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Avlat 
 

Det apostoliske pønitentiariat har 19. mars 2020 etter bemyndigelse fra paven 
innvilget særskilte avlater i forbindelse med den pågående coronakrise. For å 
forstå dette kan det være nyttig å merke seg noen historiske og prinsipielle ting. 
 Avlat henger sammen med nødvendigheten av oppgjør for synd. All synd 
fordrer i tillegg til Guds tilgivelse et oppgjør fra synderens side i form av en 
timelig «straff» eller «bot». At man gjør noe positivt eller godt er langt å 
foretrekke fremfor en negativ straff. Kirken er et stort fellesskap av syndere og 
helgener, og vi hjelper vi hverandre i dette oppgjør. Derfor blir den enkeltes bot 
ved skriftemålet ofte små fromme ting; på lignende vis gjør vi disse ting i form av 
små fromme avlatsgjerninger. 
 Kirken har gjennom lange tider utpekt særskilte gode fromme gjerninger som vi 
ikke har plikt til å gjøre, men som vi likevel gjør, som spesielt positive ved å knytte 
«avlat» til dem, inndelt i «partiell avlat» og «fullkommen avlat». (Å gi i messen på 
søndagen er for alle katolikker en god «plikt», og innebærer derfor i seg selv ingen 
avlat.) Avlat kan kanskje kalles «særskilt verdsatt fromhet». Til avlat er det 
dessuten alltid knyttet noen generelle fromhetsmessige betingelser. 
 I forbindelse med coronakrisen er det på denne måte fra Vatikanet innvilget 
«fullkommen avlat» til folk i karantene som gjennom massemedia åndelig tar del i 
messen eller gjør visse andre fromme ting. Det samme gjelder for helsepersonell 
og andre som utsetter seg for smitte ved å dra omsorg for folk som er syke som 
følge av coronaviruset. Det gjelder videre for dem som bruker tid på åndelige ting 
for å få Gud til å stanse epidemien. Et konkret eksempel er en halvtimes 
bibellesning daglig. Endelig gjelder det for folk som når døden er umiddelbart 
forestående, ikke har mulighet til å motta sykesalvingens sakrament og viaticum 
(siste nattverd), men som går Gud fromt i møte. 
 Dette innebærer at det åndelige gode som Guds folk nå går glipp av (som følge 
av karantene, sykdom og forsamlingsforbud), i en viss forstand «kompenseres» av 
Kirken ved innvilgning av en særskilt «fullkommen avlat». 
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