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ALLE SJÆLE 

Fra den Sejrende Kirke, som vi med glæde mindes til Alle Hel-

gen, vender vi hurtigt blikket mod den Lidende Kirke, og der-

med alle de troende sjæle i Skærsilden. Det er Kirkens faste tro, 

at eftersom intet urent kan komme ind i Himmeriget, må en-

hver sjæl, som forlader denne verden i nådens stand, stadig 

renses for al urenhed, indtil denne sjæl er ren nok til at komme 

frem for Guds ansigt i evigheden. 

 Som den del af Kirken som fortsat må kæmpe den åndelige 

kamp mod mørkets magter, har vi som troende en forpligtelse 

til at bede for de sjæle der er gået forud for os, og det er en 

af de åndelige barmhjertighedsgerninger at bede for de af-

døde sjæle i Skærsilden. Tirsdag den 2. november kl. 18:30 fej-

res en Requiemmesse for alle afdøde sjæle.  

 

 
Katafalken, som sættes frem til ihukommelsen af alle de afdøde 

sjæle i Santissima Trinità dei Pelegrini i Rom. 

 

MULIGHED FOR FULDT AFLAD I NOVEMBER MÅNED 

I forbindelse med ihukommelsen af alle de afdøde sjæle, er 

der endvidere mulighed for at opnå fuld aflad.   

 Afladen – som kun kan opnås til fordel for sjælene i Skærsil-

den – gives til de troende som på én af dagene i løbet af no-

vember måned andægtigt besøger en kirkegård, og dér be-

der for de afdøde sjæle, også blot hvis dette er en stille bøn.  

 Den fuldkomne aflad kan ligeledes opnås, hvis man på Alle 

Sjæles dag (2. november) andægtigt besøger en kirke eller et 

kapel, og dér beder Trosbekendelsen samt ét Fader Vor. 

 

OM SKÆRSILDEN 
Der findes mange beretninger fra helgener der har haft 

visioner om både himlen, skærsilden og helvede. Blandt 

disse er Skt. Catharina af Genovas vision om skærsilden, 

og særligt om hvordan sjælene renses for synden, og 

dermed forberedes til den evige salighed. Følgende 

tekst er et uddrag af denne vision: 

 

KAPITEL X – Om hvordan Gud bruger skærsilden til at gøre 

sjælen helt ren. 

Jeg ser ligeledes lysstråler som udgår fra den guddom-

melige kærlighed hen mod sjælen, og som er virker til-

strækkelig stærke og gennemborende til at de ikke kun 

udsletter kroppen men også sjælen, hvis det virkeligt ville 

være muligt. Strålerne har to formål – det første er ren-

selse, og det andet er udslettelse. 

 Betragt guld – jo mere man lutrer det, jo bedre bliver 

det. Man kunne lutre det indtil man havde udslettet en-

hver ufuldkommenhed. Således udvirker ilden sin effekt 

på materielle ting. Sjælen kan ikke udslettes for såvidt at 

den er i Gud, men i det omfang at den er i sig selv, kan 

den blive udslettet. Jo mere den renses, jo mere bliver 

dens eget selv udslettet, indtil den i sidste ende er ren i 

Gud. 

 Når guld er blevet renset til at være 24 karat, så kan 

det ikke længere opsluges af ilden; det er ikke længere 

guld men kun slagger der brændes væk. Således udvir-

ker den guddommelige ild sin effekt på sjælen. Gud fast-

holder sjælen i ilden indtil enhver ufuldkommenhed 

brændt væk, og i stedet bringes til en tilstand af perfek-

tion, ligesom var det en renhed på 24 karat, om end at 

enhver sjæl renses ifølge egen grad. 

 Når sjælen er blevet renset forbliver den fuldstændigt i 

Gud, idet den ikke længere har sit ego i sig selv. Det væ-

sen er fuldt ud i Gud, som har ført denne rensede sjæl til 

sig selv. Den kan ikke længere lide, idet der ikke længere 

noget er som skal brændes bort. Hvis den fortsat blev 

fastholdt i ilden, efter at den var blevet renset, så ville den 

ikke mærke nogen smerte. Den guddommelige kærlig-

heds ild ville snarere være som det evige liv, og på ingen 

måde i modstrid med den. 

 

Traktat om Skærsilden (Kap. 10), 

Skt. Catharina af Genova (1447-1510) 
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"Om den åndelige fuldkommenhed", 

Biskop Diádochos af Phótike (ca. 400 – 486) 

 

 


