
Del 6 

Avlat i dag 
 
 
 

Etter reformasjonen 
 
I 1567, femti år etter at Luther slo opp sine 95 teser på slottskirken i Wittenberg, avskaffet 
pave Pius V (1566-72) all innvilgelse av avlat som involverte handel og betaling. Men selv 
om handelen med avlat ble avskaffet, holdt kirken fortsatt fast på læren om avlat. 
 
Noen år tidligere var det blitt avholdt et økumenisk konsil i den norditalienske byen Trento 
(lat. Tridentum). Det såkalte Tridentinerkonsilet (eng. Council of Trent) bestod av en rekke 
møter som ble avholdt i tre etapper mellom 1545 og 1563: 
 

 Første periode: 1545-1549, under pave Paul III (1534-1549) 
 Andre periode: 1551-1552, under pave Julius III (1550-1555) 
 Tredje periode: 1562-1563, under pave Pius IV (1559-1565)  

 
Hensikten med konsilmøtene var å bekrefte katolske læresetninger som et ledd i kampen mot 
”protestantenes kjetteri”. I tillegg ble det fattet vedtak som skulle rydde opp i misbruk innad i 
kirken. Disse reformtiltakene omhandlet blant annet utøvelsen av presteembetet, biskopenes 
rettigheter og plikter, straffer for ulydighet mot kirkens ordninger, regler for når man kunne 
inntre i geistlige stillinger, betaling av tiende til kirken og ulike forhold ved klostervesenet. 
For eksempel fikk de geistlige nå forbud mot å berike seg selv og sine slektninger på kirkens 
eiendom1. 
 
De av kirkens lærepunkter som ble bekreftet under konsilet i Trento, var blant annet: 
 
 

 læren om Bibel og Tradisjon 
 
Som sin Tradisjon regnet kirken blant annet uttalelser fra kirkefedrene og tidligere 
kirkemøter. Under Tridentinerkonsilet stadfestet kirken sin lære om at Bibelen og Tradisjonen 
var likestilt som teologisk autoritet. I praksis ville det si at både sitater og prinsipper fra 
Bibelen og sitater og prinsipper fra kirkens Tradisjon skulle brukes for å avgjøre hva som var 
riktig lære og riktig religiøs praksis. Til sammenligning ville protestantene kun anerkjenne 
Bibelen som sitt trosgrunnlag, derav deres motto ”Sola Scriptura!”  
 
I et dekret som omhandlet hvilke skrifter kirken regnet som sin kanon2, uttalte konsilet: 
 

”...idet det følger de ortodokse Fedrenes eksempel, tar Kirkemøtet3 imot, og ærer med en tilsvarende 
følelse av fromhet og ærbødighet, alle bøkene i både Det gamle og Det nye testamentet – idet det anser 
Gud som forfatter av begge – og også de nevnte tradisjoner, de som angår tro så vel som moral, som 
diktert enten med ord fra Jesu egen munn eller ved Den Hellige Ånd4, og bevart i Den katolske kirke 
som en uavbrutt arv.”5 

 
Kirken anerkjente altså Det gamle og Det nye testamentet som Guds ord, slik kirkefedrene 
hadde gjort, og den anerkjente Tradisjonen – de uttalelser kirkefedre og tidligere konsiler 
hadde kommet med vedrørende spørsmål om tro og moral. 
 



Konsilet slo fast at det var den latinske Vulgata-utgaven6 av Bibelen som inneholdt de riktige 
skriftene, og som skulle brukes i undervisning, gudstjeneste og diskusjoner. Denne bibel-
utgaven inneholdt også syv skrifter7 som protestantene ikke anerkjente som autentiske, og 
som vi i dag ikke finner i de protestantiske bibelutgavene. De som ikke ville anerkjenne alle 
skriftene i Vulgata, ble lyst i bann av konsilet: 
 

”Men hvis noen ikke tar imot de nevnte bøker i sin helhet med alle deres deler som hellige og 
kanoniske8, slik de har pleid å bli lest i Den katolske kirke og slik de er i den gamle latinske Vulgata-
utgaven, og bevisst og med overlegg forakter de overnevnte tradisjoner; la ham være bannlyst.”9 

 
Videre la konsilet ned forbud mot å fortolke de bibelske skriftene annerledes enn Den 
katolske kirke eller kirkefedrene hadde gjort, samt mot å trykke og distribuere bibelske 
skrifter eller kommentarer uten de geisteliges godkjennelse. 
 
 
 
 

Bannlysning (gr. anathema) og ekskommunikasjon (lat. ex communio) 
  
Opprinnelig betegnet det greske ordet anathema noe som var løftet opp som et offer til gudene. Etter hvert ble ordet brukt om 
noe som var satt til side, eller lyst i bann, og derfor skulle utryddes (f.eks. i Jos. 6, 17 i den greske oversettelsen av Det gamle 
testamentet, Septuaginta). Både nasjoner, individer, dyr og gjenstander kunne bli anathema (lyst i bann). 
 
I Den romersk-katolske kirke ble begrepet brukt mot kjettere og for å utelukke syndere fra kirken. På alle konsiler er de 
læresetninger som ble vedtatt som kirkens kanon, blitt nedfelt med ordene: ”Hvis noen sier ...[imot læresetningen]... la ham 
være bannlyst [anathema].” 
 
Fra begynnelsen av 500-tallet ble det gjort et skille mellom ekskommunikasjon (lat. Ex communio, dvs. utenfor nattverds-
fellesskapet) og bannlysning (gr. anathema). På 1200-tallet skilte kirken mellom større og mindre ekskommunikasjon. Større 
ekskommunikasjon utelukket en person fra det kristne fellesskap, og innebar det samme som bannlysning. Mindre 
ekskommunikasjon utelukket personen fra å motta sakramentene. Den som var ekskommunisert eller lyst i bann, kunne 
likevel komme tilbake til kirken dersom de gjorde bot (soning). 
 
Fra 1200-tallet har det ikke vært andre forskjeller mellom ekskommunikasjon og bannlysning enn selve seremonien der 
”dommen” blir uttalt. Mens biskoper kan ekskommunisere, er det kun paven som kan lyse personer i bann. Dette skjer i en 
høytidelig seremoni hvor paven, assistert av tolv prester som holder hvert sitt lys, sier:  
 
“I Gud den allmektiges navn, Fader, Sønn og Helligånd, og i den velsignede Peters navn, Apostlenes prins, og i alle 
helgenenes navn, i kraft av den makt som er blitt gitt oss til å binde og løse i himmel og på jord, fratar vi derfor [NAVN] selv, 
og alle hans medskyldige og alle hans delaktige, samfunnet med vår Herres legeme og blod; vi avskjærer ham fra samfunnet 
med alle kristne; vi utelukker ham fra barmen til vår hellige Mor, kirken i himmelen og på jorden; vi erklærer ham 
ekskommunisert og bannlyst; og vi dømmer ham forbannet til evig ild med Satan og hans engler og alle syndens barn, så 
lenge han ikke vil bryte demonens lenker, gjøre bot og sone overfor Kirken; vi overgir ham til Satan for å speke hans legeme, 
slik at hans sjel kan bli frelst på dommens dag.”10 
 
De tolv prestene svarer så: ”Fiat, fiat, fiat.” , og kaster deretter lysene sine sine ned på bakken. (Kilde: Catholic 
Encyclopedia, art. Anathema) 
 
Om ekskommunikasjon, som i prinsippet er det samme som bannlysning, står det i Den katolske katekisme:  
 
”Visse særlig alvorlige synder straffes med ekskommunikasjon, den hardeste kirkestraff som finnes, og som utelukker fra 
mottagelse av sakramentene og visse kirkelige handlinger...” (pkt. 1463).  
 
Ekskommunikasjon, eller bannlysning skal altså utelukke en person fra de midler kirken selv mener er nødvendige for et 
menneskes frelse, slik som sakramentene (se senere). Det er altså en dom til fortapelse. 

 
 
 
 



Bannlysning i dag 
 
Også i vår tid brukes ekskommunikasjon som straff i Den romersk-katolske kirke. Et eksempel er den sri-lankiske pateren 
Tissa Balasuriya, som ble ekskommunisert i 1997 etter å ha publisert en bok (Mary and Human Liberation, 1990) med 
uttalelser som brøt med kirkens læresetninger. Balasuriya hevdet blant annet at kirkens lære (fortolkninger) skilte seg fra Jesu 
lære, at læren om arvesynd ble innført av kirken for å utøve makt over de troende, og at læren om Marias guddommelige 
moderskap, hennes ubesmittede unnfangelse og jomfruelighet, samt hennes fysiske himmelfart ikke samsvarte med Guds ord. 
Balasuriya ble også anklaget for ikke å anerkjenne bispekolleget og pavens ufeilbarlighet. Han ble derfor ekskommunisert 
”latae sententiae” (automatisk). Med referanse til Kanon 1331 i The Code of Cannon Law (Title IV, Penalties and Other 
Punishments, Chapter I, Censures) fikk han dermed forbud mot bl.a. å lede og motta de katolske sakramentene. Dokumentet 
som erklærte Balasuriya for ekskommunisert, ble undertegnet av kardinal Ratzinger (senere Benedict XVI), som da ledet 
Vatikanets Kongregasjon for Troslæren. Forut for ekskommuniseringen hadde Balasuriya nektet å underskrive en tros-
erklæring som kongregasjonen hadde sendt ham. I stedet hadde han undertegnet pave Paul VIs trosbekjennelse fra 1968, med 
en liten tilføyelse som gjorde at kongregasjonen ikke ville godta dokumentet. I 1998 ble Balasuriy likevel forsonet med 
kirken, etter først å ha tilbakekalt det han hadde skrevet som brøt med kirkens lære, og lovet å ikke gjøre det samme igjen. 
 
Et annet eksempel er syv kvinner som lot seg prestevie ombord på en båt på Donau i juni 2002. Prestevielsen ble foretatt av 
en argentinsk biskop, Romulo Braschi, som selv var blitt ekskommunisert på 70-tallet. Da kvinnene ikke ville føye seg etter 
Vatikanet, ble de ekskommunisert 5. august samme år. 
 

 
 

 messen som et virkelig offer 
 
Ifølge kirkens lære var brødet og vinen i den katolske nattverden ikke bare et symbol på Jesu 
legeme og blod. Kirken mente at presten som ledet seremonien, omgjorde brødet og vinen ved 
hver nattverd slik at det ble Jesu virkelige legeme og blod. Konsilet slo fast at nattverdsbrødet 
i seg selv inneholdt både Jesu legeme og blod, og at nattverdsvinen tilsvarende inneholdt både 
Jesu legeme og Hans blod. Konsilet fordømte samtidig alle som måtte hevde at dette ikke var 
tilfellet, eller som påstod at nattverden kun var en handling til minne om Jesu død på korset 
eller et uttrykk for takknemlighet.  
 
Følgende sitat er hentet fra dekretet om eukaristiens sakrament (nattverdssakramentet), fra en 
konsilsammenkomst under pave Julius III i 1551: 
 

”Hvis noen benekter at den aller helligste eukaristiens sakrament virkelig, på ordentlig og substansielt 
inneholder vår Herre Jesu Kristi legeme og blod, sammen med Hans sjel og guddommelighet, og 
dermed hele Kristus, men sier at Han kun er i den som et tegn eller som illustrasjon eller dyd; la ham 
være bannlyst.”11 

 
På møtet holdt under Pius IV i 1562, ble temaet tatt opp igjen. Eukaristiens betydning i 
messen og prestenes rolle ble understreket. Sitatene under er eksempler på hva konsilet nå slo 
fast:  
 

”...de troende kan ikke utføre noen annen gjerning som er så hellig og guddommelig som dette store 
mysterium, hvor i det livgivende offeret som forsoner oss med Faderen, daglig blir ofret på alteret av 
prestene...”12 

 
”Hvis noen sier at Kristus med disse ord – ”Gjør dette til minne om meg” (Lukas xxii, 19) – ikke 
innsatte apostlene som prester, eller ikke bestemte at de og andre prester skulle ofre Hans eget legeme 
og blod; la ham være bannlyst.”13 

 
”Hvis noen sier at messeofferet kun er et lovprisnings- og takknemlighetsoffer, eller at det utelukkende 
er til minne om offeret som ble fullendt på korset, og ikke et sonoffer, eller at det kun gagner den som 
mottar det, og at det ikke bør bli ofret for de levende og de døde for synder, lidelser, soning og andre 
behov; la ham være bannlyst.”14  

 



”Hvis noen sier at messeofferet er blasfemisk mot det aller helligste offer Jesu har fullendt på korset, 
eller at det reduserer dette; la ham være bannlyst.”15 

 
 

 kirkens hierarki og pavens myndighet 
 
Konsilet bekreftet det hierarkiske systemet som fantes i kirken, og slo fast at verken 
folkeopinionen eller verdslige myndigheter skulle ha innflytelse på ordinasjonen av de 
geistlige. Videre fordømte konsilet påstandene om at prestene i Det nye testamentet kun 
hadde midlertidig makt og kunne miste sitt presteembete dersom de ikke utøvet det i samsvar 
med Guds ord. Følgende utdrag er hentet fra konsildekretet: 
 

”...Og hvis noen slår fast at alle kristne uten forskjell er prester i Det nye testamentet, eller at de alle er 
gjensidig utrustet med en likeverdig åndelig makt, er det tydelig at vedkommende ikke gjør annet enn å 
gjøre til skamme det kirkelige hierarkiet, som er som en hær oppstilt til slag...”16 
  
”...den hellige Synoden erklærer at biskopene, som er apostlenes etterfølgere, hovedsakelig hører til i 
dette hierarkiske systemet ved siden av de andre kirkelige gradene; at de ... av Den Hellige Ånd er satt 
til å styre Guds kirke; at de står over prestene, gir konfirmasjonens sakrament, ordinerer Kirkens 
prester; og at de kan utføre en rekke andre ting som andre av en lavere orden ikke har myndighet 
til...”17  
 
”Hvis noen sier at det ikke finnes et synlig og utvendig presteskap i Det nye testamentet; eller at det 
ikke finnes en myndighet til å innvie og ofre vår Herres virkelige legeme og blod, og til å tilgi og 
fastholde synd, men bare et embete og utelukkende et prestekall til å forkynne evangeliet; eller at de 
som ikke forkynner, ikke er prester i det hele tatt; la ham være bannlyst.”18 

 
Ifølge kirken var paven ufeilbarlig i trosspørsmål. Konsilet holdt fast ved at han var det de 
kalte”Hans [Guds] egen stedfortreder på jorden”19.  
 
 

Paul IIIs innledningsord i 1547 
 
Følgende sitat er hentet fra Dekretet om rettferdiggjørelse, fra Tridentinerkonsilets sjette samling i 1547. Utdraget viser blant 
annet hvilken ærbødighet og autoritet som ble tillagt konsilet av kirken, og gir et lite innblikk i hvordan det foregikk (f.eks. 
hvem som var tilstede, hvordan de formulerte seg, etc.): 
 
”Det sprer seg nå en viss feilaktig lære om rettferdiggjørelsen [jf. protestantenes lære om frelse ved tro alene], og det ikke 
uten at mange sjeler går til grunne og til alvorlig skade for Kirkens enhet. Det hellige og sakrale, økumeniske og generelle 
Kirkemøtet i Trento, som er lovmessig samlet i Den Hellige Ånd, - - de mest ærede herrer Giammaria del Monte, biskop av 
Palestrina, og Marcellus med tittelen av det hellige kors i Jerusalem, prest, kardinaler av Den hellige romerske kirke og 
apostoliske legater a latere, som presiderer i den, i navnet til den mest hellige far og herre i Kristus, Paul III, pave etter 
Guds forsyn - - har derfor til hensikt å gjøre rede for den sanne og sunne lære om den nevnte rettferdiggjørelsen, for den 
allmektige Guds pris og ære, for å skape ro i Kirken og for sjelenes frelse – den lære som rettferdighetens sol, Jesus Kristus, 
vår tros forfatter og fullender, lærte, som apostlene videreførte, og som Den katolske kirke påminnet av Den Hellige Ånd 
alltid har holdt fast ved. Det forbys på det sterkeste at noen fra nå av våger å tro, forkynne eller undervise annerledes enn det 
som blir bestemt og erklært i dette dekretet.”20 
 
Legg merke til bekymringen for Kirkens enhet i begynnelsen av sitatet og hvordan dekretet gir retningslinjer ikke bare for 
hva som skal forkynnes og undervises av de geistlige, men også for hva andre mennesker kan tro. 

 
 

 læren om skjærsilden 
 
Konsilet bekreftet læren om at det fantes en skjærsild, og hevdet at Gud ikke alltid ettergav 
hele straffen når Han tilgav synd. Ettersom Gud krevde tilfredsstillelse og ville straffe synd, 



måtte de mennesker som ikke fikk gjort tilstrekkelig bot i dette livet, fullføre straffen etter sin 
død, det vil si i skjærsilden. Følgende sitater er fra konsilmøtene i henholdsvis 1563 og 1547: 
 

”...Den Katolske Kirke, opplyst av Den Hellige Ånd, har på hellige konsiler og veldig nylig på denne 
økumeniske Synoden, lært fra de hellige skrifter og Kirkefedrenes gamle tradisjon at det finnes en 
Skjærsild...”21 
 
”Hvis noen sier at enhver botferdig synder får ettergitt skylden etter at rettferdiggjørelsens nåde er 
mottatt, og at gjelden med evig straff slettes ut på en slik måte at det ikke står igjen noe gjeld av timelig 
straff som må betales enten i denne verden eller i den neste, i Skjærsilden, før porten til himmelens rike 
kan bli åpnet (for ham); la ham være bannlyst.”22 

 
Kirkemøtet oppfordret biskopene til å fortsette å undervise og forkynne denne læren, men ba 
dem utelate alle kompliserte spørsmål, slik som f.eks. skjærsildens beliggenhet: 
 

”Den hellige Synoden pålegger biskopene at de omhyggelig gjør hva de kan for at den sunne lære om 
Skjærsilden, [som er] overført fra de hellige Kirkefedre og hellige konsiler, blir trodd, bevart, undervist 
om og forkynt over alt av Kristi trofaste. Men la de mer kompliserte og innviklede spørsmål, og det som 
ikke tjener til oppbyggelse, og som stort sett ikke vil øke fromheten, bli utelatt fra folkelige taler foran 
den ulærde folkemengden...”23 

  
Videre lærte konsilet at messeofferet ikke bare var til gagn for de levende som tok del i 
messen, men også for de avdøde som ifølge kirkens lære befant seg i skjærsilden: 
 

”...Det [messeofferet] blir derfor rettmessig ofret ikke bare for syndene, straffene, soningene og de 
andre behovene til de troende som lever, men også for dem som er døde i Kristus, og som ennå ikke er 
fullstendig renset...”24 

 
 

 rettferdiggjørelse gjennom botssakramentet  
 
Ifølge kirken var alle mennesker skyldige og under fordømmelse på grunn av Adams fall 
(syndefallet i Eden) fra det øyeblikk de ble født. Det var derfor nødvendig med dåp for å 
fjerne denne arvesynden. Med dåpens sakrament fulgte både tilgivelse og en helliggjørelse og 
fornyelse av den personen som ble døpt. Hvis noen syndet etter dåpen, ville de miste sin 
rettferdighet, men denne var mulig å vinne tilbake gjennom botens sakrament. Konsilet 
hevdet: 
 

”...for deres skyld som faller i synd etter dåpen, innstiftet Jesus Kristus botens sakrament idet Han sa: 
”Ta imot Den Hellige Ånd! Hvis dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Hvis dere fastholder 
syndene for noen, er de fastholdt.” Basert på dette skal det undervises at en kristen persons bot etter 
hans fall er svært annerledes fra den ved hans dåp, og at denne ikke bare omfatter en slutt med synder 
og en avsky for dem, eller et angrende og ydmykt hjerte, men også den sakramentale bekjennelse [dvs. 
skriftemålet] av de aktuelle syndene ... og den prestelige absolusjon, og likeledes soning [bot] gjennom 
faste, almisser, bønner og andre fromhetsøvelser gjennom et åndelig liv, riktignok ikke for den evige 
straffen – som sammen med skylden blir ettergitt enten gjennom sakramentet eller gjennom et ønske om 
sakramentet – men for den timelige straffen, som ifølge de hellige skrifters lære ikke alltid blir 
fullstendig ettergitt, slik det skjer i dåpen...”25 

 
Konsilet understreket at det kun var gjennom botens sakrament at en person kunne bli tilgitt 
og rettferdiggjort, og de fordømte protestantenes lære om rettferdiggjørelse ved tro alene: 

 
”Hvis noen sier at den som har falt i synd etter dåpen, ikke er i stand til å reise seg igjen ved Guds 
nåde; eller at han virkelig er i stand til å få tilbake den rettferdighet som han mistet, uten botens 



sakrament, men ved tro alene, i motsetning til hva Den hellige romerske og universelle Kirken – 
instruert av Kristus og Hans Apostler – hittil har bekjent, overholdt og lært; la ham være bannlyst.”26  
 
”Hvis noen sier at Gud alltid ettergir hele straffen sammen med skylden, og at skriftebarnas soning ikke 
er annet enn den tro hvor de erkjenner at Kristus har sonet for dem; la ham være bannlyst.”27 
  
”Hvis noen sier at den mottatte rettferdigheten ikke blir bevart og heller ikke øker fremfor Gud gjennom 
gode gjerninger, men at de aktuelle gjerningene kun er frukter av og tegn på rettferdiggjørelsen man 
har oppnådd, men ikke en grunn til at den øker; la ham være bannlyst.”28 

 
Ifølge kirkens lære var alle de tre komponentene i botssakramentet – anger, skriftemål og 
soning (botsøvelser) – ”nødvendige for frelsen”29. Enhver som hevdet noe annet, ble lyst i 
bann.  
 
Martin Luther hadde i sine teser hevdet at paven ikke kunne tilgi skyld, bare erklære at den 
var blitt ettergitt av Gud (tese 6). Konsilet imøtegikk denne påstanden med å hevde at 
prestene hadde fått makt fra Gud til både å tilgi synder og til å holde fast ved dem og pålegge 
en passende straff. Presten fungerte derfor som en dommer – som den som faktisk dømte den 
som hadde syndet – og ikke bare som en som formidlet budskapet om Guds tilgivelse. 
Skriftemålet, med bekjennelse av alle aktuelle synder, var derfor en nødvendighet slik at 
presten skulle kunne utøve sin dømmende funksjon. Han måtte få kjennskap til synden. 
Sitatene under er hentet fra konsilmøtet i 1551: 
 

”Ut ifra innstiftelsen av botssakramentet ... har Den universelle Kirken alltid forstått det slik at den 
fullstendige bekjennelsen av synder også ble innstiftet av Herren, og at den av guddommelig rett er 
nødvendig for alle som har falt i synd etter dåpen – ettersom vår Herre Jesus Kristus, da han skulle 
stige opp fra jorden til himmelen, etterlot prestene som sine egne vikarer, som formenn og dommere. 
Alle dødelige synder som Kristi trofaste måtte ha falt i, skulle bringes til prestene, slik at de i samsvar 
med nøklenes makt kan uttale dommen om tilgivelse eller fastholding av synder. For det er åpenbart at 
prestene ikke kunne ha avsagt denne dommen uten kjennskap til årsaken. Ei heller kunne de pålegge 
rettferdige straffer hvis de troende [som skrifter] kun bekjente sine synder i generelle ordelag og ikke 
spesifikt, én for én.”30 
 
”Hvis noen benekter at den sakramentelle bekjennelsen [skriftemålet] er blitt innstiftet eller at den av 
guddommelig rett er nødvendig for frelsen; eller sier at måten å bekjenne for presten alene i 
hemmelighet, slik Kirken har praktisert fra begynnelsen og ennå praktiserer, er forskjellig fra Kristi 
forordning og befaling, og er en menneskelig oppfinnelse; la ham være bannlyst.”31 

 
”Hvis noen sier at prestens sakramentelle absolusjon ikke er en juridisk handling, men blott en tjeneste 
hvor presten uttaler og erklærer at syndene er tilgitt den som bekjenner, kun forutsatt at han selv tror 
han er tilgitt...;  la ham være bannlyst.”32 

 
 

 læren om botsøvelser 
 
Ifølge Tridentinerkonsilet var det nødvendig med en eller annen form for soning for å få 
tilgivelse for synder som var begått etter dåpen. Denne soningen skjedde enten her i livet, 
altså i form av botsøvelser som presten påla under botssakramentet, eller i Skjærsilden. Om 
dette temaet sier konsilet: 
 

”Videre lærer Synoden at den guddommelige gavmildhet er så generøs at vi gjennom Jesus Kristus er i 
stand til å gjøre soning overfor Gud Faderen, ikke bare gjennom straffer som vi frivillig påtar oss som 
avstraffelse for synder, eller gjennom dem som presten etter sitt skjønn ilegger oss ut ifra størrelsen på 
vår forseelse, men også – hvilket er et veldig stort bevis på kjærlighet – gjennom de timelige plager som 
Gud påfører oss og som vi tålmodig bærer.”33 
 



”Hvis noen sier at soning for synder – når det gjelder timelig straff – ikke blir gjort overfor Gud 
gjennom Jesu Kristi fortjeneste ved de straffene som påføres av Ham og bæres tålmodig, eller ved dem 
som pålegges av presten, eller ved dem som frivillig påtas, slik som faste, bønner, almisser eller andre 
fromhetsgjerninger; og at den beste botsøvelsen utelukkende er et nytt liv; la ham være bannlyst.”34 

 
 

 læren om avlat  
 
Konsilet slo fast at avlaten var svært nyttig for de kristne, og at praksisen burde opprettholdes. 
Samtidig måtte det rettes på det misbruk av ordningen som hadde sneket seg inn i kirken. På 
det siste konsilmøtet (1563) ble det sagt om avlaten: 
 

”Ettersom makten til å innvilge avlat ble gitt til Kirken av Kristus, og kirken selv i de tidligste tider har 
brukt denne makten som den ble gitt av Gud, lærer og pålegger den hellige Synoden at bruken av avlat 
– som er svært gagnlig for det kristne folk og bifalt av de hellige Konsilers autoritet – skal beholdes i 
Kirken. Konsilet fordømmer med bannlysning dem som enten hevder at avlat er forgjeves eller benekter 
at Kirken har makt til å innvilge den.”35 
 
”...Det [kirkemøtet] befaler alle biskoper omhyggelig å samle informasjon om all slags misbruk av 
denne type i sin egen kirke og rapportere dem på førstkommende provinsielle kirkemøte, slik at de etter 
å ha blitt belyst med andre biskopers meninger, straks kan henvises til den øverste romerske biskop, slik 
at det som er hensiktsmessig for den universelle Kirke kan bli forordnet ved hans autoritet og klokskap: 
at denne hellige avlatens gave kan deles ut til alle de trofaste, på en from, hellig og ufordervet måte.”36 

 
 

Økumeniske konsiler 

 
 Ordet konsil kommer fra det latinske concilium, som betyr ”rådsforsamling”. Ordet økumenisk (gr. oikumene) 

brukes for å betegne noe som omfatter hele kirken eller hele kristenheten. 
 
 Et konsil blir også omtalt som et kirkemøte eller en synode. 
 
 Det finnes to typer konsiler:  

1) økumeniske konsiler (også kalt generelle), hvor biskoper som representerer hele kirken deltar. 
2) provinsielle konsiler (også kalt lokale), som avholdes lokalt. 
 

 Ettersom paven er kirkens overhode, er det kun han som kan sammenkalle til et økumenisk konsil. For at konsilet 
skal være økumenisk, må alle biskopene i verden bli innkalt. Det er likevel ikke nødvendig at verken alle eller et 
flertall av dem deltar. 

 
 De stemmeberettigede deltakerne på et konsil omtales som konsilfedre.  
 
 For at konsilets vedtak skal ha økumenisk verdi og autoritet, må de godkjennes av paven. Det er med andre ord 

ingenting som kommer fra et slikt konsil som ikke har vært godkjent av ham. 
 
 Den romersk-katolske kirke har så langt hatt 21 økumeniske konsiler: Nicea I (325 e.Kr.), Konstantinopel I (381), 

Efesos (431), Khalkedon (451), Konstantinopel II (553), Konstantinopel III (680), Nikea II (787), Konstantinopel 
IV (869), Lateran I (1123), Lateran II (1139), Lateran III (1179), Lateran IV (1215), Lyon I (1245), Lyon II (1274), 
Vienne (1311), Konstanz (1414), Firenze (1438-1443), Lateran V (1512-1517), Tridentum (Trento) (1545-1563), 
Vatikan I (1869-1870), Vatikan II (1962-1965). 

 
 Konsilet kan avholdes i navnet til en verdslig øverighetsperson. Opp gjennom historien har dette ofte vært tilfelle. 

For eksempel ble Tridentinerkonsilet (1545-63) avholdt under keiser Karl V (1519-58) og hans bror og etterfølger 
keiser Ferdinand I (1558-64). 

 
 Følgende sitater, som er hentet fra artikkelen Hva er et katolsk kirkemøte (et konsil)?, publisert på Den romersk-

katolske kirkes norske nettside, kan gi ytterligere forklaringer på hva som skjer på et økumenisk konsil (legg merke 
til at både Bibelen og kirkens Tradisjon er veiledende for de vedtak som fattes):  

 
”...Alle katolske biskoper som har muligheter til å komme, innfinner seg på kirkemøtet. De har på forhånd samtalt med 
prestene og legfolket i sitt bispedømme om de ting som skal tas opp på konsilet. Her undersøker konsilsfedrene hva 



Bibelen og den muntlige tradisjon sier om det emnet som skal behandles. Gjennom samtaler søker konsilsfedrene å 
komme frem til et overveldende flertall for en bestemt mening. Dreier det seg om en teologisk læreavgjørelse - hvor det 
store flertall av kirkemøtets biskoper er kommet til enighet - blir ikke denne læreavgjørelsen anerkjent som ufeilbart 
dogme, bindende for alle troende katolikker, før også paven, Peters etterfølger, har gitt den sin anerkjennelse.” 
 
”... Når Kirkens biskoper innfinner seg på et konsil, er de overbevist om at Gud har gitt paven myndighet til å uttale seg 
ufeilbart om en sak som angår troen. Og gjør de det, skulle det være nokså selvsagt at de ...  føler seg forpliktet i sin 
samvittighet til å bøye seg for Klippens avgjørelse, fordi det da er Gud selv som taler gjennom ham. Brudd på 
samvittighetsfriheten synes jeg det derimot er når man i et kirkesamfunn skal være nødt til å bøye seg for bestemmelsene 
til en helt igjennom avkristnet stat.” 
            

 
 
 

Indulgentarium Doctrina 
 
Det er nå rundt 450 år siden Tridentinerkonsilet ble avholdt. Mye har skjedd i den religiøse 
verden siden den gang. Vi vil nå vende blikket mot vår egen tid og fokusere på spørsmålene: 
Finnes læren om avlat ennå? Og hvis den gjør det, hvordan praktiseres den? 
 
Svaret på disse spørsmålene er kanskje ikke så kjent i det tradisjonelt protestantiske Norge, 
men det er ikke vanskelig å finne. Den romersk-katolske kirke er veldig tydelig og åpen om 
hva den lærer. Både Den katolske katekisme37 og the Catholic Encyclopedia38 er gode opp-
slagsverk hvis man ønsker å finne ut mer om avlatens rolle i kirken og relaterte emner. 
 
Dagens lære om avlat ble formulert av pave Paul VI (1963-78) i et skriv kalt Indulgentarium 
Doctrina. Skrivet ble publisert januar 1967, et par år etter Det annet vatikankonsil (1962-65). 
Her omtales avlatens opphav og hvordan den fungerer. I skrivet ble det formulert 20 regler 
som fra og med april 1967 skulle regulere bruken av avlat.  
 
I Indulgentarium Doctrina både understøtter og anbefaler Den romersk-katolske kirke bruken 
av avlat, som de hevder at har sine røtter hos apostlene og siden ble utviklet gradvis i kirken 
ved Den Hellige Ånds hjelp (dvs. gjennom kirkefedre og tidligere konsiler, altså kirkens 
Tradisjon) (jf. Avlat i historien i Kap. 1). Nye retningslinjer for innvilgelse av avlat blir derfor 
ikke betraktet som en forandring, men som en videreutvikling av kirkens lære og praksis. 
 
Om én persons mulighet til å bidra til andre personers frelse, står det i dokumentet: 
 

”Idet de følger i Kristi fotspor, har de trofaste kristne alltid anstrengt seg for å hjelpe hverandre på 
veien til den himmelske Fader gjennom bønner, utveksling av åndelige goder og botsøvelser. Jo mer de 
har sunket ned i kjærlighetens glød, jo mer har de etterlignet Kristus i Hans lidelser, idet de bar sine 
kors til soning for sine egne og andres synder med visshet om at de kunne hjelpe sine brødre til å oppnå 
frelse fra barmhjertighetens Gud Fader. Dette er den veldig gamle læren om de helliges samfunn, hvor 
livet til hver enkelt sønn av Gud i Kristus og ved Kristus blir bundet sammen i en vidunderlig 
forbindelse med livet til alle andre kristne brødre i den overnaturlige enheten i Kristi mystiske 
legeme...”39   

 
Skrivet fortsetter med å forklare at siden alle kirkens medlemmer – både levende og avdøde – 
er en del av det de kaller Jesu mystiske legeme40, kan de bidra til hverandres frelse og få del i 
andres fortjenester. Fortjenestene finnes i kirkens skattkammer, og består av Jesu soning og 
fortjenester, samt bønner og gode gjerninger utført av jomfru Maria og andre helgener41. 
Disse blir sagt å være i himmelen, og siden de derfor er ”nærmere forenet med Kristus”, gjør 
de at hele kirken blir mer hellig42. Videre står det i dokumentet: 
 



”Bruken av avlat viser oss dessuten hvor nært vi er forbundet med hverandre i Kristus, og hvordan den 
enkeltes overnaturlige liv kan komme andre til gode slik at også de kan bli lettere og nærmere forbundet 
med Faderen. Bruken av avlat har derfor en effektiv påvirkning på kjærligheten i oss, og lar denne 
kjærligheten bli synlig på en fremragende måte idet vi tilbyr avlat som en hjelp til våre brødre som 
hviler i Kristus.”43 

 
Det er Jesu, jomfru Marias og helgenenes fortjenester som danner grunnlaget for avlaten. 
Kirken ser seg selv som formidler av disse ”skattene”, som gir reduksjon av timelig straff for 
synder som er blitt tilgitt. Målet med å innvilge avlat er både å hjelpe de troende til å sone 
straffen for sine synder, og å oppmuntre dem til å utføre fromhets-, bots- og barmhjertig-
hetshandlinger. En måte å utføre slike handlinger på, er å gå i forbønn for de døde: 
 

”Og hvis de troende tilbyr avlat gjennom forbønn for de døde, dyrker de kjærlighet på en utmerket 
måte...”44 

 
Avlaten er gratis, men gis kun på bestemte betingelser. I tillegg til å utføre de handlinger 
kirken har foreskrevet, kreves det at de troende må elske Gud, avsky synd, stole på Jesu 
fortjenester og ha en fast tro på den hjelp de kan få fra samfunnet med helgenene. Dessuten 
kreves det at de underordner seg de geistlige, fremfor alt paven. 
 
I skrivet fra 1967 gir kirken altså sin fulle støtte til fortsatt bruk av avlat. Samtidig under-
strekes det at ordningen ikke reduserer andre metoder for helliggjørelse og renselse som 
finnes i kirken, slik som messen og botssakramentet: 
 

”Støttet av disse sannheter, har Den hellige moderkirken – idet den nok en gang anbefaler praksisen 
med avlat for de troende som noe veldig verdifullt for det kristne folk opp gjennom århundrene og også 
i våre dager (hvilket er bevist gjennom erfaring) – ikke på noen måte til hensikt å redusere verdien av 
andre midler til helliggjørelse og renselse. Dette gjelder først og fremst messeofferet og sakramentene, 
spesielt botssakramentet. Heller ikke reduserer den betydningen av de tallrike hjelpemidler som kalles 
sakramenter eller fromhets-, bots- og barmhjertighetshandlinger.”45 

 
 

Dagens lære om avlat 
 
I de 20 reglene i Indulgentarium Doctrina forklares hva som menes med avlat og hvordan den 
kan oppnås. Før vi går inn på disse, skal vi se nærmere på hva som er kirkens offisielle lære 
om avlat i dag. I Indulgentarium Doctrinas første regel defineres avlat slik: 
 

”Avlat er ettergivelse overfor Gud av den timelige straffen for synder som allerede er tilgitt hva gjelder 
skyld, [og] som Kristi etterfølgere med den rette innstilling og på visse fastsatte betingelser oppnår 
gjennom Kirkens handling. I kraft av å være gjenløsningens forvalter, fordeler og anvender Kirken 
gjennom sin myndighet den skatt av godtgjørelser som Kristus og helgenene har vunnet.”46  

 
Ifølge Den romersk-katolske kirkes lære, slik den beskrives i Den katolske katekisme fra 
1997, finnes det to omvendelser som mennesker kalles til. Den første omvendelsen skjer ved 
dåpen. Personen får da fullstendig tilgivelse både for arvesynden og for de synder vedkom-
mende har begått av egen vilje (pkt. 978). Ved dåpen blir altså både den evige og den timelige 
straffen slettet ut. De synder som personen gjør etter dåpen, skiller ham igjen fra Gud og fra 
fellesskapet i kirken. Det er derfor behov for en ny forsoning og en ny omvendelse. Denne 
andre omvendelsen skjer ved botssakramentet, og forsoner altså personen med Gud og med 
kirken (pkt. 980; 1469). Dette sakramentet blir derfor også kalt forsoningens sakrament, 
omvendelsens sakrament, skriftemålssakramentet og tilgivelsens sakrament (pkt. 1424).  
 



Feiringen av botssakramentet 
  
”Som alle sakramenter er også boten en liturgisk handling. Følgende elementer inngår vanligvis i feiringen: prestens hilsen 
og velsignelse, lesning av Guds Ord for å opplyse samvittigheten og vekke anger, og oppfordring til å angre syndene; 
syndsbekjennelsen som både erkjenner syndene og gir dem til kjenne overfor presten; ileggelse og godtagelse av bot; 
prestens absolusjon; lovprisning, takksigelse og bortsendelse med prestens velsignelse.”  

(Den katolske katekisme, pkt. 1480) 

 
 
For at botssakramentet skal føre til forsoning, forutsettes anger, skriftemål (bekjennelse av 
syndene for presten) og bot (pkt. 1450-1460). Sakramentet etterfølges av prestens absolusjon 
(syndstilgivelse). Kirken sier riktignok at kun Gud tilgir synder (pkt. 1441), men hevder 
samtidig at Han har gitt denne makten til kirken og dens biskoper, som blir kalt apostlenes 
etterfølgere. Om dette kan vi lese i katekismen: 
 

”Kristus ville at Hans Kirke, i sin bønn, sitt liv og sin gjerning, helt og fullt skulle være tegn og redskap 
for den tilgivelse og forsoning Han vant oss ved sitt blod. Makt til å forlate synder overgav Han 
imidlertid til aposteltjenesten [altså biskopene]. Den har i oppdrag "å formidle forliket" (2 Kor. 5, 18). 
Apostlene er sendt "på Kristi vegne", og "det er Guds appell" som lyder og formaner oss gjennom dem: 
"La dere forlike med Gud" (2 Kor. 5, 20).” (pkt. 1442). 
 
”Ved å gi apostlene del i sin egen makt til å tilgi synder, gir Herren dem også myndighet til å forlike 
syndere med Kirken. Denne kirkelige siden av deres oppgave kommer særlig til uttrykk i Kristi 
personlige ord til Simon Peter: "Deg vil jeg gi nøklene til himlenes rike; det du binder på jorden, skal 
være bundet i himlene, og det du løser på jorden, skal være løst i himlene" (Matt 16, 19). ... Ordene løse 
og binde betyr: den dere utelukker fra deres fellesskap, skal være utelukket fra fellesskapet med Gud; 
den dere gjenopptar i deres fellesskap, vil Gud også gjenoppta i sitt. Forsoning med Kirken kan ikke 
skilles fra forsoning med Gud.” (pkt. 1444-1445). 
 
”Siden Kristus betrodde sine apostler med forsoningstjenesten, fortsetter biskopene, apostlenes 
etterfølgere, og presbyterne, biskopenes medarbeidere, å utføre denne tjenesten. Det er nemlig 
biskopene og presbyterne som i kraft av ordinasjonssakramentet har makt til å forlate alle synder "i 
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn".” (pkt. 1461). 

 
”Det finnes ikke den synd, uansett hvor alvorlig den måtte være, som den hellige Kirke ikke kan tilgi. 
"Det menneske finnes ikke, det være seg aldri så ondt og aldri så skyldig, som ikke med visshet kan håpe 
på tilgivelse, forutsatt at det angrer oppriktig"...” (pkt. 982).  
 
”Full og individuell bekjennelse av alvorlige synder, etterfulgt av absolusjon, forblir den eneste 
ordentlige måte å forlikes med Gud og med Kirken på.” (1497).  

 
Botssakramentet skal føre til forsoning med Gud, forsoning med kirken, ettergivelse av evig 
straff, åndelig fred, trøst og kraft. Når det gjelder den timelige straffen, vil denne fortsatt bli 
værende. Kirken lærer: 
 

”Syndstilgivelsen [prestens absolusjon] og gjenopprettelsen av samfunnet med Gud medfører 
ettergivelse av den evige straff for synder. Men den timelige straff blir værende. Den kristne bør 
forsøke, ved tålmodig å bære alle slags lidelser og prøvelser, og når timen kommer, ved å se døden i 
møte med stor ro, å ta imot disse timelige straffer som en nådegave; og ved barmhjertighets- og 
kjærlighetsgjerninger, ved bønn og ulike botsøvelser, helt å legge av "det gamle menneske" og ikle seg 
"det nye menneske"” (pkt. 1473). 

 
Når personen har bekjent sine synder for presten i skriftemålet47, vil skriftefaren ilegge 
vedkommende en bot, slik at han kan godtgjøre eller sone for den synden han har begått. Om 
dette står det i katekismen: 
 



”...Syndstilgivelsen fjerner synden, men den gjør ikke godt igjen den uorden synden har voldt. ... Han 
[synderen] må derfor ytterligere gjøre noe for å gjøre godt igjen det han har forbrutt: han må "yte 
godtgjørelse" eller "sone" for sine synder. Denne godtgjørelsen kalles også "bot".” (pkt. 1459). 

 
Når det gjelder selve boten [godtgjørelsen, soningen], kan den ”bestå i bønn, gave, barm-
hjertighetsgjerninger, tjeneste for nesten, frivillig avkall, offer, og fremfor alt i å bære vårt 
kors med tålmodighet” (pkt. 1460). Sagt med andre ord: Hvis du har begått en synd og 
deretter følger gangen i botssakramentet, kan presten, etter å ha hørt din bekjennelse, be deg 
utføre en tjeneste for en annen person, gi en gave til kirken eller be en bønn. Når du har gjort 
dette, vil alt være i orden, og du har sonet (godtgjort) din synd overfor Gud. Hvis du derimot 
ikke får sonet ferdig for dine synder mens du er i live, vil prosessen fortsette etter at du er død, 
i skjærsilden, slik at du blir lutret (renset) og kan slippe inn i himmelen. 
 
 

MISERICORDIA DEI 
Motu proprio om visse aspekter ved feiringen av botssakramentet 

 
I april 2002 utsendte pave Johannes Paul II det apostoliske brevet Miserikordia Dei. Brevet var skrevet motu 
proprio, dvs. forfattet av paven selv og gyldig uavhengig av hva tidligere instrukser og kirkeloven sier. 
Brevet omhandlet botssakramentet, og henviste blant annet til vedtakene fra Tridentinerkonsilet. Paven 
minnet om betydningen av den geistliges dom og absolusjon, samt skriftebarnets anger, bekjennelse og 
soning. Dekretet slo fast at en fullstendig, individuell bekjennelse og prestens absolusjon var de eneste 
vanlige midlene for de troende til å bli forsonet med Gud og kirken, med mindre det var fysisk eller moralsk 
umulig. Videre ble det sagt at de geistlige skulle være synlige og tilgjengelige for skrifte når kirkens 
medlemmer ba om det, og at generell absolusjon av en større gruppe mennesker bare kunne brukes i spesielle 
tilfeller der det var strengt nødvendig, f.eks. på grunn av krig. 
 

 
 
Det er, som vi har sett, i forbindelse med soningen (boten) at avlat kommer inn i bildet. Når 
en person får innvilget avlat, innebærer dette en ettergivelse (reduksjon) av den timelige 
straffen og dermed også i soningen (boten) som må utføres. Ifølge dagens offisielle lære vil 
”den salige Jomfru Marias og alle helgeners bønner og gode gjerninger”, takket være den 
forening som finnes mellom de troende i ”Kristi mystiske legeme” (dvs. kirken), bli tilregnet 
den som har syndet i form av avlat. Dette gjelder både levende og døde (pkt. 1474-1477).  
 

”Avlat oppnås gjennom Kirken, som i kraft av den makt til å løse og binde som er blitt den overgitt av 
Kristus Jesus, griper inn til beste for en kristen og åpner for ham Kristi og de helliges fortjenesters 
skattkammer, slik at han kan få ettergitt fra all miskunns Far den timelige straff han har utestående for 
sine synders skyld...” (pkt. 1478). 
 
”Siden de troende avdøde som er under lutring [dvs. i skjærsilden], også er del av de helliges samfunn, 
kan vi hjelpe dem blant annet ved å oppnå avlat for dem, slik at de kan få ettergitt den timelige straff de 
skylder for sine synder.” (pkt. 1479). 

 
For å oppsummere: Avlat – enten den man selv oppnår gjennom å utføre bestemte handlinger, 
eller den man får takket være andre personers gode gjerninger – blir altså en erstatning for de 
botsøvelsene man ellers måtte gjort for selv å sone sin synd.  
 
 

Reglene i Indulgentarium Doctrina 
 
Ifølge Indulgentarium Doctrina kan avlaten være delvis eller fullstendig, avhengig av hvor 
mye av den timelige straffen som blir ettergitt (regel nr. 2). Begge former for avlat kan oppnås 
for de døde (regel nr. 3). Fullstendig avlat kan kun oppnås én gang daglig, med unntak for 



personer som ligger på dødsleiet. Delvis avlat kan man normalt få innvilget flere ganger 
samme dag (regel nr. 6 og 18).  
 
For å oppnå fullstendig avlat, stilles visse betingelser (regel nr. 7). I henhold til disse må 
personen: 
 

 Utføre den handlingen som avlaten er knyttet til (se Enchiridion 
Indulgentarium (under) for eksempler på handlinger). 

 
 Utføre sakramentell bekjennelse (dvs. feire botssakramentet). Sakramentet kan 

feires flere dager før eller etter den aktuelle avlatshandlingen blir utført (regel 
nr. 8). Én enkelt sakramentell bekjennelse er tilstrekkelig for å motta flere 
fullstendige avlater (regel nr. 9). 

 
 Feire katolsk nattverd (eukaristiens sakrament). Dette bør helst gjøres samme 

dag som den aktuelle avlatshandlingen finner sted, men kan også gjøres før 
eller etter (regel nr. 8). Det er nødvendig å feire nattverd forut for hver 
fullstendig avlat som mottas (regel nr. 9). 

 
 Be ifølge pavens intensjon48. Det regnes her som tilstrekkelig å sitere bønnene 

Fader vår og Hill deg, Maria (lat. Ave Maria49) én gang, men en hvilken som 
helst annen katolsk bønn godtas (regel nr. 10). Det er nødvendig med slik bønn 
før hver fullstendig avlat man går inn for å oppnå (regel nr. 9). Bønnen bør 
helst siteres samme dag som den aktuelle avlatshandlingen utføres, men kan 
også sies før eller etter (regel nr. 8). 

 
 Avstå fra enhver synd, også skjødessynder. 

 
Dersom man ikke oppfyller disse betingelsene, vil man kun oppnå delvis avlat (regel nr. 7). 
Unntak blir gjort for personer som bor på steder hvor det er umulig eller svært vanskelig å få 
feiret bots- og nattverdssakramentene. De kan likevel oppnå fullstendig avlat dersom de 
angrer sine synder og har til hensikt å motta de to sakramentene så snart de får anledning 
(regel nr. 11). 
 
Avlat er primært knyttet til den handlingen personen utfører, selv om den til tider kan være 
knyttet til bestemte gjenstander eller steder (regel nr. 12). Når det gjelder å oppnå fullstendig 
avlat i forbindelse med en kirke eller et oratorium (kapell), består den nødvendige handlingen 
i et besøk på stedet og sitering av Fader vår og en trosbekjennelse (regel nr. 16). 
 
Personer som bruker fromhetsgjenstander – f.eks. krusifikser, kors, rosenkranser og 
medaljonger – som er velsignet av en vanlig prest, kan oppnå delvis avlat. Hvis gjenstanden er 
velsignet av paven eller en biskop, kan personen oppnå fullstendig avlat dersom gjenstanden 
benyttes på ”festdagen for de hellige apostler Peter og Paulus” (29. juni) og kombineres med 
en godkjent trosbekjennelse (regel nr. 17). 
 
 

Enchiridion Indulgentarium 
 
I Indulgentarium Doctrina (regel nr. 13) ble det også slått fast at Enchiridion Indulgentarium 
skulle revideres. Dette var en avlatshåndbok, det vil si en oversikt over bønner og handlinger 



som gav avlat. Formålet med revideringen var å gjøre bruken av avlat mer høytidelig ved å 
knytte den til kun de viktigste bønnene og de viktigste fromhets-, bots- og barmhjertighets-
handlingene.  
 
Den nye avlatsboken ble godkjent og erklært autoritativ av pave Paul VI (1963-78) den 15. 
juni 1968. Alle erklæringer om avlat som ikke var nevnt i denne boken eller i normene i 
Indulgentarium Doctrina, ble samtidig tilbakekalt, uavhengig av hvordan de tidligere var blitt 
gitt. Atten år senere, under pave Johannes Paul II (1978-2005), ble det publisert en ny versjon 
av Enchiridion Indulgentarium (15. juli 1986). 
 
En annen hensikt med den reviderte utgaven av Enchiridion Indulgentarium fra 1968, var å 
oppklare forvirring knyttet til om avlat kunne uttrykkes i dager, det vil si at en bestemt 
avlatshandling ville redusere den timelige straffen med et visst antall dager, også i 
skjærsilden. Kirken regner nå avlaten kun som enten fullstendig eller delvis. 
 
I Enchiridion Indulgentarium gis mange detaljer om hvordan man kan vinne avlat. Ifølge 
disse retningslinjene kan man for eksempel oppnå delvis avlat gjennom å motta åndelig 
kommunion, uttrykt gjennom en hvilken som helst bønn, gjennom indre bønn, ved å slå 
korsets tegn og samtidig si ”I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds Navn”, eller ved å 
lese i den katolske Bibelen med ærefrykt. Hvis bibellesningen varer over en halv time, vil 
denne handlingen gi fullstendig avlat, så sant de øvrige betingelsene for dette er oppfylt (jf. 
Reglene i Indulgentarium Doctrina). 
 
Så langt har vi sett på den teoretiske siden ved Den romersk-katolske kirkes lære om avlat i 
vår tid. Vi vil nå se på noen eksempler på hvordan denne læren utøves i praksis.  
 
 

World Youth Days 
 
Fra 16.-21. august 2005 ble de såkalte Verdensungdomsdagene (eng. World Youth Days)50 
avholdt i Köln, Tyskland. Her var over 500 000 unge katolikker fra hele verden samlet for 
blant annet å delta ved gudstjenester og feire friluftsmesse ledet av pave Benedikt XVI på 
avslutningsdagen. I forbindelse med denne sammenkomsten gikk Vatikanet ut med løfter om 
avlat. Dette ble omtalt i en liten notis i avisen Vårt Land på følgende måte: 

 
”FULL SYNDEFORLATELSE 
KÖLN: Pave Benedikt XVI gir fullstendig syndeforlatelse til de troende som deltar ved flere guds-
tjenester under Verdensungdomsdagene 2005 i Köln, melder Radio Vatikan. Alle andre troende som ber 
for arrangementet får nyte en delvis syndeforlatelse, uansett hvor i verden de befinner seg under arran-
gementet, fortalte storpønitentiar James Stafford.”  

 
I denne notisen benyttes begrepet ”syndeforlatelse”, hvilket er en nokså upresis oversettelse. I 
virkeligheten dreier det seg her om avlat – dvs. ettergivelse av straff for synd – og ikke om 
tilgivelse av synd. I den engelske kunngjøringen benyttes ordet indulgence (avlat). Notisen i 
Vårt Land gir en god illustrasjon på den uvitenhet som finnes blant ikke-katolikker om hva 
Den romersk-katolske kirke lærer om avlat i dag. For protestantiske kristne kan det virke 
mindre oppsiktsvekkende at det blir lovet ”full syndeforlatelse” (noe de fleste protestanter 
tror Gud gir uansett) enn at det blir lovet avlat, ettersom sistnevnte bygger på en lære om at 
Guds tilgivelse ikke sletter ut all synd, men at synderen selv må – og kan – sone den gjennom 
ulike botsøvelser og lidelser. Upresis begrepsbruk og uvitenhet bidrar til å redusere inntrykket 
av ulikheter mellom de ulike kirkesamfunnene.  



 
I dekretet som ble publisert fra Vatikanet i forbindelse med Verdensungdomsdagene i Köln, 
het det: 
 

“Fullstendig avlat innvilges på de vanlige betingelsene (sakramentell bekjennelse, nattverdsfeirning og 
bønn ifølge pavens intensjon) til medlemmer av de troende som i en ånd av fullstendig adskillelse fra all 
synd, oppmerksomt og gudfryktig tar del i noen av feiringene under de 20. verdensungdomsdagene i 
Köln og på arrangementets høytidelige avslutning.  
 
Delvis avlat vil bli innvilget til andre medlemmer av de troende, hvor de enn måtte befinne seg i den 
perioden det overnevnte Møtet finner sted, hvis de i det minste med et sønderknust hjerte sender sine 
inderlige bønner til Gud om at Han må styrke de unge kristne i troens bekjennelse, styrke deres 
kjærlighet og respekt for sine foreldre, og fullt og helt overgi seg til å forme den nye familien som de 
selv vil danne eller har dannet, i samsvar med evangeliets og Moderkirkens hellige normer, eller sine 
egne liv i samsvar med det kall Gud har vist hver enkelt.”51 

 
Vi ser her et eksempel på hvordan kirkens lære om avlat utøves i praksis. Fullstendig avlat gis 
til de unge katolikkene som oppfyller de nødvendige betingelsene som står nedfeldt i 
Indulgentarium Doctrina (se over), nemlig: 
 

 Å utføre den handlingen som avlaten er knyttet til. Her: Å delta på feiringer 
under Verdensungdomsdagene i Köln og på den høytidelige avslutningen. 

 
 Å utføre sakramentell bekjennelse (dvs. feire botssakramentet).  

 
 Å feire katolsk nattverd (eukaristiens sakrament).  

 
 Å be ifølge pavens intensjon.  

 
 Å avstå fra enhver synd. 

 
Andre, som ikke kan eller vil oppfylle disse betingelsene, blir innvilget en delvis avlat dersom 
de i den perioden arrangementet avholdes går i forbønn for de unge katolikkene.  
 
Dette eksempelet fra 2005 viser oss at avlat fortsatt praktiseres i Den romersk-katolske kirke. 
Vi ser også tydelig hvilken betydning som tillegges det å utføre de riktige handlingene slik at 
man kan oppnå en større del av Guds nåde. Det man velger å gjøre – i dette tilfellet å reise til 
Köln eller å ikke reise; å be for ungdommene eller å ikke be – er avgjørende for om man får 
avlat og hvor stor den blir, det vil si hvor mye den timelige straffen blir redusert. 
 
Det finnes en rekke andre begivenheter fra vår tid som er blitt knyttet til løfter om avlat. Den 
mest kjente er trolig feiringen av ”det hellige år 2000”. 
 
 

Følgende utdrag er hentet fra en tale som pave Benedikt XVI holdt til verdens unge den 6. august 2004 angående 
Verdensungdomsdagene i Köln det påfølgende året. Her fremhevet han både helgenene og jomfru Marias rolle i 
kirken og deres betydning som bidragsytere til de troendes frelse: 
 
”Kjære unge mennesker, Kirken trenger genuine vitner for den nye evangelisering... Mange er gått foran oss på 
denne evangeliets heroiske vei, og jeg oppfordrer dere innstendig til å vende dere til dem ofte for å be om deres 
forbønn. I Köln vil dere lære enkelte av dem bedre å kjenne, f.eks. Bonifatius, Tysklands apostel, Kölns helgener, 
særlig Ursula, Albert den Store, Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) og den salige Adolph Kolping... 
 



Kjære unge mennesker, idet dere beveger dere i ånden mot Köln, vil paven følge dere med sine bønner. Måtte 
Maria, ”Den eukaristiske kvinne” og Visdommens mor, støtte dere på veien, opplyse deres valg og lære dere å 
elske det som er sant, godt og vakkert. Måtte hun lede dere alle til sin Sønn, Han som alene kan oppfylle alle 
sinnets og hjertets dypeste lengsler. Gå med min velsignelse!”52  

 
 
 

Jubileumsåret 2000 
 
I Del 1: Avlat i historien så vi hvor stor betydning avlaten hadde i forbindelse med de såkalte 
jubileumsårene. Det første jubileumsåret for Jesu fødsel ble feiret i år 1300. Alle som i løpet 
av året besøkte bestemte kirker i Roma, ble lovet avlat. Siden 1400-tallet har ordningen vært å 
feire slike jubileumsår hvert 25. år. 
 
I forbindelse med jubileumsåret 2000 ble en pavebulle utsendt av daværende pave Johannes 
Paul II. Bullen, som på engelsk het The Bull of Indiction of the great Jubilee of the Year 2000, 
ble publisert i Roma første søndag i advent 1998. Her tok paven for seg ulike aspekter ved 
jubileumsåret, blant annet avlat. Under pkt. 9 omtalte han avlaten på følgende måte: 
 

”Et annet kjennetegn, som óg er kjent for de troende, er avlaten, som er ett av jubileets grunnleggende 
elementer. Avlaten bringer for dagen den hele fylde av Faderens nåde, han som tilbyr alle sin 
kjærlighet, først og fremst uttrykt i tilgivelsen av synder. Vanligvis gir Gud Fader tilgivelse gjennom 
Botens og Forsoningens sakrament. Frivillig og bevisst overgivelse til alvorlig synd skiller faktisk den 
troende fra nådens liv med Gud og utelukker derfor den troende fra den hellighet han er kalt til. Fordi 
Kristus har gitt den makt til å tilgi i hans navn (...), er Kirken i verden som den levende tilstedeværelse 
av Guds kjærlighet, som bøyer seg ned til enhver menneskelig svakhet for å samle den i hans nådes 
favn. Det er nettopp gjennom Kirkens tjeneste at Gud sprer sin nåde ut i verden, ved hjelp av den 
verdifulle gaven som fra gammelt av er blitt kalt ”avlat”...”53 

 
Her omtalte paven avlaten som ”ett av jubileets grunnleggende elementer”, og fremhevet 
dens betydning i formidlingen av Guds nåde til verden.  Litt senere i bullen sa han:  
 

”Forsoning med Gud betyr ikke at det ikke finnes noen varige konsekvenser av synd som vi må bli 
renset fra. Det er nettopp i denne sammenheng at avlaten blir så viktig, ettersom den er et uttrykk for 
”Guds totale nådegave”. Med avlat mottar den angrende synderen ettergivelse av timelig straff for 
synder som allerede er tilgitt hva gjelder skyld.”54 

 
Paven bekreftet her kirkens lære om at syndere som er blitt tilgitt sin skyld og er forsonet med 
Gud, likevel må lide straff for den synden de har gjort. De må renses (lutres) gjennom timelig 
straff. Men takket være avlat kan denne timelige straffen reduseres. Derfor blir avlaten regnet 
som så viktig. Ifølge paven er det denne ordningen som ”bringer for dagen den hele fylde av 
Faderens nåde”. Det hevdes med andre ord at Guds nåde ikke er fullstendig uten avlaten. Slik 
beskrev altså den populære paven Johannes Paul II avlaten og dens betydning i 1998.  
 
Paven fremhevet også den betydningsfulle rollen som Den romersk-katolske kirke mener at 
den har, både når det gjelder å tilgi synder (”Kristus har gitt den makt til å tilgi i hans navn”) 
og for å formidle Guds nåde i form av avlat (”Det er nettopp gjennom Kirkens embete at Gud 
sprer sin nåde ut i verden, ved hjelp av den verdifulle gaven ... kalt avlat”). 
 
I bullen bekreftet paven også læren om skjærsilden. Under punkt 10 utdypet han ytterligere 
kirkens lære om todelingen av synd og straff. Ifølge kirken vil, som nevnt, Guds tilgivelse 
frita synderen fra den evige straffen (jf. Hva er egentlig avlat i Del 1). Likevel må alle 



syndere renses fra syndens timelige straff. Dette skjer, ble det hevdet i bullen, ”enten her på 
jorden eller etter døden, i den tilstand som kalles skjærsilden”55. 
 
Johannes Paul II fortsatte med å si at alle kristne som er medlemmer av Den romersk-katolske 
kirke, er bundet sammen i”en overnaturlig forening i Jesu mystiske legeme”. Dermed kan de 
utveksle ”åndelige gaver” seg i mellom, slik at én persons hellighet – f.eks. fra forbønn eller 
gode gjerninger – kan komme en annen til gode. Deretter understreket paven at de troende 
kan hjelpe andre – både levende og døde – til å bli forenet i himmelen. Det vil si at de ved å 
vinne avlat for dem, gjør at de raskere kan komme ut av skjærsilden og slippe inn i saligheten. 
 

”...Sannheten om de helliges samfunn, som forener troende med Kristus og med hverandre, åpenbarer 
dessuten hvor mye enhver av oss kan hjelpe andre – levende eller døde – med å bli stadig nærmere 
forenet med Faderen i himmelen.”56 

 
Til slutt, under punkt 10, fulgte pavens erklæring om at alle de troende kunne oppnå avlat 
under hele jubileumsåret, forutsatt at de fulgte bullens vedlagte retningslinjer: 
 

”...Basert på dette læremessige grunnlag og ved å utlegge kirkens moderlige intuisjon, bestemmer jeg at 
alle de troende, som er forberedt på riktig måte, kan gjøre rikelig bruk av avlatsgaven gjennom hele 
jubileumsåret, i samsvar med de retningslinjer som følger med denne bullen...”57 

 
 

Oppsummering 

 
Basert på pavebullen om avlat for jubileumsåret 2000, kan Den romersk-katolske kirkes lære om og praktisering av avlat i 
dag oppsummeres med følgende punkter: 
 

 Etter dåpen blir kirkens medlemmer som har syndet, forsonet med Gud og får tilgitt sin syndeskyld gjennom 
botssakramentet. Dette innebærer at de fritas fra den evige straffen (dvs. evig pine i helvete). 

 
 Selv om de troende er blitt tilgitt sin syndeskyld, må de likevel straffes, eller renses, med timelig straff. Dette skjer 

enten her på jorden, gjennom botsøvelser som pålegges av presten under botssakramentet, eller i skjærsilden, 
gjennom lutring i ild. Dette skal sone eller godtgjøre for synden. 

 
 Den romersk-katolske kirke betrakter seg selv som forvalter og formidler av Guds nåde til verden, blant annet 

gjennom praksisen med avlat. 
 

 Avlaten blir sagt å fullende Guds nåde (se pkt. 9), og innebærer en ettergivelse av den timelige straffen som de 
troende egentlig skulle lide på grunn av sin synd. Guds nåde(gave) er altså ikke fullstendig uten avlat. 

 
 Ettersom alle medlemmene i Den romersk-katolske kirke er bundet sammen i det kirken kaller ”Jesu mystiske 

legeme”, kan én persons fromhet og fortjeneste komme andre kirkemedlemmer til gode i form av redusert timelig 
straff her på jorden eller i skjærsilden. 

 
 Jubileumsåret gir de troende en mulighet til å få avlat, både for seg selv og andre, inkludert de døde. 

 
 Forutsetningen for å få avlat er at man oppfyller visse betingelser, som paven har bestemt, og som står nedfelt i et 

vedlegg til den aktuelle bullen (se under). 
 

 
 
 

Betingelser for avlat år 2000 
 
I bullen hevdet Johannes Paul II at jubileumsåret var en spesiell anledning til å skaffe avlat til 
seg selv og andre, inkludert de døde. Sammen med bullen fulgte derfor et vedlegg som 
forklarte hvordan kirkens medlemmer kunne få avlat, altså hvilke handlinger som måtte 
utføres i tillegg til de vanlige kravene om å motta bots- og nattverdssakramentet og be ifølge 



pavens intensjon. Når personen hadde oppfylt disse betningelsene, var vedkommende skikket 
på rett måte til å motta avlat. I vedlegget står det: 
 

”Alle troende som er skikkelig forberedt, kan i rikelig monn nyte godt av avlatens gave under hele 
Jubileet på de betingelser som fremlegges nedenfor.  
 
Avlat, enten den gis i vanlig form eller etter særskilte forordninger, forblir gyldig under Jubelåret, og 
det minnes om at avlat kan anvendes til fordel for de avdødes sjeler. Ved å gjøre dette, gjør man en 
fremragende overnaturlig barmhjertighetshandling...”58  

 
For at en person skulle få avlat, kunne han eller hun i løpet av jubileumsåret utføre følgende 
handlinger: 
 

1. Besøke en av de fire hovedbasilikaene i Roma – dvs. Peterskirken, St. Paul, St. 
Giovanni (også kalt Laterankirken) eller Santa Maria Maggiore – og der gjøre én 
eller flere av følgende handlinger: 

 
 Delta på messe eller en annen kirkelig feiring, som for eksempel laudes 

eller vespers59. 
 
 Utføre bestemte fromhetshandlinger, som for eksempel korsveisstasjoner, 

rosenkransen eller ”sitere Akathistos-hymnen til ære for Guds mor” 
(jomfru Maria).60 

 
Utdrag fra Akathistos-hymnen: 

”O Mor, verdig til all hymnehyllest, du som fødte Ordet, Det helligste av det hellige, ta imot dette offer, 
fri alle fra alt ondt, og bevar fra fremtidig lidelse alle dem som roper til deg. Halleluja.”61 

 
 Tilbringe tid i eukaristisk tilbedelse62 og from meditasjon, og avslutte med 

Fader vår, en trosbekjennelse i godkjent form og en bønn til jomfru Maria. 
  

2. Besøke Gravkirken i Jerusalem, Fødselskirken i Betlehem eller Bebudelseskirken i 
Nasaret, og utføre en av ovennevnte handlinger der (se pkt. 1). 

 
3. Besøke andre kirker og katedraler som paven har utpekt, og utføre en av 

ovennevnte handliger der (se pkt. 1). 
 

4. Besøke søsken i nød eller vanskeligheter (f.eks. ensomme eldre, syke, funksjons-
hemmede eller mennesker i fengsel) som om de foretok en pilegrimsferd til Jesus i 
disse, samt oppfylle de vanlige åndelige og sakramentelle betingelsene og sitere de 
vanlige bønnene. Disse handlingene kunne godt gjentas flere ganger i løpet av 
jubileumsåret, og ville hver gang gi fullstendig avlat, men bare én gang hver dag. 

 
Kirkens medlemmer ble også lovet fullstendig avlat hvis de gjorde noe av følgende: 
 
 Avstod minst én hel dag fra unødvendig forbruk, for eksempel gjennom å faste eller å 

holde seg unna tobakk eller alkohol. 
  
 Donerte penger til de fattige. 

 
 Støttet religiøst eller sosialt arbeid, spesielt for gatebarn, fattige eldre, osv. 

 



 Brukte fritid til arbeid som er positivt for samfunnet. 
 
 Utførte andre selvoppofrende handlinger av samme type som nevnt over. 

 
De som av ulike årsaker ikke kunne komme ut og besøke de aktuelle kirkene, ble lovet avlat 
dersom de i stedet oppsøkte sine huskapell. Hvis de heller ikke var i stand til dette, kunne de 
få avlat ved ”åndelig å forene seg selv med dem som utførte de foreskrevne handlingene på 
vanlig måte, og ved å tilby Gud sine bønner, lidelser og ubehag”.63 Andre kirkemedlemmer 
kunne, ved å oppfylle betingelsene i pavebullens vedlegg, oppnå avlat på deres vegne. 
 
 

Andre erklæringer om avlat i den senere tid 
 
Selv om den er lite kjent blant ikke-katolikker i Norge, er praksisen med avlat på ingen måte 
hemmelig. Det finnes en rekke andre erklæringer om avlat fra den senere tid. Nedenfor følger 
noen eksempler. Disse er publisert på Vatikanets hjemmeside på internett64 og kan leses i sin 
helhet der. 
 
 For å fremme offentlighetens og privatpersoners hengivenhet overfor det katolske 

nattverdssakramentet, erklærte pave Johannes Paul II i oktober 2004 at hele kirken 
skulle feire et spesielt år til dens ære; Eukaristiens år (eng. the Year of the Eucarist). I 
desember samme år kom erklæringen om at alle som oppfylte de vanlige betingelsene 
for avlat (dvs. sakramentell bekjennelse, nattverdsfeiring og bønner ifølge pavens 
intensjon, samt adskillelse fra synd) i løpet av Eukaristiens år, ville få fullstendig avlat 
hver gang de deltok i hellige gudstjenesteordninger eller fromme handlinger til ære for 
nattverdssakramentet. De som på grunn av sykdom eller andre akseptable grunner ikke 
kunne motta sakramentet i en kirke, ble innvilget fullstendig avlat hvor de enn måtte 
befinne seg. Dette forutsatte at de ville oppfylle de vanlige avlatsbetingelsene så snart 
de fikk anledning, og sitere Fader vår, trosbekjennelsen og en bønn til Jesus i 
sakramentet (f.eks. bønnen Praise and thanks be at every moment to the Blessed 
Sacrament). Dessuten ble det lovet fullstendig avlat til geistlige og andre hver kveld 
de privat eller offentlig siterte Vespers og Kompletorium65 foran ”Herren i 
tabernakelet”.  

 
 Siden middelalderen har de år der langfredag har sammenfalt med minnedagen for 

Maria budskapsdag66 vært feiret som ekstraordinære jubileumsår, kalt Le Jubilé du 
Puy (eller Grand Pardon). Året ble brukt spesielt til å tenke over inkarnasjonen og 
Jesu død på korset, og til å få en ny forståelse av treenigheten. De to kirkelige 
minnedagene har ikke sammenfalt ofte. Den 25. mars 2005 skjedde det imidlertid 
igjen. I mai ble det derfor holdt en spesiell feiring av jubileet i katedralen Notre Dame 
de Puy. Alle som oppfylte de vanlige avlatsbetingelsene, fikk innvilget fullstendig 
avlat dersom de deltok på denne feiringen. Avlat ble også gitt på bestemte andre dager 
frem til 15. august samme år. Publikasjonen fra Vatikanet ble avsluttet med følgende 
ord: 

 
”La oss be om forbønn fra Maria, Notre Dame du Puy, som er ”kilden til Den levende kilde, 
opphavet til Begynnelsen”...”67 

 
 Den 8. desember er i den katolske kirke minnedag for jomfru Marias ubesmittede 

unnfangelse68. I 2005 var det på denne dagen 40 år siden pave Paul VI avsluttet Det 
annet vatikankonsil. I anledning dette jubileet publiserte Vatikanet et dekret der pave 



Benedikt XVI lovet fullstendig avlat til kirkens medlemmer på visse betingelser. I 
dekretet het det: 
 

”Den hellige far [paven] – som har en byrde for at de troendes kjærlighet og tillit til Guds 
jomfrumor må vokse og at deres liv, med hennes hellighets hjelp og eksempel, trofast må bli 
brakt i overensstemmelse med den vise lære fra Det annet vatikankonsil, i hierarkisk samfunn 
med ham selv og hans biskoper – har derfor velvillig innvilget den fullstendige avlatens 
gave.”69  

 
For å oppnå avlat måtte de troende oppfylle de vanlige betingelsene for fullstendig 
avlat og ta del i en hellig seremoni til ære for et offentlig utstilt bilde av jomfru Marias 
ubesmittede unnfangelse, eller gi et åpent vitnesbyrd om sin hengivenhet til Maria 
foran dette bildet. Samtidig som de gjorde dette, skulle de også sitere Fader vår og 
trosbekjennelsen, samt påkalle ”den ubesmittede Maria” med utrop som: ”Du er helt 
ren, Maria, og i deg er det ingen flekker av arvesynd!” eller: ”O dronning, unnfanget 
uten arvesynd, be for oss!” 70 Personer som på grunn av sykdom eller andre godkjente 
grunner ikke kunne gjøre dette, fikk innvilget fullstendig avlat der de måtte befinne 
seg så fremt de åndelig forenet seg med paven i bønn til ”den ubesmittede Maria”, 
siterte Fader vår og trosbekjennelsen, samt ville oppfylle de vanlige betingelsene så 
snart de fikk mulighet. 
 

 I anledning den 14. verdensdagen for de syke, 11. februar 2006, innvilget pave 
Benedikt XVI fullstendig avlat til alle kirkemedlemmer som i tillegg til å oppfylle de 
vanlige betingelsene, deltok på nattverdsfeiringen den dagen i St. Francis Xaviers 
katedral i Adelaide, Australia, eller på en hvilken som helst annen feiring på et sted 
som var godkjent av kirken. Troende som den dagen måtte ta seg av syke på offentlige 
sykehus eller i private hjem, ble lovet avlat selv om de ikke kunne delta under de 
aktuelle seremoniene. Betingelsen var at de minst et par timer i løpet av dagen ville 
hjelpe de syke som om det var Jesus selv de hjalp, og at de så snart som mulig ville 
oppfylle de vanlige betingelsene for fullstendig avlat. Andre kirkemedlemmer som ble 
forhindret fra å delta som følge av sykdom, høy alder og lignende, ble lovet fullstendig 
avlat dersom de ville oppfylle de vanlige betingelsene så snart de fikk anledning, avstå 
fra synd, ”delta i ånden med den hellige far” (paven), be for alle syke og legge frem 
sine fysiske og åndelige lidelser for Gud gjennom jomfru Maria, som i dekretet blir 
kalt De sykes helse (eng. Healt of the Sick). I tillegg ble det innvilget delvis avlat til 
alle som fra 9.-11. februar det året ville be for de syke i samsvar med pavens mål for 
verdensdagen.  

 
 I forbindelse med Det femte verdensmøtet for familier (eng. the Fifth World Meeting 

of Families) som ble avholdt i Valencia, Spania, fra 1.-9. juli 2006, lovet pave 
Benedikt XVI fullstendig avlat til alle kirkens medlemmer som oppfylte de vanlige 
betingelsene for avlat, og som deltok på noen av feiringene under arrangementet og på 
den høytidelige avslutningen. Fullstendig avlat ble også innvilget i samme periode til 
alle som ikke hadde mulighet til å delta, men som oppfylte de vanlige betingelsene, og 
som sammen med familien i sine hjem siterte Fader vår, trosbekjennelsen og andre 
bønner for kirkens mål. 

 
 
 
 
 



Konklusjon 
 
Avlaten er like levende i dag som den var for 500 år siden, både som lære og i praksis. Med 
unntak av at det ikke lenger drives handel med avlat (avlatsbrev) og at Den romersk-katolske 
kirke ikke har den samme maktposisjon som den hadde i middelalderen, har lite eller 
ingenting forandret seg. Fortsatt finner vi læren om todeling av synd og straff, lutring i 
skjærsilden, botsøvelser, stedfortredende soning, avlat for levende og døde, helgeners og 
jomfru Marias forbønn, sakramentenes betydning for frelsen, jubileumsår, arvesynd, evig pine 
i helvete, pavens rolle som Guds stedfortreder på jorden og prestenes makt til å dømme den 
skriftende, gi absolusjon og pålegge botsøvelser. Den romersk-katolske kirke har ikke 
forandret seg på dette området.  
 
 

James Akin: Hva er avlat? 
 
Følgende sitat er hentet fra artikkelen Hva er avlat – en grundig forklaring, av James Akin. Artikkelen 
er publisert på flere offisielle katolske nettsteder, bl.a. på Den katolske kirkes norske internettside71. 
Sitatet gir en god oppsummering av avlatens rolle i Den romersk-katolske kirke i dag.  
 
”Man kan av og til høre fra enkelte katolikker, som regel fra legfolk, fra ikke-teologer, at ”katolikker 
pleide en gang å tro på avlat, men det gjør vi ikke i dag”.  
 
Det er ikke vanskelig å oppfatte at denne feilaktige påstand fremsettes i god tro. Avlat hører ikke til det 
mest sentrale trosinnhold, er ikke høyest i ”sannhetens hierarki”. Kanskje har de katolikker som mener 
at avlat er ”avskaffet”, det rosverdige ønske at de vil distansere seg fra reformasjonstidens misbruk av 
avlat. Og de vil fjerne en snublesten for de protestanter som finner det vanskelig å vinne frem til et mer 
positivt syn på Den katolske kirkes tro. 
 
Men hvor rosverdige og forståelige slike beveggrunner enn måtte være, står det likevel fast at læren om 
avlat er og forblir en del av katolsk lære. 
... 
Avlat er en del av Kirkens ufeilbarlige lære. Det innebærer at ingen katolikk kan velge å avvise denne 
lære. Tridentinerkonsilet fordømmer med et ”anathema” dem som hevder at avlat er nyttesløs eller at 
Kirken ikke har myndighet til å gi avlat. Tridentinerkonsilets anatematisering innebærer at avlat hører 
inn under den ufeilbarlig definerte lære. 
... 
Gud bruker Kirken når han ettergir timelig straff. Dette er et kjernepunkt i læren om avlat. Vi har 
allerede definert avlat som ”det vi mottar når Kirken reduserer timelig straff som vi måtte være ilagt, 
selv om våre synder er tilgitt”. Kirkens medlemmer ble oppmerksomme på dette prinsipp gjennom 
botens (skriftemålets) sakrament. Helt fra de tidligste tider ble sakramentet knyttet til botsøvelser, fordi 
Kirken erkjente at de kristne også må forholde seg til timelige straffer, som en Guds tukt av dem, og 
behovet for å restituere den skade som egne synder har gjort på andre. 
... 
Kirken har fra de første tider erkjent verdien av bønnen for avdøde i den hensikt at deres overgang til 
himmelen (via renselsesstedet, skjærsilden) måtte foregå så lett som mulig. Dette innebar at man bad 
om at de timelige straffer som bremset dem, måtte fjernes eller reduseres. ... En ektemann må kunne gå i 
forbønn for sin avdøde hustru, og be til Gud om – at dersom Gud har funnet velbehag i ham – at Gud 
må nådig belønne ham ved at hustruens overgang til himmelen må bli påskyndet. Derfor lærer Kirken 
at ”avlat kan alltid anvendes for de døde ved forbønn”.” 
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FOTNOTER TIL DEL 6 
                                                 
1
 Decree on Reformation, chapter I i den engelske oversettelsen til J. Waterworth, 1884, av dekretene fra den 25. konsilsessjonen, 3.-4. 

desember 1563. 
2 Det greske ordet kanon betyr ”målestokk”. I forhold til bibelske skrifter brukes begrepet om de bøkene som anses som ekte og dermed 
normgivende. Begrepet brukes ellers om kirkelige regler og forskrifter. 
3
 Her brukes ordet synode, som betegner et møte der alle biskopene har stemmerett, altså et kirkemøte. 

4
 Kirken anser f.eks. et kirkemøtes beslutninger som et resultat av Den Hellige Ånds direkte ledelse av de geistlige. De sier derfor gjerne: 

”Den Hellige Ånd og vi har besluttet...”   
5
 Egen oversettelse fra den engelske oversettelsen til J. Waterworth, 1848, s.18: ”… (the Synod) following the examples of the orthodox 

Fathers, receives and venerates with an equal affection of piety, and reverence, all the books both of the Old and of the New Testament - 
seeing that one God is the author of both - as also the said traditions, as well those appertaining to faith as to morals, as having been 
dictated, either by Christ's own word of mouth, or by the Holy Ghost, and preserved in the Catholic Church by a continuous succession.” 
(Decree Concerning the Canonical Scriptures, 8. april 1546) 
6 Vulgata er navnet på den latinske bibeloversettelsen som Den romersk-katolske kirke regner som sin autoriserte bibel. Oversettelsen ble 
utført av munken Hieronimus (eng. Jerome) (ca 342-420), som regnes som en av kirkefedrene. Den ble snart rådende i Vestkirken. Under 
Tridentinerkonsilet ble denne latinske oversettelsen definert som like hellig som den greske og hebraiske grunnteksten. Vulgata er blitt 
revidert flere ganger. Mellom 1907 og 1979 ble den omarbeidet og utgitt som Neo-Vulgata (”ny-Vulgata”). 
7
 I de protestantiske Bibler finnes 66 skrifter (bøker). I den offisielle katolske utgaven finnes ytterligere syv bøker, plassert i Det gamle 

testamentet, nemlig Baruk, Sirak, 1. og 2. Makabeerbok, Tobit, Judit og Visdommens bok. I tillegg har utgaven en utvidet versjon av Esters 
bok og Daniels bok. Protestantene avviste at disse bøkene var inspirerte, og kalte dem apokryfiske (fra gr. apokryfos, ”skjult”). Bøkene er 
likevel blitt trykket som vedlegg til en del protestantiske Bibler, men de regnes ikke som autoritative på samme måte som de 66 andre bøkene 
i Bibelen. Den romersk-katolske kirke foretrekker å kalle de syv bøkene deuterokanoniske, siden deres tilhørighet til Det gamle testamentet 
ble slått fast på et senere tidspunkt enn de øvrige bøkene i Det gamle testamentet (som kirken kaller protokanoniske). De fleste kirkefedrene 
anerkjente disse bøkene, men det fantes unntak, bl.a. Hieronymus (se fotnote nr. 6). Han lot seg likevel overtale til å inkludere dem i den 
latinsle Vulgata-utgaven av Bibelen. Tridentinerkonsilet slo fast at de syv apokryfe skriftene var inspirerte og fortsatt skulle regnes som en 
del av den offisielle Bibelen. Det samme ble bekreftet under det I og II Vatikankonsil i henholdsvis 1870 og 1965.  
8 At et skrift er kanonisk vil si at det tilhører kirkens kanon, altså er anerkjent, vedtatt eller autoritativ. 
9 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s.19: ”But if any one receive not, as sacred and canonical, the said books entire with all their 
parts, as they have been used to be read in the Catholic Church, and as they are contained in the old Latin vulgate edition; and knowingly 
and deliberately contemn the traditions aforesaid; let him be anathema.” (Decree Concerning the Canonical Scriptures, 8. april 1546)  
10

 Egen oversettelse. Teksten i the Catholic Encyclopedia (art. Anathema) lyder som følger: "Wherefore in the name of God the All-powerful, 
Father, Son, and Holy Ghost, of the Blessed Peter, Prince of the Apostles, and of all the saints, in virtue of the power which has been given 
us of binding and loosing in Heaven and on earth, we deprive N-- himself and all his accomplices and all his abettors of the Communion of 
the Body and Blood of Our Lord, we separate him from the society of all Christians, we exclude him from the bosom of our Holy Mother the 
Church in Heaven and on earth, we declare him excommunicated and anathematized and we judge him condemned to eternal fire with Satan 
and his angels and all the reprobate, so long as he will not burst the fetters of the demon, do penance and satisfy the Church; we deliver him 
to Satan to mortify his body, that his soul may be saved on the day of judgment."   
11 Egen oversettelse fra. Waterworth, 1848, s.82: ”If any one denieth, that, in the sacrament of the most holy Eucharist, are contained truly, 
really, and substantially, the body and blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and consequently the whole Christ, 
but saith that He is only therein as in a sign, or in figure, or virtue; let him be anathema.” (Decree Concerning the Most Holy Sacrament of 
the Eucarist, Canon 1, 11. okt. 1551) 
12 Egen oversettelse Waterworth, 1848, s.160: ”...that no other work can be performed by the faithful so holy and divine as this tremendous 
mystery itself, wherein that life-giving victim, by which we are reconciled to the Father, is daily immolated on the altar by prists...” 
(Doctrine on the Sacrifice of the Mass: Decree Concerning the Things to be Observed, and to be Avoided, in the Celebration of Mass. 17. 
sept. 1562). 
13  Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s.158: ”If any one saith, that by those words, Do this for the commemoration of me (Luke xxii. 
19), Christ did not institute the apostles priests; or, did not ordain that they, and other priests should offer His own body and blood; let him 
be anathema.” (Doctrine on the Sacrifice of the Mass, Canon II, 17. sept. 1562). 
14 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s.158-159: ”If any one saith, that the sacrifice of the mass is only a sacrifice of praise and of 
thanksgiving; or, that it is a bare commemoration of the sacrifice consummated on the cross, but not a propitiatory sacrifice; or, that it 
profits him only who receives; and that it ought not to be offered for the living and the dead for sins, pains, satisfactions, and other 
necessities; let him be anathema.” (Doctrine on the Sacrifice of the Mass, Canon III, 17. sept. 1562). 
15 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s.159: ”If any one saith, that, by the sacrifice of the mass, a blasphemy is cast upon the most holy 
sacrifice of Christ consummated on the cross; or, that it is thereby derogated from it; leg him be anathema.” (Doctrine on the Sacrifice of 
the Mass, Canon IV, 17. sept. 1562). 
16 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s.172: ”And if any one affirm, that all Christians indiscrimately are priests of the New Testament, 
or that they are all mutually endowed with an equal spiritual power, he clearly does nothing but confound the ecclesiastical hierarchy, which 
is an army set in array…” (The True and Catholic Doctrine, touching the Sacrament of Order, Decreed and Published by the Holy Synod of 
Trent, int the 7th Session, in Condemnation of the Errors of Our Time, Chapter IV, 15. juli 1563). 
17 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s.173: ”…the holy Synod declares that, besides the other ecclesiastical degrees, bishops, who 
have succeeded to the place of the apostles, principally belongs to this hierarchial order; that they are placed … by the Holy Ghost, to rule 
the Church of God; that they are superior to priests; administer the sacrament of Confirmation; ordain the ministers of the Church; and that 
they can perform very many other things; over which functions others of an inferior order have no power.” (The True and Catholic Doctrine, 
touching the Sacrament of Order, Decreed and Published by the Holy Synod of Trent, int the 7th Session, in Condemnation of the Errors of 
Our Time, Chapter IV, 15. juli 1563). 
18 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s.173: “If any one saith, that there is not in the New Testament a visible and external priesthood; 
or that there is not any power of consecrating and offering the true body and blood of the Lord, and of forgiving and retaining sins; but only 
an office and bare ministry of preaching the Gospel, or, that those who do not preach are not priests at all; let him be anathema.” (The True 
and Catholic Doctrine, touching the Sacrament of Order, Canon  I, 15. juli 1563). 



                                                                                                                                                         
19 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 49: Decree on Reformation, Chapter I, 13. jan. 1547. 
20 Egen oversettelse fra Waterworth fra 1848, s. 30-53: ”Whereas there is, at this time, not without the shipwreck of many souls, and grievous 
detriment to the unity of the Church, a certain erroneous doctrine disseminated touching Justification; the sacred and holy, oecumenical and 
general Synod of Trent, lawfully assembled in the Holy Ghost, - - the most revered lords, Giammaria del Monte, bishop of Palaestrina, and 
Marcellus of the title of the Holy Cross in Jerusalem, priest, cardinals of the holy Roman Church, and legates apostolic a latere, presiding 
therein, in the name of our most holy father and lord in Christ, Paul III, by the providence of God, Pope, - purposes, unto the praise and 
glory of Almighty God, the tranquillising of the Church, and the salvation of souls, to expound to all the faithful of Christ the true and sound 
doctrine touching the said Justification; which (doctrine) the sun of justice, Christ Jesus, the author and finisher of our faith, taught, which 
the apostles transmitted, and which the Catholic Church, the Holy Ghost reminding her thereof, has always retained; most strictly forbidding 
that any henceforth presume to believe, preach, or teach, otherwise than as by this present decree is defined and declared.” (Decree on 
Justification, Proem, 13. jan. 1547.). 
21 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 232: ”Whereas the Catholic Church, instructed by the Holy Ghost, has, from the sacred 
writings and the ancients tradition of the Fathers, taught, in sacred councils, and very recently in this oecumenical Synod, that there is a 
Purgatory…” (Decree Concerning Purgatory, 4. des. 1563). 
22 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 233: ”If any one saith, that, after the grace of Justification has been received, to every penitent 
sinner the guilt is remitted, and the debt of eternal punishment is blotted out in such wise, that there remains not any debt of temporal 
punishment to be discharged either in this world, or in the next in Purgatory, before the entrance to the kingdom of heaven can be opened (to 
him); let him be anathema.” (Decree on Justification, Canon XXX, 13. jan. 1547). 
23 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 233: ”...the holy Synod enjoins on bishops that they diligently endeavour that the sound 
doctrine concerning Purgatory, transmitted by the holy Fathers and sacred councils, be believed, maintained, taught, and every where 
proclaimed by the faithful of Christ. But let the more difficult and subtle questions, and which tend not to edification, and from which for the 
most part there is no increase of piety, be excluded from popular discourses before the uneducated multitude…” (Decree Concerning 
Purgatory, 4. des. 1563). 
24 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 155: ”…Wherefore, not only for the sins, punishments, satisfactions, and other necessities of 
the faithful who are living, but also for those who are departed in Christ, and who are not as yet fully purified, is it rightly offered…” 
(Doctrine on the Sacrifice of the Mass, Chapter II, 17. sept. 1562). 
25 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 41: ”...on behalf of those who fall into sins after baptism, Christ Jesus instituted the sacrament 
of Penance, when He said, Receive ye the Holy Ghost, whose sins you shall forgive, they are forgiven them, and whose sins you shall retain, 
they are retained. Whence it is to be taught, that the penitence of a Christian, after his fall, is very different from that at (his) baptism; and 
that therein are included not only a cessation from sins, and a detestation thereof, or, a contrite and humble heart, but also the sacramental 
confession of the said sins, - at least in desire, ant to be made in its seasons, - and sacerdotal absolution; and likewise satisfaction by fast, 
alms, prayers, and the other pious exercises of a spiritual life; not indeed for the eternal punishment, - which is, together with the guilt, 
remitted, either by the sacrament, or by the desire of the sacrament, - but for the temporal punishment, which, as the sacred writings teach, is 
not always wholly remitted, as is done in baptism…” (Decree on Justification, Chapter XIV, 13. jan. 1547). 
26 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 48: ”If any one saith, that he, who has fallen after baptism, is not able by the grace of God to 
rise again; or, that he is able indeed to recover the justice which he has lost, but by faith alone without the sacrament of Penance, contrary 
to what the holy Roman and universal Church – instructed by Christ and his Apostles – has hitherto professed, observed, and taught; let him 
be anathema.” (Decree on Justification, Canon XXIX, 13. jan. 1547). 
27 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 110: “If any one saith, that God always remits the whole punishment together with the guilt, 
and that the satisfaction of penitents is no other than the faith whereby they apprehend that Christ has satisfied for them; let him be 
anathema.” (On the Most Holy Sacraments of Penance and Extreme Unction, On the Most Holy Sacrament of Penance, Canon XII, 25. nov. 
1551). 
28 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 47: “If any one saith, that the justice received is not preserved and also increased before God 
through good works; but that the said works are merely the fruits and signs of Justification obtained, but not a cause of the increase thereof; 
let him be anathema.” (Decree on Justification, Canon XXIV, 13. jan. 1547). 
29 Waterworth, 1848, s. 91: On the Most Holy Sacraments of Penance and Extreme Unction, Chapter I, 25. nov. 1551. 
30 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 97: ”From the institution of the Sacrament of Penance as already explained, the universal 
Church has always understood, that the entire confession of sins was also instituted by the Lord, and is of divine right necessary for all who 
have fallen after baptism; because that our Lord Jesus Christ, when about to ascend from earth to heaven, left priests His own vicars, as 
presidents and judges, unto whom all the mortal crimes, into which the faithful of Christ may have fallen, should be carried, in order that, in 
accordance with the power of the keys, they may pronounce the sentence of forgiveness or retention of sins. For it is manifest, that priests 
could not have exercised this judgment without knowledge of the cause; neither indeed could they have observed equity in enjoining 
punishments, if the said faithful should have declared their sins in general only, and not rather specificallym and one by one.” (On the Most 
Holy Sacraments of Penance and Extreme Unction, Doctrine on the Sacrament of Penance, Chapter V, 25. nov. 1551). 
31 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 108: ”If any one denieth, either that sacramental confession was instituted, or is necessary to 
salvation, of divine right; or saith, that the manner of confessing secretly to a priest alone, which the Church hath ever obesrved from the 
beginning, and doth observe, is alien from the institution and command of Christ, and is a human invention; let him be anathema.” (On the 
Most Holy Sacraments of Penance and Extreme Unction;  On the Most Holy Sacrament of Penance, Canon VI, 25. nov. 1551). 
32 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 109: ”If any one saith, that the sacramental absolution of the priest is not a judicial act, but a 
bare ministry of pronouncing and declaring sins to be forgiven to him who confesses; provided only he believe himself to be absolved,… let 
him be anathema.” (On the Most Holy Sacraments of Penance and Extreme Unction;  On the Most Holy Sacrament of Penance, Canon IX, 
25. nov. 1551). 
33 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 104: “The Synod teaches furthermore, that so great is the liberality of the divine munificence, 
that we are able through Jesus Christ to make satisfaction to God the Father, not only by punishments voluntarily undertaken of ourselves 
for the punishment of sin, or by those imposed at the discretion of the priest according to the measure of our delinquency, but also, which is a 
very great proof of love, by the temporal scourges inflicted of God and borne patiently by us.” (On the Most Holy Sacraments of Penance 
and Extreme Unction, On the Most Holy Sacrament of Penance, Chapter IX, 25. nov. 1551). 
34 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 110: “If any one saith, that satisfaction for sins, as to their temporal punishment, is nowise 
made to God, through the merits of Jesus Christ, by the punishments inflicted by Him, and patiently borne, or by those enjoined by the priest, 
nor even by those voluntarily undertaken, as by fastings, prayers, almsdeeds, or by other works also of piety; and that, therefore, the best 



                                                                                                                                                         
penance is merely a now life; let him be anathema.” (On the Most Holy Sacraments of Penance and Extreme Unction, On the Most Holy 
Sacrament of Penance, Canon XIII, 25. nov. 1551). 
35 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 277-278: “Whereas the power of conferring Indulgences was granted by Christ to the Church; 
and she has, even in the most ancient times, used the said power, delivered unto her of God; the sacred holy Synod teaches, and enjoins, that 
the use of Indulgences, for the Christian people most salutary, and approved of by the authority of sacred Councils, is to be retained in the 
Church; and It condemns with anathema those who either assert, that they are useless; or who deny that there is in the Church the power of 
granting them.” (Decree Concerning Indulgence, 4. des. 1563). 
36 Egen oversettelse fra Waterworth, 1848, s. 278: ”...It commands all bishops, diligently to collect, each in his own church, all abuses of 
this nature, and to report them in the first provincial Synod; that, after having been reviewed by the opinions of the other bishops also, they 
my fortwith be referred to the Sovereign Roman Pontiff, by whose authority and prudence that which may be expedient for the universal 
Church will be ordained; that this gift of holy Inculgences may be dispensed to all the faithful, piously, holily, and incorruptly.” (Decree 
Concerning Indulgence, 4. des. 1563). 
37 Den katolske kirkes katekisme kan man også finne på Den romersk-katolske kirkes offentlige norske internettside: www.katolsk.no. Her 
finner man også andre artikler som omhandler emnet. 
38 The Catholic Encyclopedia er en samling tematiske artikler som omhandler Den romersk-katolske kirkes doktriner, organisering, 
prosjekter, historie osv. På begynnelsen av 1900-tallet fantes ulike katolske encyclopedier (oppslagsverk). Arbeidet med å lage én stor 
encyclopedia, som samstemte bedre med katolske doktriner og ønsker, ble påbegynt i januar 1905. Artiklene er skrevet av over tusen ulike 
personer med kompetanse innen det aktuelle området. En redaksjon på fem valgte menn godkjente eller forkastet artiklene. I april 1914 var 
verket fullført. The Catholic Encyclopedia (1913-utgaven) ligger nå ute på Internett. Man kan lese om indulgence (avlat), purgatory 
(skjærsilden) etc. ved å gå ut ifra en alfabetisk indeks på følgende nettside: http://www.newadvent.org/cathen/index.html. Artikler som er 
brukt som kilder til denne boken, er nevnt i kildelisten til det aktuelle kapittelet. 
39 Egen oversettelse. ”Following in the footsteps of Christ, the Christian faithful have always endeavored to help one another on the path 
leading to the heavenly Father through prayer, the exchange of spiritual goods and penitential expiation. The more they have been immersed 
in the fervor of charity, the more they have imitated Christ in His sufferings, carrying their crosses in expiation for their own sins and those 
of others, certain that they could help their brothers to obtain salvation from God the Father of mercies. This is the very ancient dogma of 
the Communion of the Saints, whereby the life of each individual som of God in Christ and through Christ is joined by a wonderful link to the 
life of all his other Christian brothers in the supernatural unity of the Mystical Body of Christ…” (Indulgentarium Doctrina, Kap. II, pkt. 5). 
40 Med uttrykket Jesu mystiske legeme menes Den romersk-katolske kirke. 
41 En helgen er en person som Den romersk-katolske kirke mener stod svært nær Gud i sitt jordiske liv, og som de troende nå kan be om å gå 
i forbønn for seg i himmelen. Fra 1300-tallet ble det vanlig at kirken helligkåret, eller kanoniserte disse personene (dvs. utropte dem som 
helgen). Nå er det paven som tar denne avgjørelsen. Det skjer enten ved at en person som tidligere er blitt saligkåret, utropes til helgen 
(kanoniseres), eller ved at paven erklærer en helgen, som gjennom lang tid har hatt sin egen kult, for hellig (kalt Confermation Cultus, 
”stadfesting av kulten”). Fra 1588 (da pave Sixtus V opprettet en kommisjon som skulle behandle salig- og helligkåringer) til 1978 ble det 
utropt 440 helgener, hvorav omtrent 25% var italienske. Johannes Paul II, som var pave fra 1978-2005, utnevnte 483 helgener i sin periode. 
Over 50% av disse var øst-asiatiske (Vietnam, Korea og Kina). Benedikt XVI overtok som pave 19. april 2005. Frem til sin avgang 28. 
februar 2013, foretok han 44 helligkåringer. Som eksempler på katolske helgener kan nevnes Frans av Asissi, Thomas Aquinas, pave 
Hilarius (pave nr. 46), forskjellige martyrer, Augustin av Hippo, Lucia (som feires 13. des.) og jomfru Maria.  
42 Egen oversettelse. ”For by reason of the fact that those in heaven are more closely united with Christ, they establish the whole Church 
more firmly in holiness, lend nobility to the worship which the Church offers to God here on earth and in many ways contribute to building it 
up evermore.” (Indulgentarium Docrina, kap. II, pkt. 5). 
43 Egen oversettelse. ”Furthermore, the use of indulgences shows us how closely we are united to each other in Christ, and how the 
supernatural life of each can benefit others so that these also may be more easily and more closely united with the Father. Therefore the use 
of indulgences effectively influences charity in us and demonstrates that charity in an outstanding manner when we offer indulgences as 
assistance to our brothers who rest in Christ.” (Indulgentarium Doctrina, kap. VI, pkt. 9). 
44 Egen oversettelse. ”And if the faithful offer indulgences in suffrage for the dead, they cultivate charity in an excellent way...” 
(Indulgentarium Doctrina, kap. IV, pkt. 8). 
45 Egen oversettelse. ”Therefore Holy Mother Church, supported by these truths, while again recommending to the faithful the practice of 
indulgences as something very dear to the Christian people during the course of many centuries and in our days as well – this is proven by 
experience – does not in any way intend to diminish the value of other means of sanctification and purification, first and foremost among 
which are the Sacrifice of the Mass and the Sacraments, particularly the Sacrament of Penance. Nor does it diminish the importance of those 
abundant aids which are called sacramentals of of the works of piety, penitence and charity.” (Indulgentarium Doctrina, kap. IV, pkt. 11). 
46 Egen oversettelse. ”An indulgence is the remission before God of the temporal punishment due to sins already forgiven as far as their 
guilt is concerned, which the follower of Christ with the proper dispositions and under certain determined conditions acquires through the 
intervention of the Church which, as minister of the Redemption, authoritatively dispenses and applies the treasury of the satisfaction won by 
Christ and the saints.” (Indulgentarium Doctrina, Norm 1). 
47 Dødssynder må bekjennes, mens mindre alvorlige synder (som svakhetssynder) anbefales å bekjennes (pkt. 1456 og 1458 i Den katolske 
katekisme). 
48 På Den romersk-katolske kirkes offisielle norske hjemmeside på Internett (http://www.katolsk.no/), står det øverst på forsiden hva som er 
pavens bønneintensjoner for den gjeldende måneden. For eksempel var pavens bønneintensjon for oktober 2007: ”At kristne som befinner 
seg i minoritetssituasjoner har kraft og mot til å leve sin tro, og fortsette å være vitne for den. At Verdens Misjonsdag må være en gunstig 
anledning til å vekke en enda dypere misjonsbevisshet blant alle døpte.”  
49 Bønnen Hill deg, Maria (lat. Ave Maria; eng. Hail Mary), også kalt Engelens hilsen, er rettet til jomfru Maria og lyder som følger: ”Hill 
deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be 
for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.”  
50 Feiring av Verdensungdomsdagene startet i Roma i 1986 og skjer annenhvert år. Arrangementet i Köln, Tyskland, i 2005 var det 20. i 
rekken. På verdensungdomsdagene samles unge katolikker fra hele verden og deltar på store, offisielle feiringer og ulike mindre 
arrangementer.  
51 Egen oversettelse. ”A Plenary Indulgence is conceded on the usual conditions (sacramental Confession, Eucharistic Communion and 
prayers for the Supreme Pontiff’s intentions) to members of the faithful who, in a spirit of total detachment from any sin, will take part 
attentively and devoutly in some of the celebrations for the 20th World Youth Day in Cologne and in its solemn conclusion. A Partial 
Indulgence will be granted to other members of the faithful, wherever they may be at the time of the aforesaid Meeting, if, at least with a 
contrite heart, they ask God with fervent prayers to strengthen young Christians in the profession of the Faith, to reinforce their love and 



                                                                                                                                                         
respect for their parents, and to firmly commit themselves to shaping, in accord with the holy norms of the Gospel and Mother Church, the 
new family that they themselves vill form or have formed, or their own life in accordance with the vocation that God has indicated to each 
one.” (Decree of the Apostolic Penitentiary on Special Indulgences Conceded for the  World Youth Day in Cologne, Roma, 02.08.2005). 
52 Talen (på norsk) er publisert på hjemmesiden for Verdensungdomsdagene i Köln 2005: http://wyd.nuk.no/?page=preparations/pope-
speach.html   
53 Egen oversettelse fra Vatikanets engelske publikasjon: ”9. Another distinctive sign, and one familiar to the faithful, is the indulgence, 
which is one of the constitutive elements of the Jubilee. The indulgence discloses the fullness of the Father’s mercy, who offers everyone his 
love, expressed primarily in the forgiveness of sins. Normally, God the Father grants his pardon through the Sacrament of Penance and 
Reconciliation. Free and conscious surrender to grave sin, in fact, separates the believer from the life of grace with God and therefore 
excludes the believer from the holiness to which he is called. Having received from Christ the power to forgive in his name (…), the Church 
is in the world as the living presence of the love of God who leans down to every human weakness in order to gather it into the embrace of 
his mercy. It is precisely through the ministry of the Church that God diffuses his mercy in the world, by means of that precious gift which 
from very ancient times has been called “indulgence”…” (Bull of Indiction of the Great Jubilee of the Year 2000, pkt. 9). 
54 Egen oversettelse. ”Reconciliation with God does not mean that there are no enduring consequences of sin from which we must be 
purified. It is precisely in this context that the indulgence becomes important, since it is an expression of the “total gift of mercy of God”. 
With the indulgence, the repentant sinner receives a remission of the temporal punishment due for the sins already forgiven as regard the 
fault.” (Bull of Indiction of the Great Jubilee of the Year 2000, pkt. 9). 
55 Egen oversettelse. ”…every sin, even venial, entails an unhealthy attachment to creatures, which must be purified either here on earth, or 
after death in the state called Purgatory. This purification frees one from what is called the “temporal punishment” of sin…” (Bull of 
Indiction of the Great Jubilee of the Year 2000, pkt. 10). 
56 Egen oversettelse. “...Furthermore, the truth about the communion of saints which unites believers to Christ ant to one another, reveals 
how much each of us can help others – living or dead – to become ever more intimately united with the Father in heaven.” (Bull of Indiction 
of the Great Jubilee of the Year 2000, pkt. 10). 
57 Egen oversettelse. ”...Drawing on these doctrinal reasons and interpreting the motherly intuition of the Church, I decree that throughout 
the entire Jubilee all the faithful, properly prepared, be able to make abundant use of the gift of the indulgence, according to the directives 
which accompany this Bull (cf. attached decree).” (Bull of Indiction of the Great Jubilee of the Year 2000, pkt. 10). 
58 Fra den norske oversettelsen av Conditions for Gaining the Jubilee Indulgence (vedlegg til Bull of Indiction of the Great Jubilee of the 
Year 2000), publisert på: http://www.katolsk.no/info/jp2/im/im_03.htm   
59 Laudes (”lovprisning”) og vespers er to tidebønner (lat. liturgia horarium), dvs. en bønn eller et ”bønnesett”, som skal leses til bestemte 
tider (kanoniske tider). Sammen med messen utgjør tidebønnene Den romersk-katolske kirkes offisielle bønneliv. Tidebønner er obligatorisk 
for presteskapet og ordensmedlemmer (munker/nonner), men frivillig for lekfolk. Det var opprinnelig 8 kanoniske tider, som stammet fra st. 
Benedicts regler, og som ble fastsatt av Tridentinerkonsilet. Det er den gamle romerske inndelingen av dagen som benyttes, som forøvrig er 
den samme som vi finner ved tidsangivelser i Det nye testamentet. Tradisjonelt har de 8 kanoniske tidene vært: 1) Matutin (Vigils; Nocturns), 
om natten eller rett før laudes; 2) Laudes, ved morgengry; 3) Prim, ved den 1. time, dvs. rundt kl. 06.00; 4) Ters, ved den 3. time, dvs. kl. 
09.00; 5) Sext, ved den 6. time, dvs. kl. 12.00; 6) Non, ved den 9. time, dvs. kl. 15.00; 7) Vesper, ved mørkets frembrudd; 8) Kompletorium, 
ved leggetid (jf. fotnote nr. 65). Tidebønnene har faste mønstre, som veksler fra dag til dag i en fireukers syklus, slik at man i denne perioden 
vil komme gjennom alle de 150 salmene i Bibelen. I tillegg består tidebønnene av bl.a. hymner, tekstlesning (fra Bibelen og/eller om dagens 
helgen eller høytid) og bestemte bønner. Dagens liturgi er samlet i boken Breviarium Romanum (fra 1975, pave Paul VI). Det er nå ikke 
lenger obligatorisk å be ved alle de 8 tidene.  
60 Akathistos (“ikke sittende”) er navnet på en lang hymne til ære for jomfru Maria. Tittelen viser til at hymnen tillegges høy verdighet: 
under andre hymner kan forsamlingen få sitte i perioder, mens alle må stå mens Akathistos hymnen leses og synges. Deler av hymnen 
fremsies de fire første lørdagene i fasten, mens hymnen resiteres som helhet på lørdag i den femte fasteuken. Den er da inndelt i fire deler, 
avbrutt av salmer som kan synges sittende. Høytiden sies å stamme fra år 626 e.Kr., da Konstantinopel ble angrepet av persere og skytere. En 
uventet orkan skal ha spredt fiendens skip og kastet dem på stranden nær en kirke kalt Deipara (”Guds mor”). Jomfru Maria fikk æren for å 
ha reddet byen, og høytiden ble innstiftet til hennes ære for å minne denne hendelsen. Det finnes også andre forklaringer på høytidens 
opphav, og hymnen er blitt tilegnet forskjellige forfattere. Akathistos-hymnen er primært en lovprisning av jomfru Maria og handler om 
begivenheter fra bebudelsen til fremstillingen av Jesus i tempelet. Hymnen er inndelt i 24 vers ( gr.oikoi) av varierende lengde. Korte vers 
etterfølges av ”halleluja”, mens lange vers inneholder 13 eller 14 hilsener som begynner med ”Hill” (eng. ”Hail”), f.eks.: ”Hail, Mother of 
the unwestering Star! Hail, Splendour of the mystic Day!” (vers 9, som refererer til vismennenes glede); ”Hail, Tabernacle of God and the 
Word! Hail, unshaken Tower of the Church! Hail, inexpungable Wall! Hail, through whom trophies are lifted up! Hail, through whom 
enemies fall down! Hail, healing of my body! Hail, safety of my soul!” (vers 23).  
61 Egen oversetteslse fra avslutningsordene i den engelske teksten: “O Mother, worthy of all hymn-tributes, who didst bring forth the Word, 
Most Holy of all the holy, accept the present offering, deliver from every evil, and save from future suffering all who cry to thee. Alleluja.” 
(vers 24). 
62 Eukaristisk tilbedelse innebærer at den troende tilber den utstilte hostien (nattverdsbrødet, som ifølge den katolsk læren om 
transubstansiasjon er blitt forvandlet til Jesu reelle legeme og blod). Det er altså en tilbedelse og av Jesus, som er fysisk og vedvarende 
tilstede i brødets skikkelse.  
63 Egen oversettelse. ”Cloistered men and women religious, the infirm and all those who for whatever reason are not able to leave their own 
house, can carry out, in lieu of a visit to a certain Church, a visit to the chapel of their house; should even this be impossible for them, they 
can gain the indulgence by spiritually uniting themselves with those carrying out the prescribed work in the ordinary manner and by offering 
to God their prayers, sufferings and discomforts.”  
64 http://www.vatican.va/  (Se kildeoversikten for detaljerte henvisninger.) 
65 Kompletorium (“avslutning”) er en tidebønn (jf. fotnote nr.59) om kvelden, ved dagens avslutning. Denne liturgiske kveldsbønnen består 
av bla. ulike salmer, tekstlesning, syndsbekjennelse og bønner. 
66 Maria budskapsdag (også kalt Maria Bebudelse, Marimesse og Herrens bebudelse, eller lat. Annuntiatio Beatae Mariae Virginis) feires 
25. mars (ni måneder før jul) til minne om da engelen Gabriel kom til Maria med budskap om at hun skulle bli mor til Guds sønn. Frem til 
1582 ble denne dagen feiret som nyttårsdag. I forbindelse med overgangen til den gregorianske kalender ble nyttårsdagen flyttet til 1. januar. 
I Storbrittania og dets kolonier, samt USA, ble årsskiftet imidlertid markert som 25. mars frem til 1752. Maria budskapsdag feires i dag 25. 
mars unntatt når denne faller  i påskeuka, da flyttes minnedagen i henhold til bestemte regler. 
67 Egen oversettelse. ”Let us pray for the intercession of Mary, Notre Dame du Puy, who is ”the source of the Living Source, origin of the 
Beginning”…” (The Grand Pardon or the Jubilé du Puy 2005. Pilgrimage to the Diocese of Le Puy. May 21-23, 2005). 



                                                                                                                                                         
68 Ifølge Den romersk-katolske kirke var jomfru Maria (Jesu mor) fri for arvesynd (dvs. den synden som alle mennesker ifølge katolsk lære 
fødes med som et resultat av Adams fall) fra det øyeblikk hun ble unnfanget. Hun ble derfor født uten synd, og Jesu syndfrihet regnes derfor 
som et resultat av hennes syndfrihet. Læren om Marias ubesmittede unnfangelse antas å ha blitt formulert på 1000-tallet, men begivenheten 
skal ha blitt feiret også før den tid. Blant de katolske kirkelederne var det lenge debatt om doktrinen. Dominikanerne og Thomas Aquinas 
avviste den, mens fransiskanerne og jesuittene var tilhengere. Først i 1854 ble denne læren gjort til et dogme av pave Pius IX. Den 8. 
desember er minnedag for den ubesmittede unnfangelsen (lat. immaculata conceptio), også kalt Marias unnfangelsesdag og Vår frue 
ventedør. 
69 Egen oversettelse. ”Therefore, the holy Father, who has very much at heart that the love and trust of the faithful towards the Virgin 
Mother of God be increased and that their lives, with the help and example of her  holiness, be faithfully conformed to the wise teachings of 
the Second Vatican Council, in hierarchical communion with himself and with his Bishops, has benevolently granted the gift of Plenary 
Indulgence.” (Urbi et Orbis. Decree: A Plenary Indulgence is granted to the faithful this year on 8 December, Solemnity of the Immaculate 
Conception of the Blessed Virgin Mary, the 40th anniversary of the closure of the Second Vatican Council, by the Supreme Pontiff, Servant of 
God, Paul VI). 
70 Egen oversettelse. ”You are All Fair, Mary, and in you there is no stain of original sin!” og “O Queen, conceived without original sin, 
pray for us!”  (ibid). 
71 James Akin jobber i et ministry kalt Catholic Answers, som har som mål å “forsvare den katolske tro mot angrep fra fundamentalister, 
mormonere, ateister og andre anti-katolikker” (sitat fra hans hjemmeside: http://www.jamesakin.com/). Han er dessuten med i redaksjonen i 
magasinet This Rock. Artikkelen Hva er avlat – en grundig forklaring (eng. A Primer on Indulgence) er publisert på flere offisielle katolske 
internettsider, bl.a. på Den katolske kirke norske internettside (se kilder). Artikkelen er her oversatt og bearbeidet av Claes Tande, og det er 
denne oversettelsen som siteres her. Den norske oversettelsen er imidlertid noe upresis på enkelte punkter (f.eks. skriver Akin at mange 
katolikker, inkludert enkelte prester, sier at avlaten nå er avskaffet i Den romersk-katolske kirke, mens det i den norske oversettelsen står at 
denne påstanden kun kommer fra ”enkelte katolikker, som regel fra lekfolk, fra ikke-teologer” – dvs. prestene blir her utelukket). Det 
henvises derfor til hovedartikkelen for dem som ønsker å lese James Akins beskrivelse av avlaten: 
http://www.catholic.com/thisrock/1994/9411fea1.asp    


