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Visste du? 
At muslimer er nevnt i løfter og 

profetier i Bibelen . 

 At årstallet for Jesu død ble 

forutsagt i Gamle testamentet  

459 år tidligere? 

 At nyreligiøse strømninger i vår 

tid er farligere enn du tror? 

 At Antikrist er på jorden 

allerede?’ 

Disse og flere traktater: 

 
At reformatorer døde 

for den frihet du har 

nå?   

VISSTE DU …….? 

                                 Reformatorer gikk i fengsel, ble tortu-

rert og brent på bålet, for at du skulle ha frihet til å: (1) Eie 

og lese Bibelen. (2) Kunne samles med andre for å studere 

Guds ord. (3) Ha tillatelse til å tale imot ubibelsk lære. (4) 

Tillates å ha egen oppfatning om religion og vitenskap. (5) 

Slippe å tro at du må kjøpe frelse for penger. (6) Nekte å tro 

at du må betale kirken for at familiemedlemmers sjeler skul-

le slippe pinslene i en skjærsild.  (7) Bryte deg løs fra makten 

som kunne angi deg, sette deg i gapestokken, frata deg dåp 

eller giftemål og bruke offentlig myndighet til å straffe deg. 

Den første reformator het Polycarp. Han levde så tidlig at 

han personlig kjente apostelen Johannes, og hadde møtt 

flere som hadde møtt Jesus. Han protesterte mot biskopen i 

Rom, da kirken ville fjerne feiringen av den jødiske påsken, 

den 14 Nisan, og erstatte den med påskesøndag. Det ble 

vedtatt at påskens utregning ikke lenger skulle følge den 

bibelske metoden, slik at korsfestelsesdagen kunne lande 

på hvilken som helst dag og oppstandelsen alltid skulle fei-

res på en søndag.  Polycarp dro helt til Rom for å fortelle 

romerbiskopen Anicetus, at han selv hadde feiret 14 Nisan 

sammen med apostelen Johannes. De ble ikke enige. Den 

etterfølgende biskopen i Rom, Victor I, var en arrogant og 

hard mann og han utviste fra kirken; Polycarp og alle som 

var enige med ham. Det betyr at han og mange andre, ble 

utestengt fra kirken. Dette skal ha skjedd i år 195. I år 325 

ble pavebiskopens syn stadfestet på kirkemøtet i Nikea. 

«Kirkefaderen» Augustin, helgen i den katolske kirke, gikk 

allerede på 400 tallet inn for retten til å bruke tvang i tros-

spørsmål. Han mente at «en venns sår er bedre enn en fiendes 

kyss», og at det er bedre å elske i strenghet enn å bedra i 

mildhet. I sine brev til den donatiske biskop Vincentius, på be-

gynnelsen av 400 tallet, fremstiller Augustin kjetteravstraffel-

ser som rene almisser og barmhjertighetsverk. I 1194 ble det 

lovfestet at man kunne skjære tungen ut på folk og brenne 

kjettere på bålet, og dette ble etterhvert innført både i Tysk-

land, Italia, Frankrike og i 1401 i England.  

Den katolske kirkefaderen Thomas Aquinas, lærte at den 

synd som kjetterne hadde begått, ved å tro motsatt av  kirkens 

vedtekter, rettferdiggjorde ikke bare at de ble utstøtt fra kir-

ken, men også at de med dødsstraff ble fjernet fra denne ver-

den. 

Storinkvisitor Torquemada i Spania, var en spansk dominika-

nerprest som personlig sendte 10.220 mennesker på bå-

let. (Kilde: Foxes book of martyrs). Noen har senere nedskrevet 

tallet til 2000, som om det gjør myrderiene  mer akseptable.                             

William Tyndale. Ble brent på bålet i Belgia den 6. oktober 

1536. Hans forbrytelse: Han bidro til å fullføre oversettelsen 

av Bibelen til engelsk, slik at folk kunne lese Guds ord på sitt 

eget språk. Han trykte opp denne Bibelen og spredde den til 

England.  Se bilde over. 

Vil du vite mer?  

Film: www.bibeltv.no –reformasjonshistorie 1.2.3.                                   

YouTube: The Radicals movie og «The Seventh Day Docu-

mentary».  Bøker: Den store strid illustrert, Sannhetens seier,   

www.mensviventer.no, www.kirkehistorie.no. 



Why did we go?  (Hvorfor dro vi?) 

Det heter dokumentasjonen fra Avro Manhattan som 

avslører begynnelsen til det som skulle bli den store krigen I 

Vietnam. Hvilken rolle spilte Vatikanet? 

Johan Hus. Han ble brent på bålet i år 1425, etter først å ha 

blitt lovet fritt leide. Hus ba sine fangevoktere om å slippe 

taket i ham, og han klatret selv opp stigen reist mot bålet. 

Bøddelen rev av ham klærne og tredde på han en kjortel som 

var gjennomdynket av tjære. Deretter bant de han fast og 

tømte så mye olje over hans hode, at det dryppet av skjeg-

get. De tente på bålet og alle kunne høre hans klare stemme, 

da han ba: «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Seks for-

skjellige steder forsøkte de å tenne på bålet, men det ville 

ikke brenne. Det tok over en halv time før ilden tok tak. Vin-

den snudde med ett, slik at Hus igjen ble synlig for de mange 

som sto omkring, og alle kunne se at den tykke røyken allere-

de hadde gjort sitt. Hus hang livløs i tauet som bant ham. 

Overgitt til Kristus og med fred i sinnet, ble han kvalt av røy-

ken lenge før ilden nådde kroppen hans. Hans forbrytelse: 

Han var uenig i den katolske kirkes læresetninger. 

Dirk Willems fra Holland ble voksendøpt da han ble en kris-
ten, og på den måten avviste han barnedåpen som ble prakti-
sert på hans tid. Denne handling, pluss hans engasjement i 
sin nye tro og det at flere andre ble gjendøpt etter studier i 
hans hjem, førte til at han ble arrestert og drept. Historien 
om hans arrest ble svært dramatisk. Han prøvde å stikke av 
og kom til et frossent vann. Han klarte å komme seg over, 
men registrerte at mannen som skulle fange han hadde gått 
gjennom isen. Dirk snudde og hjalp han opp og reddet derved 
hans liv. Mannen ønsket å sette han fri, men flere som kom til 
stedet minte han på at han under ed hadde lovet å bringe 
denne mannen til en domstol. Dick ble dømt for å ha holdt 
møter i sitt eget hjem og tillat voksendåp der. Han ble brent 
på bålet 16 mai 1569. 
I Østerike ble mange gjendøpere (som foretrakk voksendåp) 
drept. Ved Ensisheim, "slakterhuset i Alsace," som det ble 
kalt, ble 600 gjendøpere drept på få år. Tallet på gjendøpere 
som ble myrdet bare i Tyrol og Görz, var beregnet til ett tu-
sen ved utgangen av år 1531. 

Thomas Hutton var en fattig og ydmyk pastor i Kent, og han 

pleide å dra regelmessig til Antwerpen for å få tak i det nye 

testamentet på engelsk. Det var på vei hjem fra en av disse 

ekspedisjonene i 1529, med lasten full av engelske Bibler, at 

han ble arrestert og utsatt for den forferdeligste tortur. Han 

var den første som ble brent levende av den katolske helge-

nen St. Thomas More. «Det hadde ikke vært noe kjetterbål i 

England på 8 år. Det fikk More fort slutt på. Han mente at 

hans forgjengere hadde vært alt for slappe», (Moynahan, 

God’s Bestseller, side. 204). Thomas Hutton ble altså More’s 

første offer. Han ble brent levende i 1530. De fleste av Mores 

biografier unngår å nevne de mange drapene denne helge-

nen begikk, i kirkens navn.  

Richard Bayfield var en av de ledende i å frakte bibler til 

England. Han var utdannet på Cambridge og var en tidligere 

benediktermunk som hadde fått se evangeliet i sitt rette lys. 

Bayfield hadde ansvaret for å frakte minst tre store partier 

med Tyndales bibler til England. Thomas More ble tipset om 

den tredje lasten og konfiskerte den. Bayfield ble senere tatt 

og fengslet i det beryktede «The Tower», lenket til veggen 

med kjetting rundt halsen, livet og bena. Hans forbrytelse:  

More beskyldte ham for kjetteri og et brutt munkeløfte. Bay-

field ble drept.  Minst 10 reformerte kristne ble brent levende 

etter ordre fra Thomas More. 

More ble kåret til helgen av den katolske kirke i 1936, og på 

reformasjonsdagen i år 2000, gjorde paven ham til skytshel-

gen for politikere. I stedet for å bli fordømt, ble denne religiø-

se morderen æret og hyllet av vår tids katolske kirke. Han 

feires også i USA. 

Hva sa pave Johannes Paul II om Thomas More? 

«..gjennom sine handlinger mot kjettere, reflekterte han  sin 

kulturs begrensinger på den tiden.” “ (Encyclical Letter Verita-

tis Splendor, 58),   Kulturs begrensninger? Det hadde vært 

nok å lese Bibelen! Hva sa Jesus om forfølgelse? Les Joh. 

15:20.21. 

 

Hans Nielsen Hauge  ble også fengslet i lang tid i Norge. 

Hans forbrytelse var at han samlet folk i hjemme og forkynte 

Guds Ord og delte Herrens nattverd der. Hans helse knakk 

sammen i fengslet, men han banet veien for religionsfrihet i 

Norge. 

 
Men slik er ingen kirkesamfunn i dag, sier du kanskje.                                                                       

Hva med Kroatia under den andre verdenskrig? De lokale 

styresmaktene fikk ordre om å omvende til den katolske tro 

eller å ha sine innbyggere drept. Over 320.000 mennesker ble 

halshugd, brent, skutt eller begravd levende. Skjedde det un-

der den mørke middelalder? Nei, det skjedde i 1940. I den 

største av konsentrasjonsleirene, Jasenovac, var fransiskaner-

munken Pater Miroslav Filipovic en av kommandantene! Den 

medvirkende erkebiskopen i Kroatia, Stepinac, er på vei til å 

bli erklært helgen i den katolske kirke, selv om han er dømt 

for de krigsforbrytelsene han var med på. Rundt 240.000 

mennesker ble tvangsdøpt inn i den katolske kirke, som en 

del av den annonserte planen om å drepe 1/3, omvende 1/3 

og deportere en 1/3 av Kroatias serbere, jøder og sigøynere. 

Over 47 millioner dollar, stjålet fra døde jøder og serbere, blir 

fortsatt oppbevart i Vatikanbanken.  

Vi er ikke langt fra den mørke middelalder 

når politikk og religion blandes. 

Hva med Polen?  Hva med Vietnam? Hva 

med den spanske borgerkrigen? Avro Man-

hattan, selv italiener, har forfattet flere 

bøker om den katolske kirkes  innblanding i politiske anlig-

gender, i vår tid.    


