr ”å være snill” eller ”å være øm”. I den 
post-klassiske latinen betegnet ordet en ettergivelse av skatt eller gjeld. I romersk lov og i den 
latinske Vulgata-oversettelsen av Det nye testamentet ble ordet brukt om løslatelse fra 
fangenskap eller straff. 
 
Avlatsbegrepet (indulgentia) er imidlertid best kjent fra Den romersk-katolske kirke. Her 
betegner det en ettergivelse av den straff som mennesker må betale til Gud på grunn av synder 
de har gjort. Ettergivelsen av syndestraff settes ikke i stedet for tilgivelse, men er noe som 
finner sted etter at syndeskylden er erklært tilgitt. Ifølge kirkens lære må altså en person som 
har syndet, først få tilgivelse for sine synder før han eller hun eventuelt kan oppnå avlat 
(ettergivelse av syndestraffen).  
 
Denne læren henger sammen med at Den romersk-katolske kirke skiller mellom to former for 
synd og to former for straff: 



To former for synd:   To former for straff: 
 

1) Alvorlig synd   1) Evig straff 
2) Alle andre synder   2) Timelig straff 

 
 
1) Alvorlig synd gir evig straff 
 
Alvorlig synd kan for eksempel være gudsbespottelse, mord, ekteskapsbrudd eller tyveri. Det 
dreier seg om alvorlige synder mot Guds lov som er gjort med vilje og med kjennskap til at 
handlingen er uriktig.  
 
Alvorlige synder fører til det kirken kaller evig straff. Med dette menes tap av evig liv i 
betydningen ”utelukkelse fra Kristi rike og den evige død i helvetet”3. Ifølge kirkens lære vil 
alle som dør i personlig dødssynd (alvorlig synd), bli strengt straffet av Gud etter sin død. 
Dette vil skje i det kirken kaller helvete (lat. infernus), som beskrives som et konkret sted der 
skyldige mennesker og demoner straffes med adskillelse fra Gud, ild og grusomme lidelser til 
evig tid (se egen rute). 
 
 

Helvete 
 
Ifølge kirkens lære vil mennesker som dør i dødssynd (alvorlig synd) ende i helvete (lat. infernus). Fra 
dødsøyeblikket vil sjelen her pines til evig tid gjennom adskillelse fra Gud (lat. poena damni) og fysisk ild (lat. 
poena sensus). Ulike teologer har foreslått alternative steder for hvor helvete befinner seg. Flertallet mener det er 
under (inne i) jorden. Kirken har ingen definert lære her, men regner helvete som en konkret plass. Ifølge kirken 
er denne evige, pinefulle straffen en nødvendighet for at Gud skal kunne hevne synderens brudd på den moralske 
orden. Noe synd blir hevnet allerede her i livet, mens den øvrige straffen skjer etter døden. I tillegg skal trusselen 
om en evig pine i helvete virke preventivt, dvs. skremme mennesker til å avstå fra synd. 
 
Kirken lærer også at det finnes et sted der de som dør i arvesynd, men uten personlig dødssynd, havner etter sin 
død. Dette gjelder for spedbarn som dør før de er blitt døpt, og som dermed ikke er blitt renset fra den skyld de 
ifølge kirkens lære skal ha arvet fra Adams syndefall (og som blir fjernet gjennom dåpssakramentet). Disse barna 
kommer derfor til spedbarnas limbo (lat. limbus infantium), hvor de vil gå gjennom en form for mildere straff, 
dvs. uten ild (poena sensus), men adskilt fra Gud (poena damni), noe kirken generelt mener er en større lidelse 
enn ilden. 

 
 
2) Alle andre synder gir timelig straff 
 
Den andre typen synder, de mindre alvorlige syndene, omtales gjerne som svakhetssynder 
eller venielle synder. Dette kan for eksempel være tomt snakk eller unødig latter. Til denne 
kategorien synd regnes også alvorlige synder som er utført uten å ville det eller i uvitenhet om 
at handlingen var uriktig. 
 
Slike synder medfører det kirken kaller timelig straff, som må sones her i livet eller etterpå – i 
skjærsilden. Den timelige straffen blir også omtalt som lutring, ettersom den innebærer at 
synderen blir ”renset” (lutret) gjennom ulike lidelser.  
 
 



 
ALVORLIGE SYNDER                               
Eks.gudsbespottelse, mord, tyveri etc.  
Handlinger utført med vitende og vilje. 
 
 
ALLE ANDRE SYNDER 
Eks. tomt snakk, unødig latter etc. 
Handlinger utført uten å ville det eller 
uvitende om at handlingen er uriktig 
 

 
EVIG STRAFF 
Straff etter døden med evig  
adskillelse fra Gud, ild og  
store lidelser i helvete  
 
TIMELIG STRAFF 
Soning eller lutring for synder  
gjennom lidelser i dette livet  
eller etterpå, i skjærsilden 

Den romersk-katolske kirke skiller mellom to former for synd og to former for straff 
 
 
 

Forholdet mellom tilgivelse og avlat 
 
Ifølge kirkens lære innebærer syndstilgivelse (syndsforlatelse) en ettergivelse av den evige 
straffen. Dette skjer etter at syndene er bekjent i det såkalte botssakramentet, som også blir 
kalt omvendelsens, forsoningens eller skriftemålets sakrament. I dette sakramentet må 
synderen gjøre følgende: 
 

1) angre sine synder 
2) bekjenne syndene for presten (dvs. skrifte) 
3) love soning og godtgjørelse (oppreisning) 

 
Sakramentet avsluttes med prestens absolusjon, det vil si tilgivelse av syndene. Prester og 
biskoper med absolusjonsfullmakt kan gi syndsforlatelse ettersom makten til å tilgi synder – 
ofte omtalt som nøklenes makt – ifølge kirkens lære ble overgitt til kirken av Jesus. Presten vil 
også foreslå måter for godtgjørelse (botsøvelser) for å gjenopprette den skaden som synden 
har forårsaket (jf. Forholdet mellom botsøvelser og avlat). Botssakrament, etterfulgt av 
absolusjon, regnes som den eneste måten som en synder kan bli forsonet med Gud og med 
kirken på.  
 
Syndstilgivelsen (absolusjonen) som gis gjennom sakramentet, innebærer at den evige straffen 
blir ettergitt: 
 

”Syndstilgivelsen og gjenopprettelsen av samfunnet med Gud medfører ettergivelse av 
den evige straff for synder. Men den timelige straff blir værende...”4  

 
Et menneske som har angret og får syndstilgivelse, vil altså frikjennes fra den evige straffen 
(adskillelsen fra Gud og den evige pinen i helvete). Den timelige straffen blir imidlertid 
stående. Denne straffen må sones enten her i livet i form av lidelser og prøvelser 
(botsøvelser), eller etterpå, i det kirken kaller skjærsilden (se egen rute). Den som har syndet, 
må med andre ord selv sone for sin synd ved å bli lutret eller renset gjennom ulike lidelser.  
 
Til forskjell fra syndstilgivelsen innebærer avlat en ettergivelse av den timelige straffen, slik 
at lidelsene – i denne verden og/eller i skjærsilden – blir redusert. En forutsetning for å få 
avlat er at vedkommende først har fått syndstilgivelse, det vil si har vært igjennom 
botssakramentet. 
 
 
 
 

Ettergis ved synds-
tilgivelsen etter 
botssakramentet 

Ettergis ved avlat 
(etter gjennomført 

botssakrament)



Skjærsilden 
 
I katolsk lære er skjærsilden et sted eller en tilstand der de mennesker som dør i Guds nåde  – dvs. de som har 
fått tilgivelse for alvorlig synd (dødssynd) gjennom botssakramentet og dermed ettergitt den evige straffen – 
soner ferdig den timelige straffen de ikke har fått betalt her i livet for de venielle synder (de mindre alvorlige 
synder) de har begått. Det latinske navnet, purgare, betyr ”å rense/gjøre ren”. Det er lutringen i ilden 
(skjærsilden) som utgjør den timelige straffen etter døden. Ifølge kirkefedre som Augustin, Gregor den store, 
Tomas Aquinas og Bonaventura er smertene som ilden her forårsaker, mye sterkere enn de lidelser (straffer) som 
et menneske kan rammes av her i livet. Når lutringen (soningen) er fullført, vil Gud slippe vedkommende inn i 
himmelen. 

 
 

Forholdet mellom botsøvelse og avlat 
 
Absolusjonen etter botssakramentet gir altså synderen både tilgivelse for skyld og ettergivelse 
av den evige straffen. Synderen står imidlertid fortsatt i gjeld til Gud, og denne gjelden må 
betales i form av soning eller lutring med lidelser (timelig straff). Ifølge kirkens teologi 
henger dette sammen med at Guds rettferdighet krever soning eller godtgjørelse for den skade 
synden har forårsaket. Det er i denne forbindelse boten eller botsøvelsene kommer inn i bildet. 
 
Botsøvelser (eng. penance) blir med teologiens språk omtalt som godtgjørelse, oppreisning 
eller soning (eng. satisfaction). Botsøvelser er med andre ord måter å godtgjøre eller sone den 
synd man har begått. Det handler altså om hvordan man her i livet kan betale den timelige 
straffen man skylder Gud.  
 
Botsøvelser hører med til botssakramentet, men har ikke den samme betydningen som anger 
og bekjennelse. Syndstilgivelse og ettergivelse av den evige straffen kan oppnås uten 
botsøvelser, men botsøvelsene er nødvendige for å sone den timelige straffen. Som nevnt vil 
presten (skriftefaderen) foreslå botsøvelser som synderen skal utføre for å godtgjøre overfor 
Gud den skade som hans eller hennes synd har forårsaket. Det finnes ulike typer botsøvelser, 
men de vanligste er bønn, faste, almisser og gode gjerninger. Botsøvelsene kan utføres 
umiddelbart eller over en periode, for eksempel daglig i en uke eller måned.  
 
Avlat har nær tilknytning til botsøvelsene, men er ikke en del av sakramentet. Avlat innebærer 
en ettergivelse eller reduksjon av den timelige straffen, som synderen egentlig skulle ha sonet 
i form av botsøvelser (her i livet) eller lutring i skjærsilden (etter sin død). Avlat kan med 
andre ord sies å erstatte botsøvelsene (soningen). Men for at en person skal få avlat, må 
vedkommende først ha skriftet og mottatt absolusjon (syndstilgivelse) fra presten (jf. 
Stedfortredende soning).  
 
Mens botsøvelsene i forsoningens sakrament er personlige og kommer den til gode som 
utfører dem, vil kirkens medlemmer gjennom avlaten få del i andre personers fortjeneste.  
  
 

BOTSØVELSER AVLAT 
 

- en del av forsoningens sakrament 

- måter å sone (godtgjøre) synd ovenfor Gud, dvs. en 

betaling av den timelige straffen [jf. betaling av gjeld] 

- til dens fortjeneste som utfører handlingene 

 

- en utenomsakramental forordning 

- en ettergivelse eller reduksjon av den timelige straffen 

(erstatter botsøvelsene) [jf. reduksjon av gjeld] 

- del av fortjenesten til Jesus, helgener etc. 

 



Stedfortredende soning 
 
Kirkens lære om at én persons fortjeneste kan komme en annen til gode, er basert på følgende 
forhold: 
 

1. De helliges samfunn 
2. Prinsippet om stedfortredende soning eller godtgjørelse 
3. Kirkens skattkammer 

 
De helliges samfunn handler om at alle kirkens medlemmer, inkludert de avdøde, er forbundet 
med hverandre til én enhet, som ett legeme. Dette gjør at det kan utveksles fortjenester 
mellom dem. Forsoning med Gud og kirken gjennom botssakramentet (skriftemålet) er 
nødvendig for at en person skal få del i enheten og dermed i disse fortjenestene, som blir sagt 
å utgjøre ”kirkens skattkammer” (se under). 
 
En synder vil selv aldri være i stand til å gjøre tilstrekkelig bot til å sone for alle sine synder. 
Ifølge prinsippet om stedfortredende soning (eng. the Principle of Vicarious Satisfaction) kan 
imidlertid vedkommende få del i fortjenesteoverskuddet til Jesus, jomfru Maria og 
forskjellige helgener. Den timelige straffen som synderen skulle betale, kan derfor reduseres 
takket være disse personenes gode gjerninger og botshandlinger. 
  
Sammen med Jesu godtgjørelse (eng. satisfaction) ovenfor Gud for våre synder, utgjør jomfru 
Marias godtgjørende gjerninger og helgenenes dyder, botsøvelser og lidelser det kirken 
omtaler som sitt skattkammer (eng. the treasury of the Church). De mennesker kirken har 
kåret til helgener, skal ha gjort langt større bot (godtgjørelse) enn nødvendig for å sone den 
timelige straff de eventuelt har pådratt seg. De har derfor produsert et overskudd av soning 
eller godtgjørelse. Dette overdskuddet kommer ikke direkte til gode for den enkelte troende, 
men er overlatt til Den romersk-katolske kirke, til dens skattkammer.  
 
Pave Clemens VI (1342-1352), som i 1342 etablerte dette som et kirkelig dogme, sa om Jesu 
fortjeneste: 
 

”Denne skatten verken pakket han [Jesus] inn i et tørkle eller gjemte han i jorden, men 
han overlot den til Den velsignede Peter, nøkkelbæreren, og hans etterfølgere, for at 
de – av rettferdige og fornuftige grunner – skulle fordele den til de trofaste som 
fullstendig eller delvis ettergivelse av timelig straff på grunn av synd.”5  

 
Det er altså kirkens skattkammer som utgjør kilden til avlat. Gjennom avlaten får kirkens 
medlemmer del i Jesu, Marias og helgenenes fortjenesteoverskudd. Følgelig får de ettergitt 
deler av sin timelige straff. Kirken lærer videre at de døde som soner eller lider straff i 
skjærsilden, også kan bli hjulpet av bønner og bestemte handlinger som de levende utfører. 
De levendes fortjenester (godtgjørelser) kommer således de avdøde til gode. 
 
 

Ulike former for avlat 
 
Ettersom kirken er forvalter av Jesu og helgenenes fortjenesteoverskudd, er det kirkens 
leder(e) som avgjør hvordan og i hvilken grad de troende kan oppnå avlat. Myndigheten til å 
innvilge avlat ligger derfor hos paven (”nøkkelbæreren”). Han kan også utpeke andre, for 



eksempel kardinaler og biskoper, til å ha tilsvarende myndighet. Det eneste unntaket er avlat 
til de døde, som kun paven kan gi. 
 
Avlaten kan være delvis eller fullstendig. Delvis avlat betyr at kun en del av straffen blir 
ettergitt. Ved fullstendig avlat ettergis hele skyldestraffen frem til det tidspunkt hvor avlaten 
blir innvilget. 
 
Den finnes ulike typer avlat. Den vanligste formen kalles apostolisk avlat og blir innvilget av 
paven selv. Denne typen avlat knyttes til religiøse gjenstander, slik som krusifikser, statuer og 
rosenkranser, som paven har velsignet med sin egen hånd eller gjennom dem han gir 
myndighet til det. Å eie en slik gjenstand gir i seg selv ikke avlat, men gjør det mulig for 
eieren å oppnå avlat ved å utføre gode gjerninger eller fromhetshandlinger. Apostolisk avlat 
blir også knyttet til utførelse av bestemte gjerninger på helligdager eller til opplesning av 
enkelte hellige navn i dødsøyeblikket.  
 
Andre typer avlat kan oppnås ved at man oppfyller fastsatte betingelser eller utfører en 
bestemt handling, vanligvis gjennom å sitere spesielle bønner.  
 
For at handlingen skal gi avlat, må den utføres på den måten som er fastsatt av dem som har 
myndighet til å gi avlat (paven, kardinaler, biskoper). Det er også nødvendig at den som søker 
avlat, er medlem i Den romersk-katolske kirke. Uten et slikt medlemsskap vil vedkommende 
ikke ha del i de helliges samfunn, og overføringen av fortjenester blir dermed umulig (jf. 
Stedfortredende soning). Vedkommende må derfor først ha blitt forsonet med Gud og kirken 
gjennom botssakramentet, samt ha mottatt prestens absolusjon. Personer som er 
ekskommunisert eller er i uenighet med kirken, kan ikke få avlat. 
 
 
 

Hva er avlat? 
 
 Hva er avlat?  
En fullstendig eller delvis ettergivelse av den timelige straff som en person må sone her i livet eller i skjærsilden på grunn av sine synder 
 
 Hvem kan gi avlat?  
Avlaten blir forvaltet av Den romersk-katolske kirken, og blir derfor innvilget av kirkens leder(e), dvs. paven eller andre som han har gitt 
myndighet til det (kardinaler, biskoper o.l.) 
 
 Hvem kan få avlat?  
Levende og avdøde medlemmer av Den romersk-katolske kirke (dvs. medlemmene av de helliges samfunn) 
 
 Hva er betingelsene for å få avlat?  
a) Man må gjennom botssakramentet ha blitt forsonet med Gud og med kirken, samt ha fått syndstilgivelse (prestens absolusjon) og 
ettergivelse av den evige straffen 
b) Man må ha til hensikt å oppnå avlat 
c) Man må følge de fastsatte retningslinjene, dvs. utføre de gjeldende handlingene slik de som har myndighet til å innvilge avlat, har 
bestemt 
 
 Hvordan og hvorfor søke avlat?  
1) Man gjennomfører botssakramentet (skriftemåletet)... 
2) ...og får syndstilgivelse (prestens absolusjon) og ettergivelse av den evige straffen 
3) Man må så sone den timelige straffen for å godtgjøre overfor Gud den skade synden har forårsaket. Dette skjer... 
     a) ...her på jorden, i form av botsøvelser, som f.eks. faste, bønn, almisser eller bestemte handlinger (som presten foreslår) 
     b) ...etter døden, gjennom lutring i skjærsildens lidelser 
4) Ved å søke avlat – i samsvar med de fastsatte betingelsene – vil den timelige straffen bli redusert, slik at man må lide mindre og Gud 
raskere vil slippe personen inn i himmelen 
 

 
 
 



Avlat i historien 
 
Avlatens røtter kan spores tilbake til 1000-tallet. Ifølge Den romersk-katolske kirke skal de 
også tidligere ha gitt en form for avlat, blant annet gjennom pilegrimsreiser, almisser og 
sitering av salmer. Men læren var likevel ikke fullt utviklet før i det 11. århundre. I 
begynnelsen av århundret ble det i Sør-Frankrike lovet avlat i forbindelse med botsøvelser 
som ble pålagt under skriftemålet. I bytte mot bidrag til kirker eller klostre, kunne 
botsøvelsene formildes eller gjøres lettere.  
 
Den 21. september 1035 ble den spanske klosterkirken San Pedro de Portella innviet. Alle 
som det året støttet klosterkirken, fikk innvilget avlat i form av forkortet faste: En botsøvelse 
på tre dagers faste i pinsen, ble da redusert til to dager. 
 
Det var særlig korstogene, som begynte på slutten av 1000-tallet, som bidrog til å utbre 
praksisen med avlat. I 1095 lovet pave Urban II (1088-1099) fullstendig avlat til alle som ville 
slutte seg til korstoget for å erobre Jerusalem fra tyrkerne: 
 

”Enhver som av ren fromhet, og ikke for å oppnå ære eller penger, vil reise til 
Jerusalem for å frigjøre Guds kirke, vil få reisen regnet i stedet for alle botsøvelser.”6  

 
I stedet for at en person måtte utføre botsøvelser, ville altså reisen til Jerusalem sone syndens 
skader overfor Gud.  
 
Lignende løfter om avlat ble gitt de påfølgende fem århundrene for å oppmuntre kristne til å 
støtte opp om korstogene. Etterhver ble dette utvidet til fullstendig avlat også for dem som på 
andre måter støttet kirkens korstog mot maurerne i Spania, mot albigenserne i Sør-Frankrike 
og mot tyrkerne da de presset Europa politisk og militært.  
 
Da Jerusalem på midten av 1100-tallet igjen var truet av muslimene, fikk abbed Bernard av 
Clairvaux (1090-1159) i oppdrag av paven å samle Europas kristne til et nytt korstog mot øst 
(1145-47). Løftene om avlat var de samme som var blitt gitt av pave Urban II. ”Motta korsets 
tegn,” forkynte Bernard, ”og på samme måte skal du få avlat for alt du har bekjent med et 
angrende hjerte.”7  
 
Pave Boniface VIII (1294-1303) blir regnet for å ha innført kirkehistoriens første jubileumsår 
for Jesu fødsel. Det skjedde i år 1300. Den 22. februar publiserte han en bulle8, hvor han lovet 
avlat til pilegrimmer som reiste til Roma i løpet av jubileumsåret. For å oppnå avlat, måtte de 
troende oppfylle visse betingelser. De som var bosatt i Roma, måtte besøke St. Peters basilika 
og St. Pauls basilika 30 ganger, mens det for tilreisende pilegrimmer var nok å besøke 
basilikaene 15 ganger. Men også de som av gode nok grunner ikke kunne reise så langt, 
kunne få avlat. 
 
Siden år 1300 har det vært vanlig å innvilge avlat til pilegrimer i forbindelse med jubileumsår. 
Boniface VIII bestemte at dette skulle skje hvert 100. år. Pave Clemens VI (1342-1352) 
forandret dette til hvert 50. år, slik at flere generasjoner skulle få mulighet til å oppleve det. 
Dermed ble det neste jubileumsåret feiret i 1350. Pave Urban VI (1378-1389) omgjorde det 
senere til hvert 33. år. Til slutt bestemte pave Paul II (1464-1471) at det skulle skje hvert 25. 
år, og denne ordningen har vært gjeldende frem til i dag.  
 
 



Handel med avlat 
 
Botsøvelsene i middelalderen kunne være harde. Etterhvert ble det mulig å erstatte dem med 
pengegaver, og i sen middelalder utviklet dette seg til en omfattende avlatshandel. Folk ble 
fortalt at at de kunne kjøpe seg fri fra skyldestraffen (den timelige straffen). Det ble også sagt 
at de med sine pengegaver kunne frelse de døde, slik at de kunne slippe unna lidelsene i 
skjærsilden. 
 
I pavebullen fra 27. januar 1343, hvor han annonserte det kommende jubileumsåret (1350), 
hadde Clemens VI slått fast at avlatsbrev kunne brukes som verdibrev. Alle som ville kunne 
kjøpe seg en del av Jesu, Maria og helgenenes fortjenesteoverskudd fra kirkens skattkammer. 
I de påfølgende jubelår fortsatte handelen med jubileumsavlat, og hos mange frembrakte den 
avsky.  
 
Handelen med avlat ble gjerne ledet av omreisende munker. For eksempel ledet 
fransiskanerne handelen i Sveits, mens dominikanerne var ansvarlige i Tyskland. Den for 
ettertiden mest kjente avlatsforhandleren er dominikanermunken Johann Tetzel (1465-1519). 
På begynnelsen av 1500-tallet ledet han avlatshandelen i Tyskland. Mot å gjøre denne jobben 
slapp han selv unna straff for forbrytelser han tidligere var blitt dømt for. 
 
Pave Leo X (1513-1521) hadde bestemt at inntekten fra avlatsbrev skulle finansiere 
byggingen av Peterskirken i Roma. I Tyskland fikk erkebiskop Albrecht av Mainz i oppgave å 
kunngjøre avlaten i delstatene Sachsen og Brandenburg. Til denne oppgaven ansatte han 
Johan Tetzel, som nå var en erfaren avlatsforhandler. Halvparten av inntektene fra handelen 
gikk til den nye Peterskirken. Resten gikk til erkebiskopen av Mainz. 
 
I de byene han besøkte, gikk Tetzel opp på kirkens prekestol og forkynte avlat som Guds gave 
til menneskene. De som ville kjøpe avlatsbrev, kunne få ettergitt straff både for synder de 
hadde begått og for synder de kom til å begå i fremtiden. Mange fryktet lidelsene i skjærsilden 
og kjøpte derfor avlatsbrev, både for seg selv og for sine avdøde slektninger. 
 
I 1517 solgte Tetzel avlat ved grensen til Sachsen, delstaten hvor Luther var bosatt og ordinert 
som prest. Fredrik III (Fredrik den vise) (1463-1525), som var kurfyrste i Sachsen, og hertug 
Georg av Sachsen (1471-1539) hadde forbudt salg av avlat i sine områder. Men mange av 
innbyggerne reiste over grensen til nabostaten og kjøpte avlatsbrev av Tetzel der. 
 
Noen av Luthers egne sognebarn kom for å skrifte og mente de hadde rett på absolusjon 
(syndsforlatelse) fordi de hadde kjøpt avlatsbrev. Luther nektet å gi dem det dersom de ikke 
oppriktig angret og ønsket å omvende seg. Folk ble forvirret. Noen klaget til Tetzel, som på 
sin side truet med å brenne alle kjettere som satte seg opp imot pavens hellige avlat. 
 
Luther begynte også å tale imot avlaten. I kirken forkynte han at det ikke var mulig å kjøpe 
seg fri fra skyld eller straff ved hjelp av egne gjerninger eller med penger. Det var nødvendig 
med oppriktig anger, omvendelse og tro på Kristus. Guds nåde, forkynte Luther, var en gratis 
gave, tilgjengelig for alle som virkelig måtte ønske den. 
 

”...Alt kommer an på troen. Alt beror på Guds nåde. Bibelen alene er den kristnes rettesnor i tro og gjerning. 
Gode gjerninger, helgendyrkelse, pilegrimsreiser, relikvier – alt dette har ingen verdi for frelsen. Det er ikke 
viktig. Bare Jesus Kristus har gyldighet...” – Luther9  



Luthers 95 teser 
 
På den tid var det vanlig at relikvier (dvs. rester etter helgener) ble vist frem i slottskirken i 
Wittenberg på bestemte helligdager. I slottskirken fantes flere tusen slike hellige gjenstander. 
Alle som i løpet av helligdagene oppsøkte kirken og skriftet, ble lovet fullstendig avlat. 
Allehelgensdag (1. november) var en av de viktigste helligdagene hvor relikviene ble vist 
frem. Det var dagen før denne høytiden at Luther slo opp sine 95 teser på slottskirkedøren. 
Flesteparten av tesene dreide seg om nettopp avlat og avlatshandelen.  
 
I tesene (se vedlegg 1) hevdet Luther at verken paven eller noe annet menneske hadde fått 
myndighet til å forlate synd eller ettergi straff. Avlatshandelen manglet bibelsk grunnlag og 
bidro til å lure penger fra folk. Mange hadde fått økonomiske problemer på grunn av 
ordningen. Luther mente at menigheten heller burde lære å bruke pengene til å dekke 
familiens behov (tese 46). Som kristne burde de vektlegge kjærlighet og hjelp til de fattige 
fremfor å kjøpe avlat (tese 44 og 45). Avlaten burde dessuten være en frivillig sak (tese 47). 
At paven innvilget avlat, gjorde ham mer fortjent til de kristnes trofaste bønner enn til deres 
penger (tese 48).  
 
Pavelig avlat var kun nyttig dersom man ikke satte sin lit til den, hevdet Luther, men den 
kunne være svært skadelig dersom den førte til at man mistet fryktet for Gud (tese 49). Det 
var dette som hadde skjedd med noen av hans egne sognebarn (jf. Handel med avlat). Luther 
pekte på at avlaten gav en falsk trygghet (tese 95). Det var forgjeves å sette sin lit til frelse 
gjennom avlatsbrev, selv om avlatsforhandleren eller endog paven selv stilte sin sjel som 
garanti (tese 52). Paven kunne egentlig ikke ettergi noen skyld, kun vise til at den var blitt 
tilgitt av Gud (tese 6). 
 
 

”Paven kan ikke ettergi noe skyld, unntatt ved å erklære at den er blitt ettergitt av Gud og ved å bifalle 
Guds tilgivelse. Han kan dog, for å være sikker, gi tilgivelse i de saker som er forbeholdt hans dom. 
Hvis hans rett til å gi tilgivelse i slike saker ble foraktet, ville skylden forbli helt utilgitt.” (Tese 6) 

 

”Vi sier derimot at pavelig avlat ikke er i stand til å fjerne selv den minste timelige synd hva angår 
dens skyld.” (Tese 76) 

 
 
Luther advarte mot forkynnelse som hevdet at pavens syndsforlatelse forsonet menneskene 
med Gud (tese 33). Denne typen forlatelse omhandlet kun straffen fra botssakramentet, og den 
var jo pålagt av mennesker (tese 34). Enhver kristen som virkelig angret, hevdet Luther, 
hadde rett på fullstendig ettergivelse av både straff og skyld – og det uten avlatsbrev (tese 36). 
Gud gav enhver kristen del i Jesu og kirkens velsignelser (tese 37). 
 
Luther mente at avlatshandelen foregikk på en måte som var til hån både mot Gud og mot 
paven (tese 53, 54, 73, 74, 90). Avlatshandelen var et resultat av grådighet og foregikk i strid 
med Bibelens lære og det Luther antok var pavens hensikter. Samtidig var den i strid med 
folks logikk (tese 81-89). Hvorfor kunne for eksempel ikke paven – motivert av kjærlighet – 
utfri alle som befant seg i skjærsilden, hvis han likevel kunne utfri dem når noen kjøpte 
avlatsbrev for dem? (tese 81).  
 



 

”De som sier at så snart pengene i kisten klinger, sjelen ut [av skjærsilden] springer, forkynner 
menneskelærdom.” (Tese 27) 

 

”De kristne må undervises om at dersom paven kjente til avlatsforkynnernes utpressing, ville han 
foretrukket at St. Peterskirken brant ned til grunnen fremfor at den skulle bygges opp av huden, kjøttet 
og bena til hans hjord.” (Tese 50) 

 
 
 

Resultatet av Luthers teser 
 
Luther sendte de 95 tesene til erkebiskop Albrecht av Mainz og et par andre personer, 
sammen med et brev hvor han protesterte mot Tetzels fremgangsmåte. Erkebiskop Albrecht 
svarte ikke på brevet, men sendte tesene videre til Roma i desember 1517. Her ble de vurdert 
av dominikanermunken Sylvester Mazolini, også kjent som Prierias. Etter tre dager falt 
dommen. Tesene ble erklært som kjetterske ettersom de ikke aksepterte kirkens og pavens 
ufeilbarlighet i trosspørsmål, eller kirkens læresetninger og handlinger angående tro og moral. 
 
Fordi Luther nektet å tilbakekalle dette og andre ting han hadde skrevet mot avlaten, paven og 
forskjellige deler av kirkens praksis, ble han senere bannlyst av pave Leo X og erklært fredløs 
av den tyske keiseren Karl V (1500-1558). Det siste innebar at han mistet all rettslig 
beskyttelse og rett, slik at hvem som helst kunne forfølge og drepe ham ustraffet. Pavens 
bannlysning lukket ham ute fra kirken og satte ham under himmelens forbannelse. Luther ble 
med andre ord dømt til evig fortapelse og pine i helvete (jf. Stedfortredende soning). 
 
Kurfyrst Fredrik III av Sachsen støttet Luther. Etter at reformatoren var erklært fredløs, sørget 
kurfyrsten for at han ble bortført til et sikkert sted. Mens han var i borgen Wartburg, oversatte 
Luther Det nye testamentet til tysk. Senere oversatte han også Det gamle testamentet. Frem til 
da var det først og fremst de latinske variantene av Bibelen som ble brukt i kirken, og det var 
stort sett bare de geistelige som hadde tilgang til den. Vanlige folk var uvitende om hva den 
egentlig lærte. 
 
Det var mange som var enige med Luther både før og etter den 31. oktober 1517, men særlig i 
tiden som fulgte. Nå kunne folk lese Bibelen på sitt eget språk og sammenligne dens lære med 
kirkens praksis. Den nylig oppfunnede boktrykkerkunsten og omreisende bokselgere sørget 
for at både Bibelen og andre av reformatorenes skrifter ble spredt over hele Tyskland. Med 
den økte kunnskapen økte også motviljen mot kirken og dens lære. 
 
Den romersk-katolske kirke baserte seg på pavens og de geisteliges autoritet, kirkefedre, 
kirkemøter, Bibelen og kirkens tradisjoner. Reformatorene forkastet alt unntatt Bibelen. Deres 
nye motto ble: Sola scriptura! – Bibelen alene!  
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FOTNOTER TIL DEL 1 
                                                 
1 Martin Luther ble født 10. november 1517 i Eisleben, Tyskland. Han vokste opp i Mansfeld under fattige kår, men med gudfryktige 
foreldre. I 1501 ble han immatrikulsert ved universitetet i Erfurt, og noen år senere begynte han å studere jus. Ikke lenge etter ble han opptatt 
ved augustinerklosteret i Erfurt (1506). Året etter ble han presteviet og begyte på teologistudiet. I 1510/11 dro han på pilegrimsreise til 
Roma, hvor han ble forferdet over den umoral og urettferdighet som preget de geistelige. Det var mens han krabbet på sine knær opp 
Pilatustrappen der, at han hørte ordene som kom til å prege hans tro resten av livet: ”Den rettferdige skal leve ved tro.” (Rom. 1, 17). I 1512 
fikk Luther doktorgrad i teologi og overtok som professor i bibelfortolkning ved universitetet. I 1515 ble han også utnevnt til distriktsleder 
for augustinerordenen. I 1517 begynte avlatsstriden, som etter hvert utviklet seg til en strid med kirkens ledere. I 1518 startet paven og hans 
nærmeste kjetterprosessen mot Luther, men Fredrik den vise (kurfyrste av Sachsen, Luthers delstat) nektet å utlevere ham til Roma. I 1521 
ble Luther ekskommunisert og lyst fredløs. En periode oppholdt han seg derfor på borgen Wartburg, hvor han fortsatte sitt arbeid gjennom 
brev, salmer og skriv. Her oversatte han også Det nye testamentet til tysk. I 1525 giftet han seg med den tidligere nonnen Katharina von 
Bora. Sammen fikk de seks barn. I 1546 døde Luther i Eisleben. Han ble begravet i slottskirken i Wittenberg. 
2  De teologiske forklaringene er hovedsakelig basert på Den katolske katekisme og artikler i The Catholic Encyclopedia (se kildeoversikt). 
3 Den katolske katekisme, avsnittnr. 1861 
4 Den katolske katekisme, avsnittnr. 1473. 
5 Catholic Encyclopedia, art. Indulgences, egen oversettelse. På engelsk lyder sitatet: ”This treasure He neither wrapped up in a napkin nor 
hid in a field, but entrusted to Blessed Peter, the key-bearer, and his successors, that they might, for just and reasonable causes, distribute it 
to the faithful in full or in partial remission of the temporal punishment due to sin.”  
6 Catholic Encyclopedia, art. Indulgence, egen oversettelse:. På engelsk: “Whoever, out of pure devotion and not for the purpose of gaining 
honor or money, shall go to Jerusalem to liberate the Church of God, let that journey be counted in lieu of all penance.” 
7 Catholic Encyclopedia, art. Indulgence, egen oversettelse. På engelsk: “Receive the sign of the Cross, and thou shalt likewise obtain the 
indulgence of all thou hast confessed with a contrite heart.”  
8 Et pavelig skriv som omhandler et viktig emne, f.eks. utnevnelsen av en helgen eller innvilgelse av avlat i forbindelse med et jubileumsår. 
Navnet har sammenheng med et blysegl som i tidlig middelalder ble brukt på pavelige og kongelige dokumenter, og som på latinsk ble kalt 
for bulla. Betegnelsen brukes sjelden i dag, men benyttes alltid i forbindelse med jubileumsår for å markere kirkelig kontinuitet. 
9 Fra forelesning over Romerbrevet 1515-16. Gjengitt i Steinwede, ”Martin Luther og hans samtid, s. 24. 


