
MULIGHED FOR AT VINDE FULDKOMMEN AFLAD 

I BARMHJERTIGHEDENS ÅR 

 

   I anledning af Barmhjertighedens år, der indledtes den 8. december 2015 og slutter på festen for 

Krist Konge den 20. november 2016 har pave Frans bevilliget en særlig aflad, der kan vindes som 

beskrevet nedenfor.  

 

    I bullen ”Misericordiae Vultus,” hvormed Barmhjertighedens år blev annonceret, skriver pave 

Frans følgende om begrundelsen for aflad (nr. 22): (Gud) er altid parat til at tilgive og ophører 

aldrig med at tilgive på nye og overraskende måder. Vi har alle erfaret syndens virkninger. Vi er 

kaldede til at være fuldkomne (jf. Matt 5,48); alligevel føler vi syndens tunge åg. Selv om vi oplever 

nådens forvandlende kraft, oplever vi også syndens magt. Trods denne tilgivelse er vort liv præget 

af modsætninger på grund af vore synder. I forsoningens sakramente tilgiver Gud vore synder, så 

de virkeligt udslettes; alligevel har synden en negativ indflydelse på vor adfærd og tanker. Men 

Guds barmhjertighed er dog stærkere end dette. ”Det er aflad fra Faderens side, der gennem Kristi 

brud, hans Kirke, når synderen, tilgiver og renser ham fra enhver rest af syndens virkning og sætter 

ham i stand til at handle med barmhjertighed og vokse i kærlighed fremfor at falde tilbage i synd.” 

 

Mulighed for modtagelse af afladen i bispedømmet København 

 

    a) Her i bispedømmet kan de troende vinde afladen ved at besøge Sct. Albani kirke i Odense i 

forbindelse med de valfarter, som på lørdage i fastetiden er arrangeret hertil. Resten af året og 

individuelt kan afladen også vindes ved at besøge Sct. Albani kirke. I Sct. Albani kirke åbnes den 

hellig dør lørdag den 13. februar i forbindelse med den første valfart. Den særlige dør symboliserer 

adgangen til Guds barmhjertighed. Denne barmhjertighed er der altid; men indimellem kan man 

trænge særligt til at blive gjort opmærksom på den fordi man f.eks. har mistet modet. Det er da, som 

om en ny dør bliver åbnet for én.  

 

     b) Ved at deltage valfarten til Åsebakken den 29. maj og til Øm den 5. juni. 

 

     c) Søstre i klausur samt troende, der pga. alder, sygdom, vanskelige transportforhold eller  

         andre alvorlige hindringer ikke kan deltage i nogen af de ovennævnte arrangementer, kan  

         vinde afladen ved i deres hjem eller på hospitalet at opfylde de yderligere betingelser, som er   

         nævnt nedenfor i punkt 3. 

 

Nogle oplysninger om aflad 

 

   Desværre er aflad ét begreb, som altid skal forklares grundigt, dels fordi det ikke umiddelbart er 

let at gå til for nutidens troende, dels stadig er forbundet med mange fordomme og misforståelser, 

ikke mindst pga. misbrugen af aflad på reformationstiden. 

 

1. Hvad aflad ikke er 

   For at lette tilgangen til aflad er det bedst at begynde med at forklare, hvad aflad ikke er. Aflad er 

ikke syndsforladelse. Dette er ofte blevet hævdet i polemikken om reformationstidens emner. 

Forladelse af alvorlige synder kan kun opnås i skriftemålet eller, hvis dette i en nødsituation ikke er 

muligt, ved fuldkommen anger, dvs. en anger, der grunder i kærlighed til Gud og bedrøvelse over at 

have såret ham. Syndsforladelse er altså et udtryk for Guds suveræne handlen. Vi kan ikke købe 



eller arbejde os til Guds tilgivelse, men kun opnå den ved i tillid til hans barmhjertighed at erkende 

vore synder, bede om tilgivelse for dem og love at forbedre os.    

 

2. Hvad er aflad så? 

   Aflad er eftergivelse af syndestraf. Et svar, der afføder et nyt spørgsmål, for hvad er så 

syndestraf? 

 

   Når Gud tilgiver os vore synder, gør han det fuldt og helt. Intet kan herefter stå i vejen for vort 

venskab med ham eller true vor frelse. Trods tilgivelse kan vore alvorligste synder dog have nogle 

følger, som ikke forsvinder med det samme. Et mord, en bagtalelse, utroskab, økonomisk 

uansvarlighed kan have langvarige følger og efterlade dyb smerte, også selv om både Gud og den 

forurettede har tilgivet os. Pave Frans forklarer det i bullen ”Misericordiae Vultus” (nr. 22) som 

citeret ovenfor. Gud kan således godt lade vore alvorlige synder udløse en straf, som vi f.eks. skal 

afsone i skærsilden. Ved at vinde aflad kan vi forkorte eller helt afvende denne syndestraf. Afladen 

kaldes fuldkommen, hvis alle syndestraffe eftergives, delvis, hvis kun nogle af dem eftergives. Al 

aflad kan som forbøn også tilegnes afdøde. 

 

     Pave Frans forklarer i ovennævnte bulle aflad videre (nr. 22) ”I Jesu Kristi død og opstandelse 

åbenbarer Gud sin kærlighed og dens kraft til at ødelægge al menneskelig synd.” […] ”Kirken 

lever i de helliges samfund. I Eukaristien bliver dette fællesskab, Gud gave, en åndelig forening, 

som binder de troende sammen med de hellige og salige, hvis antal er uendeligt (jf. Åb 7,1). Deres 

hellighed hjælper os i vor svaghed, og Kirken er med sine moderlige bønner og sit liv i stand til at 

møde den svage med de helliges styrke. At leve afladen i det hellige år er at nærme sig Faderens 

barmhjertighed med visheden om, at hans tilgivelse når alle de troendes liv. At opnå aflad er at 

erfare Kirkens hellighed, som skænker alle frugterne af Kristi forløsning for at Guds kærlighed og 

tilgivelse kan nå ud til alle.” 

 

     Med sin formidling af afladen gør Kirken blot opmærksom på alt, hvad Kristus har vundet for os 

gennem sin forløsergerning, og som helgenerne har med deres efterfølgelse af Kristus har 

tydeliggjort. Kirken gør opmærksom på en uudtømmelig skat, der udgøres af Kristi og helgenernes 

fortjenester. Denne skat udtrykke Guds uendelige barmhjertighed, som vi skal have tillid til. Den 

fritager os ikke for personlig omvendelse og bod, men er en stor trøst for os, især hvis vi er 

bekymrede for, om vi er gode nok.   

 

3. Hvordan vinder vi så aflad? 

   Opnåelse af aflad er af Kirken knyttet til bestemte handlinger: Besøge et valfartssted, bede 

bestemte bønner, udføre bestemte fromhedsøvelser. Alt dette findes der fortegnelser over. Nogle 

ting giver delvis, andre fuldkommen aflad.  

 

   For at vinde den fuldkomne aflad skal man udføre den pågældende handling, nu i 

Barmhjertighedens år fx her i bispedømmet deltage i valfarten til Odense. 

 

    Derudover skal man: 

 

 a) gå til skrifte, b) modtage den hellige kommunion, og c) i kirken bede trosbekendelsen, 

Fader vor og en bøn i Pavens intention (fx Hil dig Maria). 

 



 Hertil kommer en betingelse, som gør, at vinding af aflad slet ikke er så let og mekanisk, som 

mange – især kritikere – går og tror. Med til vinding af fuldkommen aflad hører nemlig en oprigtig 

afstandtagen fra alle synder, også de mindre. Dette kunne nemt tage modet fra os, for ingen kan 

jo garantere at undgå at synde. Vi kan dog ved at tage vor tro alvorligt gøre meget for at undgå de 

alvorlige synder; men vi skal også prøve på at undgå de mindre, især dem, som vi gerne vil 

bagatellisere og måske ubevidst forbeholde os retten til at fortsætte med. 

 

   Aflad skal således ses i forbindelse med et engageret liv i Kirken og være en naturlig følge heraf. 

Vor interesse for aflad skal udtrykke, at vi gerne vil leve vort kristne liv så autentisk og konsekvent 

som muligt. Det viser vi ved at omsætte vor tro i handling, ved at have en oprigtig erkendelse af 

vore synder og vilje til at forbedre os. Afladen er en tilskyndelse til dette, en ekstraordinær støtte i 

vore bestræbelser på at blive bedre kristne. 

 

København, askeonsdag den 10. februar, 2016 

 

 


