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Forord 
“Herlighetsteologi” og “trosforkynnelse” er verdiladede uttrykk, og ikke få har søkt å ta et 
oppgjør med den tenkning man mener denne bevegelsen forfekter. Mange har imidlertid 
oppdaget at uttrykkene slett ikke er entydige. Selv tenker jeg på trosbevegelsen som summen 
av de menigheter og kristne fellesskap som opplever en læremessig lojalitet til Kenneth E. 
Hagins litteratur.  

Jeg har selv trosbakgrunn i den forstand at jeg har gått på bibelskolen Victory Bible Institute 
og menigheten Victory Christian Center i Tulsa, Oklahoma i 1983-84. Jeg har lest mange av 
bøkene til de mest fremtredende amerikanske trosforkynnerne. Omtrent fra begynnelsen av 
fikk imidlertid E.W. Kenyons bøker en særstilling, og i 1982 oversatte jeg ti av hans 
småhefter til norsk. “Copyright” ble ikke innvilget, men selve oversettelsesarbeidet skapte en 
lengsel etter å trenge bak undervisningen og bli bedre kjent med forfatteren. Kenyon døde i 
1948, og bøkene hans  inneholder minimalt med selvbiografisk materiale. Faktisk har Kenyon 
vært omgitt av en viss mystikk også innen troskretser.  

Først i og med Daniel Ray McConnells bok A Different Gospel1  har navnet Kenyon blitt 
nevneverdig kjent også utenfor disse. Jeg leste boken i 1989. Mye av innholdet var nytt for 
meg, og jeg gjennomgikk en teologisk krise som varte i underkant av to år. Forfatteren hevder 
at Kenyon var påvirket av ikke-kristen filosofi, først og fremst formidlet via Christian 
Science, New Thought og unitarene. Påstanden om at Kenyons budskap var “et annet 
evangelium” og at den Jesus han forkynte, var “en annen Jesus”, syntes noe utrolig, men i og 
med at McConnell tilførte så mye ny informasjon, følte jeg meg tvunget til å ta han på alvor 
og seriøst ta stilling til påstandene. Jeg tok skriftlig kontakt med 3-4 av mine tidligere lærere 
ved bibelskolen i Tulsa (de jeg antok var mest kompetente til å gi alternative løsninger på 
McConnells problemstillinger), men da jeg ikke hørte tilbake fra noen av disse, besluttet jeg 
meg for å gå igang på egen hånd. For om mulig å kunne nullstille meg og bli istand til ihvert 
fall så godt det lot seg gjøre å eliminere min på forhånd positive forutinntatthet til Kenyons 
undervisning, valgte jeg å ta utgangspunkt i at ovennevnte påstand fra McConnells side kunne 
være korrekt. Konsekvensen ble i så fall at den “Jesus” jeg selv trodde jeg hadde tjent i en 
årrekke, var en falsk Jesus.  

Nullstillingsprosessen ble problematisk. En sterk emosjonell lojalitet og binding til de 
personer, sammenhenger og miljøer jeg hadde vært assosiert med, gjorde det vanskelig å 
vurdere Kenyon objektivt, sett fra utsiden så å si. I tillegg til å ha oversatt en rekke av hans 
bøker, hadde jeg bevisst inkorporert deler av hans eget begrepsapparat i mitt eget ordforråd, 
og ved de anledninger jeg tidligere hadde forkynt Guds Ord, hadde jeg aldri lagt skjul på at 
jeg “forkynte Kenyon”. Det tok nærmere ett år før jeg opplevde en såkalt 

                                                
1 McConnell, 1988. 
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identitetsforskyvning hvor jeg ikke lenger var engstelig for å oppdage ufordelaktige sider 
verken ved hans person eller lære.  

Denne publikasjonen er en noe bearbeidet og oppdatert versjon av min hovedfagsavhandling 
fra Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo fra 1994. Enkelte har opplevd den som et fordekt 
partsinnlegg for Kenyons lære. Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken. Jeg vedkjenner åpent at 
min tidligere positive innstilling til visse sider ved Kenyons forkynnelse (eller egentlig hans 
anliggende) fremdeles står ved lag – om den dog i dag, forhåpentligvis, er mer rasjonelt enn 
følelsesmessig motivert. Samtidig skal det ikke underslås at jeg har til dels sterke 
innvendinger mot vesentlige sider ved forkynnelsen (eksempelvis det antropomorfe gudsbilde 
og den tvetydige kristologi som til tider presenteres). Det faller dog utenfor oppgavens 
interesse å ta stilling til hvorvidt læren er bibelsk forankret eller ei. Mitt forsøk på å frikjenne 
Kenyon går først og fremst på at han, så vidt jeg kan bedømme, ikke innestod for det mange 
av hans kritikere av i dag påstår at han gjorde. Mitt ønske er her å forstå og forklare Kenyon, 
ikke evaluere ham (det vil si la ham steke i sitt eget ideologiske fett!). 

Deler av avhandlingen har tidligere blitt publisert i ulike tidsskrift, ett norsk og to 
engelskspråklige. Jeg er takknemlig for den interesse for denne som har blitt gitt tilkjenne de 
siste par år – og det er utfra denne motivasjon jeg drister meg til å utgi denne oppdaterte 
versjonen, om enn i et  begrenset opplag. Jeg både håper og tror at det vil bli et stadig større 
marked for tilsvarende publikasjoner som søker en faglig tilnærming til pinserelatert 
kristendom i vid forstand.  

Siden hovedfagsavhandlingen ble avsluttet i 1994, har Dale H. Simmons publisert en 
oppdatert versjon av sin opprinnelige doktoravhandling om Kenyon fra 1990 (E.W. Kenyon 
and the Postbellum Pursuit of Peace, Power, and Plenty [1997]). Også Joseph McIntyre, 
“president” for forlaget Kenyon Gospel Publishing Society, kom for noen år siden ut med sin 
bok om Kenyon (E.W. Kenyon and His Message of Faith. The True Story [1997]). Begge 
forfatterne legger seg nær opp til de konklusjoner som presenteres i mitt eget arbeid. Det er en 
glede å anerkjenne begges innfluering, idet vi siden tidlig på 90-tallet har hatt stadig kontakt 
og innbyrdes har utvekslet både synspunkter og kildemateriale. Takk også til Kenyon Gospel 
Publishing Society for positiv velvilje, samt tilgang på ellers vanskelig tilgjengelige 
fotografier. Fotografiene er gjengitt med spesifikk tillatelse. 
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Innledning  
I og med D.R. McConnells bok A Different Gospel har mange følt at debatten vis-à-vis 
“herlighetsteologene” er over. Kenneth E. Hagin har blitt beskyldt for plagiat av Kenyons 
skrifter, og de historiske forbindelseslinjene fra den “metafysiske” helbredelsesbevegelsen 
New Thought til den moderne trosbevegelsen gjennom Kenyons studium ved Emerson 
College of Oratory i Boston i 1892-93 synes å ha fastslått en gang for alle at 
trosforkynnelsens ideologi har ikke-kristent opphav.1 

Kenyon har hatt innflytelse på mange både kjente og ukjente forkynnere innen blant annet 
amerikansk pinsebevegelse. Likevel er det først på grunn av Hagin og trosbevegelsen at han 
er blitt lagt merke til av teologer og kristne ledere fra etablerte kirkesamfunn. Når i tillegg 
Kenyons bøker bidrar med svært lite selvbiografisk materiale, er det kanskje ikke så rart at 
han stort sett  blir omtalt i forbindelse med ovennevnte trosbevegelse. En tidligere  
amerikansk universitetsstudent omtalte dennes tilhengere som “Kenyonites”,2 påstod at 
summen av de mange menigheter hadde blitt et kirkesamfunn så å si basert på Kenyon3 og så 
med gru fram til at den verdensomspennende bevegelsen skulle overta makten helt og holdent 
gjennom sin utvalgte leder Antikrist!4 Bortsett fra Dale Simmons doktoravhandling som et 
hederlig unntak, har jeg knapt lyktes å komme over noen seriøs kritisk gjennomgang av 
trosbevegelsen eller Kenyons teologi hvor det går klart fram når kritikken er rettet mot 
Kenyon og når det er de moderne trosforkynnerne man har i tankene. Man synes å ta for gitt 
at læreinnholdet alltid samsvarer og underbygger sin presentasjon av dette med sitater fra 
snart den ene og snart den andre. Selv om Kenyons forkynnelse kan ha hatt mye til felles med 
trosbevegelsen, hva med eventuelt kontraster - ikke minst med hensyn til vektlegging?  

                                                
1 Denne anklagen mot både Kenyon og trosbevegelsen er blitt presentert gjennom først og fremst McConnell, 1988 og Hunt, 
1985 og 1987. McConnells masteroppgave fra 1982 anerkjenner dog Judith Matta og H. Terris Neuman som de to første som 
offisielt trakk linjene til metafysiske “sektdannelser” fra forrige århundre. (McConnell, 1982 s. v.) Mattas bidrag vil bli 
kortfattet referert til, men jeg anser verdien av hennes arbeid som svært liten. Neumans “unpublished paper for a course [he] 
took at Wheaton,” (“An Analysis of the Sources of the Charismatic Teaching of ‘Positive Confession.’”) i 1980 er derimot et 
svært verdifullt bidrag i den fremdeles pågående debatten vedrørende trosforkynnelsens teologiske røtter. Jeg er imidlertid 
tilbøyelig til å gi Neuman rett i at min “research would be much better served by using Dan McConnell’s book, A Different 
Gospel.” Ifølge Neuman lyktes nemlig McConnell i motsetning til han selv å påvise “an historical link between E.W. Kenyon 
and the New Thought Movement.” (Neuman, brev, 22.02.93.) Også skandinaviske skribenter har gjort seg til talsmenn for 
McConnells og Hunts tolkninger. I tillegg til alle som har skrevet om trosbevegelsen i generell forstand (eks.: 
Brosché/Lindholm, 1986; da Silva, 1984; Bergem, 1987 og Linkas, 1987), synes de to ovennevnte amerikanerne ukritisk å ha 
fått slippe til hos eksempelvis Særkjær, 1992; Neerskov, 1992; Reichman, 1990; Reichman [u.å.] og Johannessen, 1991. Det 
mest selvstendige skandinaviske bidrag jeg har kommet over så langt, er  Rydén, 1987. Rydén skriver utførlig om Kenyons 
teologi og presenterer etter mitt skjønn både saklige og vektige motargumenter. 

 2 Matta, 1987, s. 107. 

 3 ibid. s. 33. 

4 ibid, s. 130. 
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Utgangspunktet for denne publikasjonen er forsåvidt berørt allerede i forordet. McConnell har 
påvist Kenyons innflytelse på sin ettertid til tross for at sistnevnte også i disse kretser er 
omgitt av en viss mystikk. I sine bestrebelser på å spore opp Kenyons historiske og teologiske 
røtter retter forfatteren nokså ensidig oppmerksomheten mot tre ikke-kristne grupperinger, 
nemlig unitarene, Christian Science og New Thought! Personlig er jeg kritisk til McConnells 
arbeid av flere grunner. For det første hans begrensede tilgang på eksisterende 
Kenyonmateriale5  når vi ser bort fra de publiserte bøkene, da Kenyon “did not incorporate 
autobiographical material into his own writings.”6 McConnell avviser dessuten at Kenyon kan 
ha vært innfluert av den evangeliske Faith-Cure bevegelsen på en lite overbevisende måte.7  

Problemstilling        

Rent generelt vil jeg søke å oppklare noe av den mystikk Kenyon har vært omgitt med. Hvem 
var han og hva stod han for? Første kapittel vil bli viet en ganske utførlig fremstilling av 
Kenyons liv og virke. Dernest vil jeg forsøke å gi en nokså helhetlig presentasjon av sentrale 
sider ved hans forkynnelse. Min oppgave er primært å forstå og forklare, ikke vurdere. Første 
del av oppgaven omfattes av en historisk deskriptiv metode hvor jeg beskriver kronologisk de 
viktigste hendelsesforløp i Kenyons liv og virke. For å plassere ham i en teologisk kontekst 
følger deretter en tematisk oppbygd analyse av selve forkynnelsen.  

Et vesentlig moment for å oppklare mystikken rundt Kenyon, blir så å kartlegge hans 
egentlige historiske og teologiske røtter. Her er det naturlig å ta utgangspunkt i McConnells 
synspunkter slik de kommer til uttrykk i boken A Different Gospel. Men hva sier eventuelt 
Kenyon selv om sine røtter? Hvem - om noen - har innfluert ham? Opererer han med konkrete 
forbilder? I hvilken grad reflekterer hans tenkning avhengighet av disse? I hvilken grad 
avviker han fra sine egne forbilder? 

McConnell gjør oppmerksom på Kenyons innflytelse på flere fremtredende forkynnere 
innenfor den såkalte “Post-World War II Healing Movement”, først og fremst Kenneth E. 
Hagin - og gjennom ham - den moderne trosbevegelsen. Men hvor vidtrekkende var egentlig 
Kenyons innflytelse på sin ettertid? Fortjener han noen bedre (eller eventuelt verre?) skjebne 
enn kun å stå i skyggen av Hagin? Hagin hevder å ha blitt gjort oppmerksom på Kenyons 
litteratur i 1950. Selv mener Hagin at han ikke er innfluert av Kenyon til tross for klare 
læremessige paralleller. McConnell m.fl. har imidlertid påvist lange sekvenser i Hagins 
mange bøker som er direkte sitat fra Kenyons bøker uten at Hagin gjør oppmerksom på den 

                                                

    5 Se McConnells “bibliography”, s. 193.  

    6 McConnell, 1988, s. 43. 

    7 ibid. s. 21-24. Ifølge McConnell synes den wesleyanske tradisjon å danne basis for hele hellighetsbevegelsen. Siden Kenyons 
røtter åpenbart ikke er å finne innenfor metodistfløyen, resonnerer McConnell seg fram til at han følgelig ikke kan ha røtter til den 
bredere hellighetsbevegelsen i det hele tatt. McConnell ser følgelig ikke noen annen utvei enn å plassere Kenyon innen den 
“sekteriske” New Thought/Mind-Cure tradisjonen. Som det imidlertid vil gå fram senere i oppgaven, brøt den evangeliske 
Keswick-bevegelsen i Storbritannia (inkludert dens nedslagsfelt i USA) på mange måter med den wesleyanske tradisjonen. Dale 
Simmons doktoravhandling fra 1990 (Simmons, 1990) påviser forøvrig en rekke klare teologiske paralleller mellom Faith-Cure og 
Mind-Cure bevegelsen. Kenyons potensielle røtter innen det amerikanske nedslagsfeltet av Keswickbevegelsen vil naturlig nok tas 
opp til drøfting senere i oppgaven. 
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opprinnelige kilden.8  Hvilket forhold har øvrige trosforkynnere til Kenyons litteratur? Også i 
norske trosmenigheter finner vi Kenyonbøker på bokbordet etter møtene. Fra Oslo Kristne 
Senters talerstol har endog pastor Åge Åleskjær de siste par år, med støtte i en amerikansk 
forkynnerkollega, opphøyet Kenyon til tidenes største bibellærer, nest etter apostelen Paulus! 
Hvilken rolle har Kenyon spilt i disse miljøene? Hva med øvrige miljøer? Har Kenyons 
litteratur hatt betydning utenfor trosmenighetene her til lands? Dette er spørsmål jeg også vil 
drøfte.  

Kildemateriale 

Mine primærkilder er foruten Kenyons publiserte bøker hovedsaklig nyhetsbrev fra de ulike 
menighetene han betjente. Bøkene inneholder lite selvbiografisk materiale; min biografiske 
fremstilling av Kenyons liv og virke er følgelig basert mer på nyhetsbrevene. Der disse 
kommer i konflikt med tilgjengelig sekundærmateriale, eksempelvis samtidige artikler i 
sekulære aviser og tidsskrifter, vil jeg så langt det lar seg gjøre, forsøke å evaluere de ulike 
kildenes troverdighet. Den kritikk som av andre har blitt rettet mot Kenyons lære, har 
imidlertid tatt utgangspunkt i bøkene fra forlaget Kenyon Gospel Publishing Society; min 
fremstilling av Kenyons tenkning vil følgelig i stor grad basere seg på de samme kildene.9  
Jeg kommer ikke til å beskjeftige meg nevneverdig med spørsmål om hvorvidt det er mulig å 
spore noen teologisk utvikling hos Kenyon ved å sammenligne læreinnholdet i de tidligste 
nyhetsbrevene vis-à-vis de allment tilgjengelige bøkene. La meg likevel gjøre oppmerksom på 
at Kenyons første bok, The Father and His Family, ble utgitt i 1916,10  mens The Hidden Man 
ble gitt ut posthumt.11 Og jeg har knapt vært istand til å avdekke noen teologisk utvikling 
mellom ovennevnte to bøker. 

Innenfor den mer kirkehistoriske delen har jeg i mindre grad benyttet primærlitteratur. Paul 
Gale Chappells doktoravhandling12 danner basis for min presentasjon av den evangeliske 
Faith-Cure strømningen, mens Dale Simmons analyse av paralleller og kontraster mellom 
ovennevnte bevegelse og den “metafysiske” grupperingen New Thought13 også vil bli flittig 
referert til i mitt forsøk på å plassere Kenyon innenfor en gyldig kirkehistorisk sammenheng. 

For å kartlegge Kenyons innflytelse på sin ettertid - både i USA og Europa - viser jeg til både 
privat korrespondanse og personlige intervjuer. Resymé av de fleste intervjuene er nedskrevet 
og siden undertegnet av informantene. Betegnelsen udokumentert intervju forekommer dog av 
og til. Dette refererer til telefonintervjuer som ikke har blitt skriftlig verifisert av informanten 

                                                

    8 ibid. s. 8-12; Stump, 1987, s. 79-115. 

    9 Årsangivelsen på Kenyons bøker kan synes noe forvirrende. Eldre utgavers årsangivelse refererer til førsteutgaven, mens nyere 
utgavers årsangivelse refererer til fornyelse av den opprinnelige “copyright”.  

    10 Om vi sammenligner førsteutgaven med senere utgivelser, viser det seg at boken er så å si uendret. Endringene består 
hovedsaklig i at (1) forordet av Francis Bernauer og W. Quenton Genge er utelatt i senere utgaver og at (2) kapittel 18-20 har 
kommet til i senere utgaver.  

    11 Housworth, brev, 30.09.92. 

    12 Chappell, 1983. 

    13 Simmons, 1990. 
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i ettertid. Også for disse intervjuene har jeg produsert et skriftlig resymé. Resymé av intervju 
med Leif S. Jacobsen vil bli unndratt innsyn, da den navngitte person som i 1968 introduserte 
ham for både Hagin og Kenyons litteratur, i ettertid ønsker å være anonym. 
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E.W. Kenyons liv og 
virke 
Som Dan McConnell bemerker, inneholder Kenyons litteratur lite selvbiografisk materiale.1 
Med tanke på den heltedyrkelse Kenyon har vært gjenstand for innenfor den senere 
trosbevegelse,2 er det kanskje ikke å forvente at alle historiene om ham skal stemme overens. 
Den amerikanske trosforkynneren Kenneth Copeland mener at vi kan 

 live life and when the time comes for you to depart from this life, you will leave your physical 
body on purpose instead of being driven out of it by sickness and disease. You and God can make 
the choice together about where and when you lay your body down. E.W. Kenyon told his family 
one day that he was going to be with the Lord. He was over 80 years old. When the time came, he 
raised his hands, spoke in tongues, and went on home [without sickness and disease].3 

Kenyons  datter, derimot, som tok seg av ham de siste månedene han var svak og hadde 
ryggproblemer,4 hevder at faren slett ikke talte i tunger, verken i dødsøyeblikket, forut for 
dette, eller på noe annet tidspunkt forøvrig.5 

Barne- og ungdomsår  

Utgangspunktet for de fleste biografiske presentasjoner av Kenyon er datterens artikkel “He is 
at rest” i aprilnummeret av nyhetsbrevet Herald of Life i 1948.6 Essek William var sønn av 
William A. Kenyon og Ann Eliza Knox.7 Han ble født 24. april 1867 i Hadley,8 Saratoga 

                                                

    1 McConnell, 1988 s. 31. 

    2 ibid, s 168 (note 42). 

    3 Copeland, 1979, s. 72-73. 

    4 Housworth, brev, 30.09.92. 

    5  McConnell, 1988, s 23. Selv om Kenyon tydeligvis ikke talte i tunger de siste årene av sin virksomhet, antyder han - stikk i 
strid med datterens utsagn - å ha mottatt “dåpen i Den Hellige Ånd”  med tungetale: “This [manifestatio [sic] of the Spirit in 
speaking in tongues] is our legal right, we can have it if we demand it.” (Kenyon, “Praying to Jesus.” Reality, nov. 1913, s. 101.) 

    6 McConnell, 1988 s. 31; Gossett, 1981 s 208-210. 

    7 Kopi av Essek William Kenyons dødsattest. 
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County, i staten New York som fjerde sønn i en søskenflokk på åtte. Faren var skogsarbeider 
mens moren jobbet som lærer. Da Kenyon var i tenårene, flyttet familien til byen Amsterdam, 
NewYork nær den kanadiske grensen, hvor han vokste opp. I attenårsalderen opplevde han en 
kristen omvendelse,9 og kunnskapshungeren manifesterte seg umiddelbart:10 

 I stood by the loom in the factory as a boy and vowed that I would become an educator. I did not 
know what it meant, but I knew that within me was a teaching gift, an undeveloped thing. I 
vowed I would do it. I did it. I was as handicapped as few men have been handicapped, but I did 
it.11        

Vi vet lite om den formelle utdannelsen utover ungdomsårene på Amsterdam Academy. 
Ifølge datteren Ruth Kenyon Housworth var han innom flere skoler i staten New Hampshire,12 
- hvilke vet hun ikke,13 og det har heller ikke vært lett å få disse opplysningene bekreftet fra 
annet hold.14 De første skritt på troens vei var preget av både iver og famling: 

 I remember when I was born again; I said to myself that nothing could happen to me. I was so 
happy. Joy seemed to run out of my fingers. How I labored with the boys to bring them to 
meeting. One day I went to a picnic with a company of young people. I was amusing the crowd 
that day; I amused them to such an extent that I got out of fellowship with the Father and I did not 
know what ailed me. I had grieved the Spirit. That night we were going down to the Salvation 
Army. None of the boys were Christians. I always testified, and God gave me great liberty in 
testimony in those days, but that night I waited until toward the end. But I had to speak; it seemed 
as though I should burst. I got on my feet and told them how miserable I was and how unhappy. I 
told them that I did not believe that I was a Christian any longer, that I had sinned and was lost. I 
had no one to help me. As I went down stairs [sic] with the boys, they told me that I ought to go 
to the altar and be justified again. One of the boys said to me, “Don’t you go back into sin again, 

                                                

    8 Iflg. kopi av Kenyons vielsesattest. (Første ekteskap, med Evva Lydia Spurling 8. mai 1893.)  

    9 Kenyon, E.S., “God’s Leadings.” Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 131. Frelseserfaringen tidfestes til januar 1886 iflg. 
Kenyon, 1969 b, s. 130. I en annen sammenheng hevder imidlertid Kenyon at han etter å ha vært en kristen i 4 år begynte ved 
Emerson College i Boston (Kenyon, upublisert preken i First Presbyterian Church, Hollywood, California 27. aug. 1944). I så fall 
må han ha vært 22-23 år da han opplevde at Gudsforholdet gikk i stykker. Som vi snart skal se, begynte han ikke ved Emerson 
College før han var 25 år gammel. 

    10 Kenyon, 1970 b s. 174.  

    11 Kenyon, 1938, s. 10. 

    12 McConnell, 1988, s. 31. 

    13 Housworth, brev, 09.06.92. 

    14 “At twelve years of age he went to work in a factory. As he plied the shuttle in his loom there raged more and more fiercely 
within the longing for an education. There were no night schools, so he studied as best he might; often registering a vow that he 
would obtain the coveted treasure. At eighteen he became a Christian and at once set to work with untiring zeal and energy to 
make the most of himself. He succeeded in getting a brief course at an academy, and later took a year’s course at the Emerson 
college of oratory, Boston.” (“Rev. E.W. Kenyon Lectures Sunday at Town Hall.” Spencer Leader, 16. feb. 1912.) 
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We have banked on you.” They tried to make excuses for me. Days and days went past before I 
got my fellowship back again.15       

I en annen sammenheng refererer Kenyon til sine første år etter omvendelsen som ganske 
traumatiske. Han ble anfektet av tvil og “went back into agnosticism”. Han mener likefullt å 
ha vært seg bevisst å være et Guds barn om enn fellesskapet med Gud ikke fungerte.16 Han 
bad ikke en eneste bønn i løpet av denne perioden på 2-3 år, men hadde likevel alltid Bibelen 
med seg som fast følgesvenn. I ettertid hevder Kenyon at disse årene på avstand fra Gud aldri 
ville ha skjedd om han hadde “tatt imot Den Hellige Ånd”.17       

Den åndelige bevisstgjøringen må ha skjedd tidlig. Som ung gutt opplevde han kallet til 
heltidstjeneste18 og allerede i 1886 - som 19 åring - holdt han sin første preken i en 
metodistkirke i Amsterdam,19 hvor han forøvrig ble innvilget “an exhorter’s licence”.20 To år 
senere begynte han som omreisende selger av orgler og pianoer. Det er uklart hvor lenge 
denne perioden varte:21 

 I became one of the pioneers of sales talk, teaching the art of salesmanship. But I found that I 
could not sell unless I had confidence in the thing I was selling. I was selling pianos and organs 
from house to house. I tried to sell an instrument in which I had no confidence. I was an utter 
failure. I went back to the office and asked the manager which was the best piano for such a price. 
He told me. I went back to the factory to find out all about pianos. I wanted to know how the 
things were built. I went through  the factory and studied them until I knew everything a young 
fellow  could learn about the instruments. Then I went out on the road. I knew that I had the best 
thing on the market for the money.22 

Kenyon selv er forholdsvis tilbakeholdende med informasjon vedrørende de første årene av 
sitt kristenliv, men det er mulig å lese en del ut av de mange fragmentariske utsagnene 

                                                

    15 Kenyon, “Relationship and fellowship.” Reality, mai 1909, s. 99. 

    16 Kenyon skiller mellom “relationship” og “fellowship”. Etter å ha blitt en kristen, kan vi likevel bryte fellesskapet med 
Faderen gjennom synd. Slektskapsforholdet er imidlertid fremdeles intakt, det er det kun Gud selv som kan bryte. 

    17 Kenyon, “Justification.” Reality, nov. 1909, s. 133. Dette er ikke eneste gang Kenyon bruker agnostiker-benevnelsen på sine 
2-3 år utenfor bevisst fellesskap med Gud: “Having suffered himself he [Kenyon] knows how to warn others. He was at one time 
an agnostic and familiar with all forms of wickedness.” (“The Climax Is Reached at the Revival Meetings.” Quincy Daily Ledger, 
29. jan. 1904, s. 1.) 

    18 Housworth, “He is at rest.” Herald of Life, april 1948, s. 1. 

    19 Housworth, intervju (med McConnell), 19. feb. 1982. 

    20 Kenyon, E.S., “God’s Leadings.” Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 131. “Exhorter’s licence” var den laveste autorisasjon 
som kunne gis til legfolk. Denne gav anledning til å holde korte andakter, lede bønnemøter osv. (Bishop Harris, 1884, s. 120 [§ 
197, §198].) 

    21 “When I got into the ministy I didn’t want to go. I gave up a fortune. I was making $5,000 to $7,000 a year. I gave it up for 
$700 a year.” (Kenyon, upublisert preken i First Presbyterian Church, Hollywood, California  27. aug. 1944.) Dersom Kenyon her 
refererer til selgerperioden, har den gjerne vart fram til skoleåret ved Emerson College var avsluttet på våren 1893 - evt. fram til 
skoleårets begynnelse 3. okt. 1892. 

    22 Kenyon, 1938, s. 38. 
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vedrørende denne perioden: “I knew Him first as my Savior, and never knew Him as anything 
else but Savior for ten years of my Christian life. Then I learned to know Him as my 
Healer.”23 Dersom vi tar utgangspunkt i Kenyons omvendelse rundt 1885, vil ovennevnte sitat 
referere til året 1895. Flere har gjort et poeng ut av Kenyons studium ved Emerson College of 
Oratory i Boston rundt 1892-93. Som det vil gå fram senere i oppgaven, var Emerson College 
en institusjon gjennomsyret av ikke-kristen tenkning, og det er i så måte interessant å finne ut 
at det ifølge Kenyon ikke var der han fikk syn for troshelbredelse. Skal vi ta Kenyons sitat 
bokstavelig, synes oppholdet ved institusjonen ikke å ha endret hans forståelse av Jesu 
frelsergjerning. Skolen synes heller ikke å ha vært istand til å tilføye kunnskap på andre 
områder som berører kristen tro og praksis.     

Kenyons virksomhet på Østkysten  

Ifølge Kenyons første kone hadde han vært i fyr og flamme de første årene etter 
frelsesopplevelsen og hadde vunnet mange for troen. Det synes imidlertid som om skuffelsen 
over at den livsførsel som gjenspeilte seg i hans kristne ledere ikke sammenfalt med de 
idealene han mente å finne støtte for i Skriften, kombinert med hans personlige “desire for 
fame and money”, hadde vært utslagsgivende for at han “left His Lord’s vineyard and turned 
to the affairs of this world.” Det synes som om Kenyons agnostiske livsanskuelse fremdeles 
var intakt under skoleåret ved Emerson College. 8. mai 1893 giftet han seg med den eldre 
enken Evva Lydia Spurling i Tremont Street Methodist Church, Boston. “At that time neither 
of us were followers of the Christ, and we had no intention of making his work the business 
of our life,” skriver Kenyons kone. Omtrent en måned senere overvar ekteparet et møte i 
Clarendon Street Baptist Church, hvor Kenyon igjen “heard the voice of God.” Opplevelsen 
ble et vendepunkt, og Kenyon overgav seg på nytt til sitt evangelistiske kall. Sin metodistiske 
bakgrunn til tross, Kenyon var overbevist om at Skriften forkynte troende dåp med full 
neddykkelse. Et møte med pastoren for en lokal Free-Will baptistmenighet i Amesbury, 
Massachussetts ble utslagsgivende, og ekteparet ble enige om å slutte seg til dette 
kirkesamfunnet. I november samme år ble Kenyon innbudt til en lokal forsamling i Elmira, 
New York, da de manglet pastor.24 17 januar 1894 ble han så ordinert som forkynner.  
Ordinasjonen var autorisert av “the Chemung Quarterly Meeting of New York and 
Pennsylvania Yearly Meeting of Free Will Baptists”.25  Til tross for jevn tilsøkning til møtene 
hvor mange kom til tro,26 tok han imot kall fra menigheten i Springville, New York pr. 1 juli 
samme år.27 Samtidig tok han også ansvar for menigheten i East Concord.28 Menighetene 
vokste umiddelbart, men på grunn av Kenyons unge alder nølte forfatterne av 
                                                

    23 Kenyon, “Jesus Christ as High Priest.” Reality, jan. 1909, s. 33. 

    24 Kenyon, E.S., “God’s leadings.”  Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 131.  

    25 “The Minutes of the Twenty-Ninth General Conference of Free Baptists”  (1895), s. 92. Sitat fra Lynch, brev datert 22.07.93. 

    26 Kenyon, E.S., “God’s leadings.”  Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 131. 

    27 Spaulding, brev, 30.11.93.  

    28 Lynch, brev, 22.07.93. Lynch refererer til The Free Baptist Registers for 1895-98. Menigheten i East Concord ble lagt ned 
rundt 1962. Menigheten hadde i en årrekke hatt mellom 5 og 10 medlemmer. (Lynch, brev, 15.11.93.) 
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Springvillemenighetens nedtegnelser med å lovprise “the ‘whippersnapper’ too highly lest he 
get a swelled head”:29  

 Rev. E.W. Kenyon is the present pastor of this church. He is the youngest ever called to this 
charge and is of an ardent hopeful nature, not yet clouded by the cares and disappointments 
attending later years. He is - we were about to describe him, but as he is on the scene of action we 
refrain, but we give characteristics that he has not yet dreamed of possessing; - and it might - 
make him egotistical.30  

Etter 3 år fikk imidlertid Kenyon kall fra menigheten i Worcester, Massachussetts og brøt opp 
2. juni 1897.  Notisene i lokalavisa var positive: “We are sorry to lose Mr. Kenyon. [...] His 
many friends wish him sucess.”31  Baptistmenigheten i Worcester var forholdsvis nyetablert, 
grunnlagt i 188132 og syntes å være i vekst under Kenyons pastorperiode: 

  This church received seven new members Sunday, Feb 6 [...] The Sunday school has been 
steadily increasing to numbers and interest in the last few months [...] Our mid-week prayer 
meetings were never so well attended, and the attendants were never so much interested in them 
as at the present time, and the work here is wonderfully helped by all our services.33  

Menigheten var en del av “the Massachusetts Association of Free Baptist Churches”34 og 
allerede i mai synes Kenyon å ha blitt avløst av evangelist A.C. Thompson, etter anmodning 
fra både menigheten selv og “the executive board” tilhørende “the Massachusetts State 
Association”.35 En noe tendensiøs artikkel i dagspressen sier på vegne av lokalbefolkningen i 
Worcester at Kenyon for lengst hadde mistet den siste rest av tillit: 

 He [Kenyon] has opposed many of the local pastors and endeavored in many ways to weaken 
their efforts in their various churches. He is charged by his former parishioners of the Free Baptist 
Church with insincerity and many irregularities of conduct unbecoming a Christian minister.36  

Ifølge Kenyon startet problemene på mange måter allerede i Springville, til tross for “three 
happy, profitable years [...] in which the Lord taught him many of the precious truths that 
moulded his life for to-day.” Der hadde han på en spesiell måte opplevd Den Hellige Ånd som 
person, og mange uomvendte hadde blitt vunnet. Menigheten slet imidlertid med dårlig 
økonomi, og selv om man ikke leide ut faste sitteplasser til de møtebesøkende [“pew rent”], 

                                                

    29 Lawton, “Professor traces ‘prosperity gospel’ to one-time Springville church pastor.” Springville Journal, 26.08.93.  

    30 “History from the 29 anniversary.” Springville Baptist Church, June 30 1993, s. 49. 

    31 Mayerat, brev, 14.09.93. 

    32 The Worcester Directory, 1898, s. 623. Se også “Churches.” Morning Star, 9. mai 1895, s. 149. 

    33 “Churches.” Morning Star, 24. feb. 1898, s. 124. 

    34 Lynch, brev 22.07.93. 

    35 “Churches.” Morning Star, 3. juni 1898, s. 348. 

    36 “Gift to Kenyon.” Worcester Evening Gazette, 12. jan. 1900, s. 1. 
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gjorde man bruk av andre metoder for å få nok inntekt til å lønne Kenyon; blant annet ble ikke 
bare menighetens medlemmer, men lokalbefolkningen forøvrig, bedt om å gi økonomiske 
bidrag for at menigheten fortsatt skulle ha råd til å beholde pastorparet. Mange gav av press, 
og Kenyon kjempet lenge med spørsmålet om dette var en legitim måte å sikre en menighets 
økonomi på.  

Overgangen til menigheten i Worcester gikk bra til å begynne med. Men den nagende 
urofølelsen fra Springville slapp aldri helt taket, og Kenyon ble stadig mer bevisstgjort i 
forhold til hvorfor han reagerte så sterkt mot at menigheten ble delvis finansiert gjennom 
oppfordring om økonomisk støtte fra folk utenfor menigheten. Hans pastorgjerning var basert 
på et genuint kall fra Gud. Hans forkynnelse måtte reflektere det han opplevde Gud hadde lagt 
ham på hjerte uavhengig av responsen fra de mest pengesterke bidragsyterne. Kenyon kom 
fram til at Gud selv måtte fastsette lønnen hans, gjennom direkte å tale til menighetens 
medlemmer enkeltvis hvor, når og hvor mye de personlig skulle gi. I denne prosessen kom 
Kenyon over George Müllers selvbiografi, hvor han for første gang ble introdusert for 
undervisning om tro. Kenyon opplevde seg ledet til å følge Müllers eksempel ved kun å sette 
sin lit til Gud hva hans økonomiske underhold angikk. Han følte også at menigheten som 
sådan skulle tro Gud for sine økonomiske utgifter, dette til tross for at menigheten slet med et 
pantelån, samtidig med at ett av rommene i menighetslokalet ennå stod uferdig. Kenyon var 
heller ikke lenger fortrolig med at det skulle samles inn kollekt på møtene og foreslo istedet å 
sette en kollektkurv ved utgangsdøren, underforstått at den enkelte selv var ansvarlig for Gud 
med hensyn til om og hvor mye man gav:37    

 I remember the time when up stairs [sic] in an unfinished church I fought that battle out. They had 
gone into debt every year until I came there. I saw the conditions were that I could not finish that 
building until I took a stand. I shall never forget how, in that unfinished building on my knees, I 
fought that battle and said, “Yes, God, my Father, I will give up my salary; and I will preach 
some truths that I have been afraid to preach.” The next Sunday I preached, and as I walked home 
that night a man took my arm and said, “Brother, I am afraid that kind of preaching will alienate 
some of the church members; you would better water the stock a little. It is a little too stiff for 
them.” That man told me he had never loved any man as he loved me. In three week’s time he 
became my enemy, and fought to have my papers taken from me as a minister, just on one 
ground. Looking into his face I said, “I will not be a bond-servant of your committee, nor of you; 
I will not be bound in my preaching. I will preach the message God gives me if it is the last thing 
I ever do. I love you and would lay down my life for you, but I will preach the message that God 
wants. I will not sell out for my salary nor for your influence, and if the issue is to be fought, you 
may accept my resignation.” And they took it. That church died. I did not fight it; I did not split it; 
I did not draw any members out of it; I withdrew quietly and it died.38 

                                                

    37 Kenyon, E.S. “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 131-132. 

    38 Kenyon, “Faith..” Reality, nov. 1908, s. 9.  The Worcester Free Will Baptist Church ble første gang omtalt i Free Will Baptist 
Register for 1883. At menigheten “døde”, betyr muligens at det jevne tilsiget av møtebesøkende/nye medlemmer opphørte raskt 
etter at han sluttet. Da samfunnet The Free Will Baptist General Conference sluttet seg til The Northern Baptist Convention i 1913, 
hadde menigheten allerede skiftet navn til The Newton Square Baptist Church. Uansett hvordan vi tolker Kenyons evaluering av 
menighetens tilstand, står det likevel fast at den reelle oppløsningen ikke skjedde før 1968. (Lynch, brev, 22.07.93.) 
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Som Kenyon, rapporterte også Thompson om vekst innad i menigheten: “It [the church] is 
said never to have been in better condition spiritually than now.”39 Han la imidlertid ikke 
skjul på at man også hadde gjennomgått prøvelser, til tross for at menigheten hadde “come 
through all of them with good courage, and very often has been actually strengthened by them 
[...] None have withdrawn from the church but the recent pastor [Kenyon] and his family, and 
it looks now as if none others would. Pray for us.”40 19. oktober 1898, på en samling for “the 
Massachusetts Association of Free Baptists”, ble det opplyst at Kenyon ønsket at hans navn 
skulle strykes, og fra dagen derpå kan vi lese at “The Ministers Conference recommends that 
the name of Rev. E.W. Kenyon be dropped from our roll in accordance with his request. 
Report adopted.”41 

Om de første årene etter omvendelsen hadde vært traumatiske, syntes ikke dette å endre seg 
nevneverdig i løpet av første fase av unge Kenyons predikantvirksomhet. En stadig frustrasjon 
var det dessuten å observere de mange lykkelige, nyomvendte, som etter kanskje bare noen få 
uker mistet den nye gleden og forsvant ut av menigheten like fort som de kom:  

 I would do my best, but could not get them back. I did not know how to help them. Many a 
choice man and woman did I lose out of my church. I knew that they were born again. People 
said, “You are too hasty; you take them in too quickly; They do not understand; you should keep 
them on probation.”42 

Etter bruddet syntes Kenyon først noe rådvill. Han skjønte ikke helt hvorfor de var blitt kalt ut 
til et liv i tro: “One thing only we were sure of, that God wished to prove to us, and the 
people, that He could support us financially without resorting to man’s methods.”  Kenyon 
forutså problemer og misforståelser om han skulle etablere en uavhengig menighet i 
Worcester og håpet Gud ville lede ham til et annet sted: “We did not wish to seem in 
opposition to our late Ch. for many of the people were very dear to us.” Det mest fristende 
alternativet var “to go South” for å ta opp evangelisk arbeid blant den sorte befolkningen, men 
“God withheld his consent.”43 Allerede én uke etter bruddet med baptistretningen leide 
Kenyon et møterom i YMCA bygningen.44 Etter en måned var imidlertid lokalet for lite, og 
man flyttet til 113 Main Street. Under et bønnemøte der 14. september fikk den nye 
virksomheten navnet Tabernacle Assembly.45  I løpet av sommeren virket Kenyon dessuten i 
mange av de nærliggende byene, og flere ungdommer kontaktet ham fordi de følte behov for 
grundigere bibelundervisning. Av plasshensyn kunne de færreste innlosjeres sammen med 
Kenyonfamilien; på dagtid invaderte de imidlertid hjemmet, og Kenyons første “bibelskole” 
startet opp i midten av august 1898. Omtrent samtidig med dette ble spørsmålet om 
                                                

    39 “Churches.” Morning Star, 23. juli 1898, s. 396. 

    40 ibid.                        

    41 “Minutes of the Massachusetts Association of Free Baptists”, s. 178, 181. Sitat fra Lynch, brev, 22.07.93. 

    42 Kenyon, “Relationship and fellowship.” Reality, des. 1914, s. 186; mai 1909, s. 98. 

    43 Kenyon, E.S., “God’s leadings.”  Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 132-133. 

    44 Tilsvarer KFUM. 

    45 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, okt. 1898, s. 9. 



E.W. Kenyon: Sektstifter eller kristen lederskikkelse? 

22 

troshelbredelse aktualisert. Både Kenyon selv og hans kone hadde hatt personlig erfaring med 
helbredelse ved bønn - begge hadde “given up medicine”. Men av frykt for å bli regnet som 
fanatiker hadde Kenyon besluttet seg for aldri å forkynne helbredelse “or make it prominent 
in his work.” Dette endret seg radikalt etter at Kenyons kone - om enn motvillig - hadde fulgt 
en indre innskytelse om å legge hendene på og be for et menneske som umiddelbart frisknet 
til.46 Kenyon skrev like etter: 

 In our work at the Tabernacle, I did not teach healing except in a very guarded way. Yet as the 
people began to obey the Word and to test its promises, healings and other signs followed, and I 
could not suppress the truth. It became a part of our work without my consent. Had I any right to 
hold down the truth through fear of persecution or misrepresentation when I knew that God could 
heal, and was healing the sick?47  

Bibelskolen gikk sin vante gang fram til 1. juni 1899. Flere av elevene ønsket å bli, mens 
Kenyon selv var usikker på hvorvidt det var meningen å fortsette. Etter personlig invitasjon 
fra en viss H.L. Hastings, som hadde bygget opp et privat bibliotek “dedicated to the Lord’s 
work”, tok herr og fru Kenyon med seg ungdommene til Goshen, Massachussetts og leide et 
hus i nærheten av biblioteket. Mens Kenyon selv for det meste var opptatt med 
møtevirksomhet i Worcester, var hans kone og ungdommene mye i bønn vedrørende skolens 
eventuelle fremtid.48 

Ønsket om å arbeide blant den sorte befolkningen i sørstatene syntes også å bli delvis 
innfridd. 23. august dro herr og fru Kenyon fra New York til Savannah, Georgia og derfra til 
Mayesville, South Carolina:  

 The people both white and black have received us very kindly, for we have come, not to meddle 
with any of their political and social questions, but simply to preach Jesus, and we are looking to 
Him for a mighty Spiritual awakening throughout the South-land, which alone, we believe, will 
adjust lives and make this part of the nation what God desires it to be.49 

I løpet av de ti ukene E.W. og Evva virket i sørstatene, forlot også ungdommene Goshen og 
tok ordinært arbeid mens de søkte Guds vilje om hvorvidt skolen skulle starte opp igjen. Herr 
og fru Kenyon var imidlertid knapt tilbake i Worcester før ungdommene igjen samlet seg om 
dem. E.W. og Evva var rådville - helst ville de virke som evangelister. Evva dro til Goshen, 
men etter å ha blitt oppsøkt av flere ungdommer også der, besluttet hun seg for å ta dem inn i 
hjemmet og undervise dem etter beste evne inntil et mer egnet sted for å etablere bibelskolen 
dukket opp.50 

                                                

    46 Kenyon, E.S., “God’s leadings.”  Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 134. 

    47 Kenyon, “Healing in the redemption.” Tabernacle Trumpet, nov. 1898, s. 15. 

    48 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 134. 

    49 Kenyon, E.S., “Our southern trip.” Tabernacle Trumpet, september 1899, s. 98. 

    50 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 135. 
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Den samme vilkårlighet syntes å prege den nyetablerte menigheten i Worcester. Etter å ha leid 
møtelokale i 113 Main Street fram til januar 1899 flyttet de møtene til Beacon Street en kort 
periode51 før de så fikk leie den ni år gamle Belmont Street Church.52 Planene om å kjøpe 
kirkebygningen strandet hovedsaklig på grunn av økonomi,53 og etter nok en flytting befant 
de seg i 306 Main Street:54 “We are beginning to learn why God gave us the name ‘The 
Tabernacle’, it means a movable place, guided by the Holy Spirit.”55 

Og som om ikke dette skulle være nok, opplevde Kenyon også prisen ved ikke å bli verdsatt 
av omgivelsene rundt seg: 

 I walked the streets an outcast in feelings; the daily papers had fought me for months; my old 
friends would cross the streets when they saw me coming, or dodge into a store or hallway. [...] I 
told God that day I would not be defeated, his Word could not fail me; I had been sifted by Satan, 
every ideal had been killed, friends, relatives, name; even my character had been blackened by 
enemies, and God would not allow me to answer a word. [...] I say it modestly, that I question if 
any man and wife in New England have suffered more abuse from the public than my wife and I 
have for three years. The crime that we suffered for, is that we went out according to Scripture to 
preach without a salary. [...] If we have injured anyone we have done it ignorantly.56   

I 1898 fikk ekteparet John og Susan Marble fra Sutton, Massachussetts høre om Kenyons 
nyetablerte arbeid. Ekteparet forlot den lokale kongregasjonalistmenigheten de tilhørte og 
begynte å dra regelmessig til Worcester.57 Mens den offentlige kritikken av E.W. og Evva 
raste som verst, ble Kenyon tilbudt en eiendom i Spencer, Massachussetts som fru Marble 
hadde pant i.58 John Marble kjøpte eiendommen i slutten av januar 1900, og Kenyon flyttet til 
Spencer 1. februar samme år. De første månedene gikk hovedsaklig med til oppdyrking av 
jord og restaurering av huset,59  men allerede 1. mai anså man seg så pass ajour at den nye 
bibelskolen - Bethel Bible Institute - formelt kunne åpnes.60 

                                                

    51 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, juni 1899, s. 86. 

    52 Kenyon, “Why we purchase the church,.” Tabernacle Trumpet, april 1899, s. 79. På grunn av en sekulær avisartikkels 
referanse til Kenyons “Belmont Street Tabernacle” i Worcester, hevder Simmons feilaktig at Kenyon betjente to Freewill 
baptistmenigheter i Worcester, nemlig den tidligere omtalte baptistmenigheten i Wellington Street og “The Belmont Street 
Tabernacle.” (Simmons, 1990, s. 55.) 

    53 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, juni 1899, s. 86. 

    54 “Removal of Tabernacle.” Tabernacle Trumpet, juni 1899, s. 91. 

    55 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, juni 1899, s. 86. Etter at Kenyon forlot Worcester ble møtene flyttet til 
94 Park Street. (“Worcester Assembly.” Tabernacle Trumpet, okt. 1900, s. 120.) Siste gang menighetens møter annonseres av 
Kenyon finner vi dem i 543 Main Street. (“The Tabernacle Assembly.” Bethel Trumpet, sept. 1901, s. 47.)  

    56 Kenyon, “Some experiences.” Bethel Trumpet, okt. 1901, s. 59-60. 

    57 Marble, “For God’s glory.” Bethel Trumpet, juni 1901 s. 32-33. 

    58 Kenyon, “Some experiences.” Bethel Trumpet, okt. 1901, s. 60. 

    59 Kenyon, E.S., “God’s leadings.”  Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 135. 

    60 Bernauer, “Bethel Bible Institute. Its Aim, Method, and Outlook.” Reality, juni 1907, s. 14-16. 
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I tillegg til den nyetablerte skolen og offentlige møter i Spencer – “Bethel Public Services”61 - 
økte Kenyons utenbys evangelistoppdrag stadig i omfang. Alt dette virket naturlig nok inn på 
Kenyons engasjement i Worcester. En kort periode støttet han opp om virksomheten når han 
likevel var hjemme i Spencer, ellers ble han gjerne erstattet av en av bibelskoleelevene.62 
Etter september 1901 opphørte imidlertid annonseringen av Tabernacle Assemblys møter i 
Kenyons nyhetsbrev, som pr. 1. februar 1901 endret navn fra Tabernacle Trumpet63 til Bethel 
Trumpet.64  

I begynnelsen av 1903 tok Kenyon imot stillingen som pastor i First Christian Church 
(Silsbee Street Christian Church) i Lynn, Massacbussetts.65  Han hadde muligens hatt møter i 
menigheten tidligere, eller alternativt sett var engasjert i en møtekampanje der og da, for 
menighetens nedtegnelser av 29. desember 1902 slår fast at eldsterådet enstemmig gikk inn 
for å beholde ham. Han ble forespurt om å være “acting Pastor for an indefinite time”. 28. 
september 1903 ble han likevel bedt om å trekke seg og fikk en ukes betenkningstid. 
Dessverre foreligger det ingen opplysninger om hvorvidt årsaken var misnøye med Kenyon 
eller om menigheten ikke lenger var i behov av hans hjelp.66 

Kenyon satset igjen på evangelistiske kampanjer i New England statene. Bibelskolen hadde 
vært midlertidig stengt, men åpnet på nytt i september 1904.67 De lokale avisene hadde 
spekulert i angivelige ekteskapsproblemer mellom Kenyon og hans eldre kone,68 og fulgte 
siden opp med reportasjer om skolens midlertidige nedleggelse, da myndighetene hadde 
“attached the personal property, consisting of farming tools, household furniture, etc. at the 
Kenyon bible school.”69 

                                                

    61 Kenyon, “Editorial Notes.” Bethel Trumpet, juni 1901, s. 30. 

    62 Kenyon, E.S., “God’s leadings.”  Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 136. 

    63 Publisert i tidsperioden okt. 1898 - jan. 1901. 

    64 Publisert i perioden feb. 1901 til det ble avløst av Reality i april 1903. Mitt seneste Bethel Trumpet daterer seg til des. 1902, 
men dette var ikke siste nummer. 

    65 Kenyon, “Lynn Bible Conference.” Reality, mai 1903 s. 25. Menigheten ble dannet i 1835, en periode hvor mange 
amerikanske ledere fokuserte på en gjenopprettelse av den nytestamentlige menighetsorden. Menigheten i Lynn gikk inn i 
kirkesamfunnet Disciples of Christ under Rev. Thomas Penn Ulloms pastorperiode i 1913-14. I 1915 ble menighetens lokaler 
flyttet til dets nåværende adresse: 270 Chestnut Street. (“Lynn Church sets anniversary fete.” The Lynn Item, 25.10.85.) 
Menighetens “directory listing” angir årene 1903-04 som de eneste hvor man har vært uten pastor, hvilket samsvarer med Kenyons 
pastorperiode. (Shephard, brev, 25.06.93.) Muligens fungerte Kenyon som en slags “interim pastor”. I alle tilfelle hadde Kenyon et 
hektisk program med regelmessige møtekampanjer i denne perioden, og fra og med 1904 ble menigheten aldri mer omtalt i 
Reality. Kenyon er forøvrig ikke registrert som forkynner innenfor det tidligere kirkesamfunnet The Christian Church. (Worthley, 
brev, 12.03.93.) 

    66 Simmons, brev, 20.07.93. 

    67 “The reopening of Bethel Bible Training School.” Reality, juni 1904, s. 157. 

    68 “FAMILY TROUBLES. Kenyonite Shrine at Hillsville Has its Difficulties.” Spencer Leader, 6. des. 1902. 

    69 “ATTACHMENT. KENYON SCHOOL PROPERTY IN CUSTODY OF SHERIFF.” Spencer Leader, 12. sept. 1903. 
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Til tross for at Kenyon var grunnlegger og “president” for bibelskolen og stadig var innom og 
forkynte, var det staben forøvrig som i praksis hadde mye av det administrative ansvaret. 
Elevene betalte ikke skolepenger, og ingen tok ut lønn. Det meste av inntektene kom dermed 
gjennom det man produserte på gården og frivillige offergaver Kenyon mottok under 
vekkelseskampanjene.70 

Nyhetsbrevet Reality rapporterer stadig om hundrevis av nyomvendte etter én avsluttet 
møteserie. Kenyons forkynnelse syntes å ha spesiell appell til uomvendte menn, og 
hovedvekten av “nyfrelste” var menn71 - mange ble senere elever ved bibelskolen.72 

Etter lengre tids sykdom døde Evva 3. februar 1914.73  25. november samme år giftet Kenyon 
seg om igjen, denne gang med en yngre kvinne ved navn Alice Maud Whitney i Billtown 
Baptist Church, Nova Scotia, Canada.74 14. februar 1916 ble sønnen Essek Whitney født,75 
mens datteren Ruth Alice kom 6. september 1919.76 

Pr. idag har det ikke latt seg gjøre å finne utgaver av Reality fra etter 1916. Vi vet følgelig 
ikke mye om Kenyons virksomhet heller bortsett fra at den fortsatt var tilknyttet Bethel Bible 
Institute. Tidlig i 1923 begynte man å sysle med tanken på å flytte til Dudley, og fra 
september samme år tok man i bruk lokalene til den mer kjente Liberal Arts institusjonen 
Nichols Academy. Om Kenyon hadde innsigelser vites ikke,77  han flyttet imidlertid til 
California før året var omme, dette til tross for at han formelt ennå ikke hadde trukket seg fra 
sin egen institusjon. Dette skjedde i telegram 24. april 1924. Fire dager senere ble Kenyon 

                                                

    70 Bernauer, “Bethel Bible Institute. Its Aim,  Method and Outlook.” Reality, juni 1907, s. 17. 

    71 Jenkins, “A letter from the field.” Reality, januar 1906, s. 13. 

    72 “Very far better.” Reality, jan. 1911, s. 124-25; “Notes.” Reality, jan. 1911, s. 193; MacLennan, “Dominion No. 6.” 
Reality,juni 1911, s. 13; “Work in Cape Breton, N.S.” Reality, juni 1911, s. 14. 

    73 “In the presence of death.” Reality, feb. 1914, s. 31. (Se også “MRS. ESSEK W. KENYON. Wife of Founder of Bethel Bible 
School is Laid Away.” Spencer Leader, 6. feb. 1914.) Evva og E.W. hadde sannsynligvis ingen felles barn. Riktignok refererer 
Kenyon til en liten pike han hadde et farsforhold til, som bodde hos ham en viss periode. (“Relationship and fellowship.” Reality, 
mai 1909, s. 102.) Hva som siden skjedde med barnet, er uvisst. En referanse til “his [Kenyon’s] daughter, Mrs. Harvey Morse” 
(“Gift to Kenyon.” Worcester Evening Gazette, 12. jan. 1900, s. 1) må gjelde Evvas datter fra første ekteskap da Kenyon på dette 
tidspunkt kun var 33 år selv.  

    74 “Notes.” Reality, desember 1914, s. 200. 

    75 “Notes.” Reality, mars 1916, s. 176. 

    76 “RUTH KENYON HOUSWORTH. Home With The Lord.” Seattle, WA: Kenyon Gospel Publishing Society, [des. 1993]. 

    77 Det kan synes som om Kenyons til å begynne med ikke hadde innsigelser: “When we launched out at Dudley, we did not 
have a dollar to stand on nor at Spencer. There was nothing back of us.” (Kenyon, “Taking our rights.” upublisert preken 14. feb. 
1926.) Jeg tolker ovennevnte sitat som en referanse til at Kenyons stab handlet i tro - med andre ord at Kenyon i ettertid anerkjente 
flytteplanene. (Se også Kenyon, “The nature of the new birth.” upublisert preken, u.å., hvor Kenyon beskriver hvordan lokalene 
ble overgitt dem nærmest som svar på bønn.) Kenyons datter hevdet at Kenyon brøt med skolen fordi dens nye retningslinjer ikke 
tillot at man vandret i tro for sitt økonomiske underhold. (McConnell, kassettintervju med Ruth Kenyon Housworth, 19. feb. 
1982.) (Se også McConnell, 1982 s. 71-73.) 
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utnevnt til “president emeritus”.78 To uker senere ble den store eiendommen i Spencer solgt. 
Ett år senere (4. juni 1925) ble institusjonens navn endret til Dudley Bible Institute and 
Nichols Academy. Innen nok et år fikk Nichols Academy eiendommen tilbake, og man ble 
igjen Dudley Bible Institute (20. sept. 1926). I 1929 flyttet man så til Providence, Rhode 
Island - derav navnet Providence Bible Institute. I 1951 ble det nok et navneskifte, denne gang 
Providence-Barrington Bible College. I 1959 ble man Barrington College, som institusjonen 
ble hetende fram til sammenslutningen med Gordon College i Wenham, Massachussetts i 
september 1985.79 

Kenyons virksomhet på Vestkysten 

Etter oppbruddet dro Kenyon til California hvor han holdt evangelistiske kampanjer i de fleste 
større byene. Han synes å ha oppholdt seg en kort periode i byen San Jose, hvor han angivelig 
kun har holdt evangelistiske møter.80 I 1924 stod Kenyon oppført i telefonkatalogen for byen 
Oakland, dog uten noen menighetsreferanse. Katalogen for året 1925 viser at han hadde flyttet 
innen Oakland og nå var pastor for Plymouth Congregation Church. På linje med Kenyons 
pastorperiode i “the Christian Church” i Lynn, Massachussetts er det mulig at også 
engasjementet i Oakland skjedde uten at Kenyon formelt gikk inn i menigheten han betjente. 
Dessverre har det ikke latt seg gjøre å finne noen referanse til ham i menighetens historikk. 
Hvorvidt dette betyr at han var pastor for en annen menighet med identisk navn, har jeg ikke 
klart å finne ut av.81  

Rundt 1926-27 flyttet han til Los Angeles og grunnla en selvstendig menighet: 

 A small group of folks who were sincerely desirous of reaching into the deeper and richer things 
of God happened to come in contact with Dr. Kenyon during one of his campaigns in this city. 

                                                

    78 Muligens misforstod Kenyon æresutnevnelsen. Det er i alle fall et faktum at han kort tid etterpå begynte å omtale seg som 
“Dr. Kenyon”. (Se omtalen av Kenyons bok The Deity of Jesus [som aldri ble utgitt] i Kenyon, 1927 s. 123.) 

    79 Beauregard, brev, 04.11.93. Avdøde Howard Ferrin antydet noe nølende i intervju med McConnell at Kenyon brøt med 
skolen på grunn av flytteplanene: “When Kenyon left, there was an absolute disassociation of the school from its founder. Kenyon 
never wrote Bethel, never returned to visit, and never even inquired about it after he left in 1923.” (Ferrin, kassettintervju, 23. feb. 
1982.) Ferrin, som ble ansatt fra 1925 kjente aldri Kenyon og traff ham kun en gang like før han døde (“Notes of sympathy.” 
Herald of Life, april 1948 s. 4.) Det behøver ikke nødvendigvis å ha vært et brudd i negativ forstand som skjedde i 1923 (jfr. 
æresutnevnelsen). Allerede i 1985 var Ferrin’s “memory very fuzzy and confused [...] and many details which he gave with 
conviction did not match printed records for the period covered.” (Beauregard, brev, 25.08.92.) Det er ikke usannsynlig at Ferrin 
var preget av sviktende hukommelse allerede under intervjuet med McConnell i 1982, ett eksempel på uttalelser som synes hentet 
fra løse luften, er: “This evangelistic work was moderately successful and resulted in the founding of a few Primitive Baptist 
churches.” (McConnell, 1988, s. xii, 31.) Kenyon grunnla kun én menighet på Østkysten, nemlig uavhengige Tabernacle 
Assembly i 1898. Han refererer forøvrig nesten aldri til samfunnet Primitive Baptist. Der har man heller ikke vært istand til å finne 
noen referanse til ham. (Berry, brev, 10.02.93.)  

    80 Housworth, intervju (med McConnell), 19. feb. 1982. Se også Housworth, “The history of the Kenyons,” (kassett), 24. februar 
1980. 

    81 Sturm, brev, 22.07.93. En artikkel av Kenyon med tittelen “Legal authority” lar seg lokalisere i Carrie Judd Montgomerys 
blad Triumphs of Faith des. 1914, s. 281-285. Det er ikke unaturlig å tenke seg at Kenyon opprettholdt kontakten med 
Montgomerys virksomhet i Oakland etter at han selv flyttet dit ti år senere. 
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These few attracted others, and still others until at last they succeeded in getting Dr. Kenyon to 
adopt them as a permanent family.82  

 Since January first of this year [1927] when we first banded together under the personal 
leadership of Dr. Kenyon, our numbers have been growing steadily, sometimes a little slowly, but 
we have grown. By July we had reached the place where we had to have a real church home, and 
one that would accommodate greater numbers. Hence our move to our present location, the 
former home of the First Baptist Church. [...] Our auditorium provides a seating capacity of 1700. 
Needless to say, we have not yet filled the building, but each week sees us growing to that end.83 

Menigheten gikk først under navnet “Church of the Living Word”, og ble raskt “organized an 
Independent Baptist Church.”84 Allerede i januar 1928 - om ikke før - synes den nystartede 
menigheten å ha byttet lokale. Den nye kirkebygningen stod på hjørnet mellom 9th Street og 
Figueroa Street - derav navnet Figueroa (Independent) Baptist Church.85 Etter flyttingen synes 
menighetsveksten å ha tiltatt ytterligere. Rekrutteringen synes spesielt å ha favorisert yngre 
ektepar, forøvrig synes man å ha favnet en rekke personer som “have been trained in other 
institutions, but have felt a call to fellowship with us:”86 

 If you are without a church home and want a place where the Word is taught,- where Jesus Christ 
is magnified,- and the whole counsel of God declared, come with us. This church stands for the 
whole counsel of God, as far as we know it. Our redemption includes redemption of spirit, soul 
and body. Love is the dominant characteristic of this people. The sick are being healed daily. The 
power of God rests on the message. We would be glad, if you are dissatisfied where you are, for 
you to come and give us a visit. We do not care to proselyte, but we do feel there are hundreds of 
men and women in this city who are dissatisfied, and are longing for the type of ministry which 
this church gives. Just visit us once, hear the Word expounded, listen to the wonderful singing, 
and we are sure you will want to anchor your bark in this harbor.87 

I 1930 startet Kenyon opp med to ukentlige radioprogram på kanalen KNX.88 Kenyon hadde 
imidlertid problemer i sitt andre ekteskap,89 og Los Angeles aviser beskrev skilsmissen av 15. 
desember 1930 som et resultat av fru Kenyons anklager om “improper associations with 

                                                

    82 “Let Me Introduce.” The Living Message, sept. 1929, s. 18. 

    83 “Our home.” Kenyon Herald, 23. okt. 1927, s. 2. 

    84 “Church Notes.” Kenyon Herald, 27. nov. 1927, s. 3. 

    85 “Church Notes.” Living Messages, jan. 1928, s. 7. 

    86 Kenyon, “Christian Workers, Attention!” The Living Message, mai-juni 1928, s. 4. 

    87 ibid. 

    88 Linn, “Radio.” The Living Message, mai 1930. s. 29-30. “Groups in many cities are now meeting together for prayer, that 
God’s blessing may be upon this message and that the writer be put on the air four days a week. My personal testimony is, that 
never in my life has my ministry of the Word been as precious to me as it is over the air.” (Kenyon, “Our Air Ministry.” The Living 
Message, okt. 1930, s. 42-43.) 

    89 På Kenyons dødsattest står han oppført med sivilstatus “divorced”. Se forøvrig skilsmissedokumentene - dokumentnummer D 
90497 fra Superior Court, Los Angeles.  
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women church members”, hvorav en av menighetens involverte synes å ha vært sekretæren 
Vivian Linn.90 Om følgende Kenyonsitat var ment å skulle ha adresse til Kenyons eks-kone, 
er vanskelig å si: 

 A wife unconsciously robs herself of her privileges in her husband’s life by entertaining doubts 
and criticism of him in her heart. If she criticises him before others, she unconsciously closes her 
own life against him. She may want, she may crave fellowship with him, but entertaining a 
critical spirit has unconsciously robbed her of the capacity to inspire him to give his confidence to 
her.91 

I 1931 brøt Kenyon eiendommelig nok likevel opp med hele familien og flyttet til staten 
Washington, først til Olympia,92 så Tacoma, hvor han en kort periode hadde 
radioprogrammer.93  Kenyon står kun oppført i Tacoma City Directory for 1932, og i og med 
at han første gang er oppført i Seattle City Directory for 1934,94 er det grunn til å anta at han 
må ha forlatt Tacoma allerede året i forveien. Første radiosendingen fra Tacoma, “Kenyon’s 
Church of the Air” på kanal KVI, var 11. okt. 1931.95  

Første radiosendingen fra Seattle, fremdeles som Kenyon’s Church of the Air - denne gang på 
kanal KJR - var 5. sept. 1933.96 Sendingene kunne fanges opp så langt borte som San Diego i 
sør, den nordlige delen av Canada i nord og Nova Scotia på østkysten.97  Sendingene var 
populære, og mange omvendelser skjedde som en direkte følge av programmene.98 16. 
september 1935 ble Kenyons Seattle Bible Institute formelt åpnet med femti entusiastiske 
bibelskoleelever.99 En uke senere kom første utgave av nyhetsbrevet Herald of Life.  I løpet av 
                                                

    90 Simmons, brev, 17.12.93. Se forøvrig skilsmissedokumentene hvor fru Kenyon anklaget mannen for forsøk på seksuelle 
overgrep på flere navngitte personer. Dokumentene inneholder kun hennes versjon da Kenyon selv aldri svarte på anklagene. Ett 
av resultatene av skilsmissen ble at Alice fikk omsorgen for barna. Sønnen Essek Whitney var imidlertid så uregjerlig at han ble 
sendt bort for ett års tid før han så ble tatt hånd om av faren. (Housworth, “The history of the Kenyons,” (kassett), 24. februar 
1980.) I telefonsamtale med Geraldine Kenyon (fraskilt kone av Kenyons sønn) 6. juli 1994 fortalte hun at hennes eks-mann hadde 
fått del i farens versjon: nemlig at det var fru Kenyon som hadde vært utro! Ingen indisier synes dog å peke i den retning. 

    91 Kenyon, “We are what we think.” The Living Message, 1931 s. 22. 

    92 Housworth, intervju (med McConnell), 19. feb. 1982. 

    93 Housworth, “Brief biography of dr. E.W. Kenyon.” [u.å.] At fru Kenyon brøt opp sammen med barna og fulgte etter eks-
mannen, er imidlertid ikke ensbetydende med at de bodde sammen med ham. Fra hun var 10 år, hvilket vil si i 1930, bodde Ruth 
Kenyon sammen med moren. (Dofelmier, brev, 24.01.94.) 

    94 Gillmer, brev, 23.08.93. 

    95 “Radio Programs.” Tacoma News Tribune, Oct. 10, 1931, s. 9. En av Kenyons medarbeidere, Leif Hagman, overtok 
programmet fra og med okt. 1932 og endret programtittelen til “Gospel League.” Programmet opphørte ved Hagmans død i 1968. 
(Richardson, s. 116; “Leif Hagman.” Tacoma News Tribune, 1. nov. 1968, [n.p.].) 

    96 “Radio Programs.” Tacoma News Tribune, sept. 4, 1933, s. 12. Kenyons siste radiosending fra Seattle synes å ha vært 26. 
april 1940. (Gillmer, brev, 31.03.94.)   

    97 Housworth, “Brief biography of dr. E.W. Kenyon” [u.å.] 

    98 Mitchell, “There Came a Man Sent from God.”  Herald of Life, april 1948 s. 1. 

    99 J, N.L.: “Bible Institute Opened September 16.” Herald of Life, sept. 24, 1935. 
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september 1937 ble menigheten Kenyon’s Church of the Air grunnlagt.100 De siste årene ble 
menighetsansvaret delegert til Jack Mitchell og Wesley Alloway,101 og i november 1941 
endret man menighetens navn til New Covenant Baptist Church. Kenyon viet seg igjen til 
evangelistisk virksomhet, selv om han stadig var innom Seattle og forkynte i menigheten.102  

Med unntak av bøkene The Father and His family og The wonderful name of Jesus, som ble 
utgitt i henholdsvis 1916 og 1927, ble resten publisert under perioden i Seattle,103 dette til 
tross for at flere bøker var klare for utgivelse allerede i 1930.104  “Dr.” Lydia Berkey, som 
hevdes å ha vært pastor for en lokal Foursquare menighet 3 mil utenfor Seattle, skriver: 

 Every Sunday afternoon he [Kenyon] would come and have services in our church. I’ve never 
been around a man as spiritual as he was, or a man who walked with God like he did. Many times 
he would come over to the office during the week because he wanted to get away. We’d just turn 
the office over to him, and there he would write some of his books.105 

Kenyon flyttet inn hos eks-konen Alice før han døde,106 og datteren Ruth Alice tok seg av 
faren de siste månedene da han var svak og hadde ryggproblemer.107 Ifølge dødsattesten døde 
Kenyon klokka 12:01 på ettermiddagen 19. mars 1948. Han hadde hatt tilsyn av lege fra og 
med 10. april 1947, og legen hadde også vært innom tidligere på dagen før Kenyon sovnet 
inn. Dødsårsaken var sannsynligvis lymfekreft.108 I løpet av Kenyons femti år lange 

                                                

    100 Dofelmier, brev, 24.01.94. Menigheten synes å ha blitt oppløst like etter juni 1946. 

    101 Housworth, brev, 09.06.92. Iflg. Seattle City Directories var 1942 det siste året Kenyon stod oppført som menighetens 
pastor. Fra og med 1943 var Wesley Alloway pastor for Kenyon’s Church of the Air. (Gillmer, brev, 23.08.93) 

    102 Housworth, “Brief biography of Dr. E.W. Kenyon.” (u.å.) 

    103 Housworth, brev, 30.09.92. 

    104 The Living Message, juni 1930 s. 39. 

    105 Berkey, (u.å). Informasjonen er høyst upålitelig. Foursquare-menigheten i Everett, Washington har ikke vært betjent av noen 
Lydia Berkey! Forøvrig var det for de fleste bøkenes vedkommende ikke Kenyon, men datteren Ruth som gjorde sluttarbeidet idet 
hun redigerte hans mange “unrelated articles” som opprinnelig var ment som prekenutkast og tidsskriftartikler. 

    106 Simmons, udokumentert telefonsamtale 14.10.93. Ifølge samme samtale hevdet Simmons at Kenyons eks-kone ble trukket 
inn i Kenyons virksomhet like før hans død. Årsaken kan ha vært å sikre henne økonomisk. Simmons antyder også i brev datert 
17.12.93 at det var hennes økonomiske avhengighet av eks-mannen som var årsaken til at hun valgte å flytte etter ham til tross for 
at skilsmissen allerede var et faktum i Los Angeles. “[...] I would guess that the reason that Alice continued to follow her ex-
husband was due to the Depression. Alice was probably dependent on Kenyon throughout her life. Indeed, that would explain why 
Kenyon apparently asked for her to be given a position in his ministry upon his death.” 

    107 Housworth, brev, 30.09.92. 

    108 Kenyons dødsattest. Se også Kennington, “God is sovereign...” [u.å.]. Jeg samtalte med Geraldine Kenyon (fraskilt kone av 
Kenyons sønn) under mitt opphold i Seattle i juli 1994. Etter et fall hvor Kenyon hadde skadet ryggen, flyttet han hjem til henne og 
hennes mann [før hennes skilsmisse]. Hun fikk sin lege til å se til Kenyon, og denne oppdaget at Kenyon hadde kreft. Geraldine 
Kenyon synes ikke overrasket over at Kenyons datter, Ruth, ikke kjente til dødsårsaken flere år senere! 
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virksomhet fikk han utgitt 12 bøker, 3 bibelstudier109  og diverse traktater,110  samt hundrevis 
av sanger.111  Da han døde, hadde han materiale til 12 ytterligere bøker,112 og The Blood 
Covenant, samt The Hidden Man ble utgitt posthumt.113  Selv om Kenyons betoning av “hva 
som skjedde mellom korset og tronen” syntes å forsterke seg de siste årene,114 var læren i 
store trekk identisk med den forkynnelsen som ble formidlet fra og med de første 
nyhetsbrevene.   

Kenyons virksomhet videreføres posthumt       

Datteren Ruth har drevet virksomheten videre, først fra Fullerton, California. Kenyons eks-
kone, Alice, døde av kreft 22. august 1958. I oktober samme år giftet Ruth Kenyon seg med 
Trotwood Iams. Sammen flyttet de til Seattle i juni 1959. Iams ble plutselig angrepet av 
nyreinfeksjon ti år senere og døde i oktober 1968. 15. november 1969 giftet Ruth seg om 
igjen - denne gang med Norman Housworth i Beaverlodge, Canada.115 Sammen har de fortsatt 
å gi ut Kenyons litteratur, men fra og med 1981 så man seg ikke lenger istand til å gi ut 
nyhetsbrevet Herald of Life på grunn av økonomiske problemer.116 Noe oppsiktsvekkende er 
det nok at Kenyons eldste sønn, Essek Whitney, ikke har tatt aktivt del i farens virksomhet.117 

                                                

    109 “Personal Evangelism”, “The Bible in the Light of Our Redemption” og “Advanced Bible Course”. De to sistnevnte har 
kommet ut i bokform etter Kenyons død. [henholdsvis 1969 og 1970.] [I 2002 utkom også Personal Evangelism Course i 
bokform.] 

    110 Kun to av disse er i salg, nemlig “How to become a Christian” og “All things are ready.” Førstnevnte er hentet fra nyere 
utgaver av The Father and His Family, s. 229-233; den siste fra Kenyon, 1966, s. 62-71. 

    111 Se bøkene Poems that Kenyon loved, Choice Revival Songs, Songs of Reality, New Songs from Songs of Reality, Leaves from 
Songs of Reality og Kenyon’s Gospel Songs. 

    112 Housworth, “He is at rest.” Herald of Life, april 1948 s. 1. I 1. utgaven av Kenyons The wonderful name of Jesus fra 1927 
leser vi at boken The Deity of Jesus “[...] is promised to those who have followed the ministry and teaching of Dr. E.W. Kenyon. 
[...] Years of research and study have brought about this masterful work concerning the Deity of our Lord Jesus Christ. Watch for 
the announcement of its publication.” (s. 123) Boken har imidlertid aldri kommet ut. Omtalen av Jesus, the Healer of Galilee på 
samme side, “soon to go to press”, er høyst sannsynlig identisk med Jesus the Healer, som utkom like før 1938. I 1. utgaven av 
The Two Kinds of Righteousness fra 1942 henvises det blant annet til følgende bøker “in Preparation”: The Two Confessions og 
The Superman (s. 72). Heller ingen av disse to bøkene ble noensinne utgitt. Jeg har sett gjennom Kenyons upubliserte materiale, 
men fikk på dette tidspunkt ikke anledning til å kopiere annet enn prekener og nyhetsbrev. Selv om Kenyon nok etterlot materiale 
for ytterligere 12 bøker, er det mye redigering som gjenstår for de fleste av dem før de vil være klare for utgivelse. 

    113 Housworth, brev, 30.09.92. Av de tolv bøkene som ble utgitt før Kenyons død, var det også her datteren Ruth som 
katalogiserte hans mange “unrelated articles”, luket ut de verste gjentakelsene og “sydde sammen” de fleste kapitlene til bøker. 
(Housworth, “The history of the Kenyons,” (kassett), 24. februar 1980.) [På grunn av datterens alder, må dette referere til bøkene 
som ble utgitt etter The wonderful name of Jesus i 1927.] 

    114 Simmons, brev, 10.08.91. 

    115 Dofelmier, brev, 24.01.94. 

    116 Housworth, kassettintervju (med McConnell), 19. feb. 1982. 

    117 Sønnen var imidlertid aktiv en periode før faren døde: “Essek is now working in the office and our friends will soon hear his 
voice again over the air.” (Kenyon, “My Son’s Wedding.” Herald of Life, 15. sept. 1936 s. 1.) 
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Han har bosatt seg i byen Everett, like nord for Seattle,118 men ønsker ikke å kontaktes i 
forbindelse med spørsmål om farens bakgrunn.119  Mens begge Ruths ekteskap var barnløse, 
sørget broren for at slekten ble videreført gjennom Essek Lambert Kenyon (født 17.02.38) og 
Cassandra Larson (født 15.04.43).120       

Til tross for at mange har vært interessert i Kenyons litteratur, tillot sjelden Ruth at bøkene 
ble oversatt til andre språk av frykt for å miste kontrollen. Ett av unntakene er en kinesisk 
oversettelse av The wonderful name of Jesus og The Father and His Family.121 I India 
sirkulerte dessuten The Father and His Family på telugu før Kenyons død.122  

De siste 8 år var Ruth plaget av kreft. Hun sovnet inn 1. desember 1993. Ektemannen Norman 
døde kort tid deretter, og virksomheten drives videre av staben for øvrig.  

                                                

    118 Gillmer, brev, 23.08.93. 

    119 Housworth, brev, 05.01.93. 

    120 Dofelmier, brev, 24.01.94. 

    121 Kenyon, “Our Missionary Work.” Herald of Life, 15. sept. 1936 s. 4. 

    122 Kenyon, Ruth: “Important.” Herald of Life, feb. 1948 s. 1. Forøvrig mangler det ikke “piratoversettelser,” samt 
“privatutgivelser” på engelsk. Jeg har selv sett afrikanske Kenyonutgaver, som er 100 % identiske med originalene fra Kenyon 
Gospel Publishing Society bortsett fra at at man har benyttet mer simpelt papir. Jeg har også sett hollandske oversettelser fra 
Indonesia. Johan Maasbachs pinseretning i Nederland selger forøvrig nesten alle Kenyonbøkene på hollandsk. Oversettelser har 
også blitt gjort til portugisisk (“News from the mission field.” Herald of Life, juli-aug. 1954 s. 4) og spansk (“A Word From Our 
Students.” Herald of Life, sept.-okt. 1956 s. 3.). 
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Budskapet 
 
Pinserelatert kristendom har ofte – med rette – blitt beskyldt for å være anti-intellektualistisk 
(og såkalt “anti-creedal”). Heller ikke Kenyon var noen sofistikert teolog, om enn han søkte å 
appellere til så vel hode som hjerte hos tilhørerne. Ved de anledninger hvor han like fullt kom 
med til dels skarpe utfall mot “creeds”, syntes kritikken mer å være rettet mot den angivelige 
grunnholdningen hvor man identifiserte seg så sterkt med sitt kirkesamfunns vedtatte 
læreoppfatninger at man ikke så behovet for hva kristne i andre leire kunne tilføre.1 Kenyon 
gikk ofte  til felts mot en inspirasjons- eller følelseskristendom som ikke var basert på Bibelen 
og var i så måte slett ikke “anti-creedal.”2 “The coming revival must be doctrinal,” skrev han 
ved en anledning.3 Jeg vil i det etterfølgende gi en kortfattet presentasjon av sentrale sider ved 
Kenyons læremessige forståelse. 

Gud 

Gud er en treenighet, bestående av Fader, Sønn og Hellig Ånd. Enheten til tross, de tre 
personene i Guddommen har klare separate funksjoner. Kenyon skriver: 

 God is manifest as an absolute Threeness; yet, He is also an absolute Oneness. The Three are 
absolutely One. Each One is represented as God. That does not mean that each one is a part of 
God, but each one is God. [...] It is not primarily three ways in which God acts, but Three modes 
of Being [...] The Word makes clear to us that the Father is first, the Son is second, and the Holy 
Spirit is third. It does not mean that One is first in Deity, for all are God. It does not mean that 
One is Greater, for all are Infinite. It does not mean that One is first in time, for all are eternal. It 
can only mean that the Father is first, the Son is second, and the Spirit is third in logical order.4 

Gud beskrives forøvrig som både allmektig, allvitende og allestedsnærværende.5 

                                                

    1 Kenyon, 1943, s. 125; 1945 b, s. 174; 1969 b, s. 218. 

    2 Kenyon, 1970 b, s. 171, 188, 191; 1969 a, s. 195. 

    3 Kenyon, “The Coming Revival.” Reality, april 1903, s. 16. 

    4 Kenyon, 1969 a, s. 250. 

    5 ibid. s. 157. 
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Satan 

Satan er et skapt åndsvesen. Han var opprinnelig engelen Lucifer og tjenestegjorde for Guds 
åsyn. Sannsynligvis var han ansvarlig for lovsangen i himmelen. Lucifers høye posisjon 
gjorde ham maktsyk, han gjorde opprør mot Gud og fikk støtte blant mange av englene. 
Opprøret lyktes imidlertid ikke - Lucifer og de falne englene ble kastet ut av himmelen og ned 
på jorden.6 

Mennesket 

Mennesket er skapt i Guds intellektuelle og åndelige bilde.7 For å klargjøre hva som 
konstituerer menneskets natur griper Kenyon tilbake til Guds hjerte og skapelsens årsak. Fra 
tidenes morgen hadde Gud lengtet etter barn, sønner og døtre som frivillig ville gi respons på 
Hans kjærlighetsinitiativ. I antropomorfe vendinger beskrives Gud som ensom, ingen av Hans 
skapninger kunne tilfredsstille Hans Farshjerte før menneskets skapelse. Motivasjonen for 
vår tilblivelse var å eliminere Guds ensomhet - Gud ønsket felleskap - og det på 
likeberettigede vilkår.8  

Adam - menneskeslektens opphav - ble skapt til å være Guds venn og livsledsager. Siden 
målet var felleskap med Gud, måtte mennesket skapes så nær opp til Gud som overhodet 
mulig. Mennesket fikk et evigvarende fysisk legeme og et intellekt som matchet Guds eget. 
Kenyon opplever dette antydet gjennom Adams evne til ikke bare å navngi alle dyre- og 
planteartene, men ved at han faktisk også husket - og ikke forvekslet - navnene. Kenyons syn 
på Adams intellektuelle kapasitet er likevel ikke basert på dette, men på undervisningen om 
Guds “Farshjerte som lengtet etter felleskap.”9  

Adam fikk råderett ikke bare over flora og fauna - hans herredømme favnet hele det skapte 
universum.10 Siden “rettferdighet” er en av Skaperens vesensbestemmelser,11 betegner 
Kenyon denne autoritetsoverrekkelse fra Skaperens hånd som rettmessig eller juridisk.12 Ved 
fristelsen i Edens hage, hvor Eva gav etter for slangens forslag, hevder Kenyon at hun ble 
overlistet mens Adam handlet med åpne øyne. Adam kjente til Lucifer og skjønte 
konsekvensene dersom han og Eva skulle handle i overensstemmelse med slangens ord. Av 

                                                

    6 Kenyon, “Our redemption.”  Tabernacle Trumpet, april 1899, s. 73-74; Kenyon, 1916, s. 67-87. 

    7 Kenyon, 1970 b, s. 168. 

    8 Kenyon, 1916, s. 16-30; 1969 a, s. 9-15. 

    9 Kenyon, 1969 a, s. 17-22; Kenyon, 1916, s. 31-40. 

    10 Kenyon, 1916, s. 36-37; 1969 a, s. 20-21. 

    11 Kenyon, 1969 a, s. 42. 

    12 ibid. s. 21. 



E.W. Kenyon: Sektstifter eller kristen lederskikkelse? 

34 

frykt for å miste Eva gjennom en vesensadskillelse valgte han bevisst å dele skjebne med sin 
hustru.13 

Kenyon beskriver mennesket som primært sett en åndelig skapning.14 Både Gud, Satan, 
engler og mennesker er såkalte åndsvesener og skiller seg i så måte fundamentalt fra alt annet 
liv.15 Da Kenyons vektlegging av mennesket som først og fremst en åndelig skapning gjerne 
sikter på å forklare hvordan Guds opprinnelige drøm om et hjertefelleskap kunne oppfylles,16 
er det ikke unaturlig å tenke seg at både Lucifer og de øvrige himmelske åndsvesener ble 
skapt utfra en lignende motivasjon. Dette til tross, Kenyon poengterer at ingenting av Guds 
skaperverk forut for menneskets tilblivelse maktet å tilfredsstille Guds farsnatur. Englene 
beskrives som Guds tjenere, mens Guds drøm var en familie som skulle bestå av Hans egne 
ektefødte sønner og døtre.17 

Fallets konsekvenser 

På bakgrunn av Adams åndelige og intellektuelle kapasitet, samt at han skjønte 
konsekvensene av å gi etter for slangens fristelse, betegner Kenyon denne bevisste ulydighet 
som høyforræderi.18 På grunn av Guds hellighet ble ikke bare felleskapet dem imellom brutt, 
men selve Adams innerste gjennomgikk en vesensforvandling.19 Ifølge Kenyon eksisterer 
ingen eksplisitt menneskelig natur: “Man, a creation in the image of God, a higher being, is 
dependent upon a higher power than he for his spiritual life. He must partake either of God’s 
nature or of Satan’s nature.”20 Guds natur beskrives gjennom metaforen liv, mens Satans natur 
betegnes død. Ett av fallets konsekvenser var at den åndelige død - Satans liv eller 
vesensnatur - ble innpodet i Adams ånd. Djevelen ble Adams åndelige far, og den falne (det 
vil si sataniske) substans i Adams indre begynte umiddelbart sin destruktive virksomhet. 
Adam hadde hatt et evigvarende fysisk legeme. Dette ble nå forgjengelig, det vil si underlagt 
sykdom og fysisk død.21 Det faktum at fysisk død ikke inntrådte før etter 930 år, kan tyde på 
at ånden - ifølge Kenyon - til tross for dens delaktighet i djevelens natur, ikke nødvendigvis 
var fordervet helt og holdent.22 Det kan ha tatt noe tid før Adams Gudsfiendtlige natur lyktes i 

                                                

    13 ibid. s. 26; Kenyon, 1916 s. 42. 

    14 Kenyon, 1969 a, s. 19. 

    15 ibid. s. 18. 

    16 Kenyon, 1916, s. 31-33; 1969 a, s. 300. 

    17 Kenyon, 1916, s. 30. 

    18 ibid. s. 41-42; Kenyon, 1969 a s. 25-26. 

    19 Kenyon, 1969 a, s. 33-34; 1916, s. 42-45. 

    20 Kenyon, 1969 a, s. 28. 

    21 ibid. s. 28-31. 

    22 ibid. s. 218. 
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å gjennomsyre menneskets tanke-, viljes- og følelsesliv.23 Selv om alle Adams etterkommere 
automatisk fikk del i samme natur,24 trekker Kenyon frem flere gammeltestamentlige 
skikkelser, som i den grad det var mulig, levde i et hengivent livssamfunn med Jahve.25 
Kenyon henviser dessuten til arkeologiske funn som påviser utrolige arkitektoniske 
ferdigheter både før og etter vannflommen under Noah. Babylonsk og egyptisk historie viser 
også en “relatively high civilization.” Alt dette begrunnes med  åndens innflytelse over 
menneskets sinn, til tross for en iboende fallen natur. Etter som tiden gikk, ble imidlertid 
ånden “overshadowed”, sansenes informasjon ble overprioritert med den følge at menneskene 
“lost all real knowledge of spiritual things.”26  

Felleskapet med Gud – fra ånd til ånd - var imidlertid spolert alt fra Adams ulydighet av. 
Ånden fungerte ikke lenger som kilde til kunnskap, og mennesket ble “dependent upon his 
senses for his life and protection.”27  Selv om ånden hadde fått del i satanisk natur, ble den på 
mange måter uvirksom. Menneskets personlighet, selvbevisstheten inkludert,  ble i praksis 
forflyttet fra ånden til det fysiske legemet.28  

Adams ulydighet fikk videre konsekvenser. Gud hadde gitt ham råderett ikke bare over dyr og 
planter, men over hele universet. Denne juridisk bindende myndighet var imidlertid 
tidsbegrenset - Kenyon sammenligner den med en moderne leasingkontrakt.29 Gjennom 
Adams ulydighet fikk han ikke bare del i Satans natur og ble dennes undersått. Alle juridiske 
rettigheter tilfalt også Adams nye hersker, djevelen, som dermed ble “denne verdens gud.” 
Om Guds allmakt kunne ha satt en stopper for djevelens virksomhet, var han likevel 
forhindret moralsk sett. Så lenge Adams tidsbegrensede myndighet over skaperverket 
fremdeles var intakt, var han også fri til å gi de Gudgitte rettighetene fra seg. Om Gud skulle 
gripe inn og detronisere djevelen før tiden, ville han med rette kunne anklages for 
urettferdighet. Og som tidligere nevnt - en av Guds vesensattributter er rettferdighet. Gud 
handler ikke i strid med sin egen moralske natur.30 

Blodspakten 

Inspirert av Henry Clay Trumbulls Blood Covenant hevder Kenyon at spor av en 
Guddommelig gitt blodspakt fremdeles lar seg lokalisere blant de fleste nålevende “primitive” 

                                                

    23 Kenyon, 1916, s. 266. 

    24 Kenyon, 1969 a, s. 29. 

    25 ibid. s. 73-74, 141. 

    26 Kenyon, 1943, s. 102. 

    27 ibid. s. 101. 

    28 Kenyon, 1969 a, s. 34-35; 1970 b, s. 7-8. 

    29 Kenyon, 1916, s. 39-40. 

    30 ibid. s. 45-46; Kenyon, 1969 a s. 26-27. 



E.W. Kenyon: Sektstifter eller kristen lederskikkelse? 

36 

folkeslag. En felles - nærmest almenngyldig - forestilling synes å være at blod representerer 
liv. Ved å få del i en annens blod - gjerne gjennom en mellommann - får man automatisk del i 
dennes vesensnatur. Denne forening kunne gjelde mellom to mennesker, eller mellom to 
stammefelleskap, ja, endog mellom mennesket og Gud/guddommer. Et vesentlig aspekt ved 
en slik paktsinngåelse synes å ha vært at alt den ene er og har, blir tilgjengelig for den andre 
part ved behov, men at denne på ingen måte ville gjøre bruk av sine rettigheter med mindre 
behovet var prekært.31 

Da Trumbull mente å finne støtte for at de mange avvikende paktsvarianter hadde et felles 
guddommelig opphav,32 sluttet Kenyon ut fra det at Gud måtte ha inngått blodspakten med 
Adam “at the very beginning.”33 Pakten blir imidlertid tydeligere synligjort i forholdet 
mellom Gud og Abraham. Abraham tar nemlig på Guds befaling ut et offerdyr og slakter dette 
som Guds stedfortreder. Deretter omskjærer Abraham seg selv slik at hans eget blod blandes 
med offerdyrets.34 Ett av Guds mål med paktsinngåelsen synes å være at Abrahams 
etterkommere skulle bli det paktsfolk den lovede Messias skulle komme gjennom.35 Allerede 
umiddelbart etter Adams forræderi hadde Gud kunngjort at “kvinnens sæd” - som henspeilte 
på en jomfrufødsel - skulle bryte djevelens makt.36 Gjennom Moses ble paktsbetingelsene 
siden utvidet. Gjennom loven, som de ikke maktet å overholde, ble de igjen påminnet om det 
faktum at de var syndere som ikke kunne stå i Guds nærhet. De kunne kun tre fram for Gud 
gjennom et guddommelig utnevnt prestedømme og de lovoffer Mose paktslov foreskrev. 
Guds velsignelser kunne kun nå dem på det fysiske plan - i kraft av helbredelse for sykdom, 
økonomisk velstand, trygging av landegrensene osv. I kraft av en iboende åndelig død var de 
fremdeles forenet med djevelen.37 

Inkarnasjonen 

Det dilemma menneskeheten befant seg i på grunn av sin tilstand av åndelig død, kunne alene 
løses gjennom Inkarnasjonen. Som en forening mellom Gud og mennesket kunne Jesus innta 
posisjonen som mellommann mellom det ugjenfødte mennesket og Gud: “Being equal with 
God on one hand and united with man on the other, He could bring the two together, and 
thereby bridge the chasm between God and man.”38 Likevel var det ikke inkarnasjonen i seg 

                                                

    31 Kenyon, 1916, s. 139-140; 1969 a, s. 67-71. 

    32 Trumbull, 1975 s. 57, 96, 110, 147-148, 202-206. 

    33 Kenyon, 1969 a, s. 67. 

    34 Kenyon, 1969 c, s. 16; 1969 b, s. 196. 

    35 Kenyon, 1969 a, s. 69. 

    36 ibid. s. 57-58. 

    37 ibid. s. 50, 98-130; Kenyon, 1970 a s. 226; Kenyon, 1945 a s. 61-67; Kenyon, 1969 c s. 25-34. 

    38 Kenyon, 1969 a, s. 145. 
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selv, den dannet bare den nødvendige forutsetning for Jesu frelsesgjerning, som vi senere skal 
komme tilbake til. 

Jesu Kristi inkarnasjon forutsatte logisk nok at Han hadde hatt “a separate existence previous 
to His coming to the earth.”39 Han hadde ikke bare hatt del i felleskap med Gud, Han var selv 
Gud og som sådan virksom ved verdens skapelse. Da alle mennesker i kraft av sin syndige 
natur var underlagt djevelen, måtte menneskeslekten frelses av én større enn Satan selv. Gud 
selv måtte gjøre verket. Han måtte samtidig være et menneske, og som menneske “walk this 
earth [...] perfectly pleasing to the Father.”40 Siste kriteriet ville ha vært en umulighet om 
Jesus skulle fødes “by natural generation”, med en iboende syndig natur, slik alle Adams 
etterkommere angivelig automatisk blir.41 Direkte inspirert42 av den amerikanske legen (og 
predikanten) Martin Ralph de Haan43 hevder Kenyon at det befruktede egg i mors liv får 
blodet direkte fra faren. Uten noen form for dokumentasjon slår Kenyon fast at det hersker en 
mystisk forbindelse mellom blodet og menneskets ånd. Den syndige natur ethvert menneske 
blir født med, har forbindelse med ens fysiske blod.44 Kenyon påstår til og med at 
vitenskapsmenn på hans tid nylig hadde kommet så langt at de gjennom en undersøkelse av et 
menneskes blod kunne påvise om vedkommende var blitt “født på nytt” eller ikke.45 Dersom 
Josef hadde vært Jesu biologiske far, ville Jesus automatisk ha fått del i den samme iboende 
åndelige død som menneskeslekten forøvrig. Gjennom en overnaturlig jomfrufødsel, hvor 
Marias livmor kun tjente som “a receptacle”, sørget Den Hellige Ånd ikke bare for 
Guddommelig blod ubesmittet av åndelig død; Jesu unnfangelse var helt og holdent Åndens 
gjerning: “You see, Jesus did not partake of the mother’s nature, she simply clothed Him with 
sinless flesh.”46  

Jesu rolle vis-à-vis den gamle pakt 

Jahves pakt med Abraham danner grunnlaget for Hans relasjon til jødefolket. Lovgivningen 
ved Moses tolkes ikke isolert, men som en forlengelse eller utdypelse av den opprinnelige 
Abrahamspakten.47 

                                                

    39 ibid. s. 148. 

    40 ibid. s. 45. 

    41 ibid. s. 145. 

    42 Kenyon, 1945 b, s. 19. 

    43 DeHaan, 1971, s. 13-40. 

    44 Kenyon, 1945 b, s. 19. 

    45 ibid. s. 20. 

    46 ibid. s. 21. 

    47 Kenyon, 1969 c, s. 22-29. 
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Mens Jesus vandret på jorden var Han fremdeles Gud og kan i den sammenheng tituleres 
“Jehovah”, eller paktens Gud.48 Samtidig var Han fullkomment menneske, født inn i en jødisk 
familie og omskåret på den åttende dag på linje med ethvert jødisk guttebarn som ble 
innlemmet i pakten. Første fase av Jesu jordiske virksomhet var følgelig tilknyttet hans rolle 
som underlagt den jødiske pakt med Gud. Han skulle leve det liv Adam mislyktes i, til 
velbehag for Faderen. Han skulle overholde de Mose forordninger som var tilknyttet 
Abrahamspakten. Denne fase ble avsluttet idet han på korset uttalte ordene “Det er fullbrakt.” 
Jesus hadde ikke bare opphevet, men oppfylt Abrahamspakten, Mose lov, det jødiske 
prestedømme og offervesenet. Utfra et religiøst perspektiv opphørte nasjonen Israel i samme 
stund.49 

Jesu stedfortredende gjerning 

Neste fase i Jesu jordiske tjeneste var selve frelsesverket. Adams ulydighet førte ikke bare til 
at han selv døde åndelig, alle hans etterkommere ble født med den samme syndige natur.50 
Denne felles delaktighet benevnes vår identifikasjon med Adam. Men på samme måte som 
Adams ulydighet muliggjorde denne identifikasjon, måtte det også finnes et legalt grunnlag 
hvorpå menneskeheten kunne tas ut av denne sammenheng gjennom en identifikasjon med 
Kristus. Dette tenkes mulig gjennom at Kristus som vår stedfortreder frivillig påtok seg den 
straff som Adams ulydighet nødvendiggjorde. Jesu stedfortredende lidelse innebar mer enn 
fysisk død på korset. Han måtte også dø åndelig.51 Med åndelig død tenker ikke Kenyon kun 
at livssamfunnet med Faderen opphørte; Gud la på Ham menneskehetens iboende falne natur. 
Først da ble Jesu fysiske legeme underlagt de samme forgjengelighetskrefter som vi, og Han 
kunne også dø fysisk.52 Fysisk død er ensbetydende med at menneskets ånd og sjel forlater 
legemet;53 i Jesu tilfelle tok den åndelige døds herre, Satan, Jesu ånd med seg ned til 
avgrunnen hvor Jesus i løpet av tre grufulle døgn smakte fordervsmaktenes tortur.54 Utgangen 
på lidelsene beskrives som en ny fødsel. Etter å ha blitt født på nytt av Faderen nede i 
avgrunnen skildres kampmotivet hvor Kristus overvant den onde og derigjennom vant tilbake 
den legale autoritet som Satan hadde hatt over menneskets ånd.55  

Frelsesverket var imidlertid ikke over verken på korset, eller i avgrunnen. Etter Jesu 
oppstandelse fra de døde, måtte han, analogt med den jødiske yppersteprests tjeneste på den 

                                                

    48 Kenyon, 1945 b, s. 25. 

    49 ibid. s. 42-43, 49-55. 

    50 Kenyon, 1969 a, s. 29. 

    51 ibid. s. 164-167. 

    52 Kenyon, 1942 c, s. 17, 23; 1945 b, s. 31-33.  

    53 Kenyon, 1969 a, s. 28. 

    54 Kenyon, 1941, s. 20-21. 

    55 Kenyon, 1968 b, s. 98. 
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store forsoningsdagen, tre fram for Guds trone med sitt eget blod.56 Mens blodet fra 
yppersteprestens slaktoffer kun hadde dekket over det falne menneskets syndenatur, ville Jesu 
blod i objektiv-juridisk forstand utslette Satans verk i menneskets ånd.57 Etter at Jesus var blitt 
født på nytt og på vegne av menneskeheten hadde beseiret den onde, ble Han oppreist fra de 
døde. Hans fysiske legeme var ikke lenger underlagt forgjengeligheten, og med dette dro Han 
like inn i himmelen for å tre inn i det “himmelske Aller Helligste” med sitt eget blod. Gud 
anerkjente Jesu offer som fyldestgjørende, og frelsesverket var i objektiv forstand avsluttet.58 

Menneskets forløsning 

Kenyon skiller mellom “the legal”/“judicial” og “the vital”/“experimental side” av 
forløsningsdramaet.59 Førstnevnte går på de velsignelser Kristus objektivt gjorde tilgjengelig 
for menneskeslekten gjennom sin stedfortredende gjerning mens sistnevnte berører vår 
faktiske erfaring av de samme velsignelser.60 For å konkretisere: juridisk sett er alle 
mennesker “født på nytt” og “barn” av Gud i kraft av Jesu stedfortredergjerning. I praksis blir 
imidlertid ikke denne erfaring vår før vi anerkjenner Jesu verk og aktivt mottar Ham som 
personlig Herre og Frelser. På samme måte kan Kenyon si at vi er helbredet fra våre faktiske 
sykdommer til tross for at det fysiske sykdomsbilde ennå synes uendret.61  

Den nye skapningen 

“Den nye skapningen” som uttrykk refererer noen ganger til den person som har mottatt 
Kristus som Frelser og Herre,62 andre ganger til det liv eller den natur den troende har fått del 
i.63 Som vi tidligere har sett, beskriver Kenyon mennesket som primært sett en åndelig 
skapning. Det er menneskets innerste - dets ånd - som omskapes. Det var ens ånd som var 
behersket av en fremmed, Gudsfiendtlig natur, og det er denne ånd som nå får del i det evige 
liv, Guds egen kjærlighets natur.64  

                                                

    56 Kenyon, 1945 b, s. 73-74. 

    57 Kenyon, 1969 c, s. 32-33. 

    58 Kenyon, 1945 b, s. 69, 73-74, 79. 

    59 Kenyon, “Legal and vital.” Reality, jan. 1912 s. 77. 

    60 Kenyon, 1945 b, s. 179. 

    61 Kenyon, 1942 b, s. 65-66. 

    62 Kenyon, 1943, s. 18, 34. 

    63 Kenyon, 1969 a, s. 185. 

    64 ibid. s. 19; Kenyon, 1942 a s. 14-15; 1943 s. 38. 
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Kenyon synes til tider uklar om hvorvidt menneskets nye iboende natur er identisk med Den 
Hellige Ånds gjerning i den troende65 eller om den refererer til en eksplisitt menneskelig 
natur, hvorav dennes karakteristika sammenfaller med Guds egne vesensattributter. En får 
imidlertid inntrykk av at det i de fleste tilfelle er tale om menneskets egen gjenfødte natur.66  

Helliggjørelse 

“Den nye skapningen” er født av Gud og har del i Guds egen natur. Menneskets sinn berøres 
imidlertid ikke automatisk av forvandlingen i ens ånd. Sinnet har mottatt all informasjon via 
legemets fysiske sanser, og selv om verken legemet som sådan eller sansene er onde i seg 
selv, har de i stor grad vært benyttet i det ondes tjeneste.67 Praktisk talt alle synder et 
menneske har begått, skyldes at legemet har styrt en. Helliggjørelse består da i at sinnet 
fornyes, hvilket innebærer at det blir brakt i harmoni med ens gjenfødte ånd.68 Det forutsettes 
her at den gjenfødte ånd er i harmoni med Guds Ord og Den Hellige Ånd. Dette er imidlertid 
ingen selvfølge for Kenyon. Selv om årsaken til den kristnes synd ofte begrunnes med at 
ånden har overgitt herredømmet til legemet (det vil si sansene) - ensbetydende med brudd 
med kjærligheten til fordel for selviskhet,69 er det mennesket som åndsvesen som synder.70  

Den troendes autoritet        

Jesu stedfortredende verk i avgrunnen inkluderte Hans seier over fordervsmaktene. På grunn 
av vår juridiske delaktighet med Kristus i Hans stedfortredergjerning var det objektivt sett vår 
seier. Juridisk sett har djevelen ingen makt eller innflytelse over våre liv. Vi har tilgang ikke 
bare på  åndelig frelse, det vil si livssamfunn med Faderen; juridisk sett er vi også satt fri fra 
sykdommens og fattigdommens åk.71 Rent praktisk synliggjøres vår autoritet gjennom at Gud 
har gitt oss fullmakt til å bruke Jesu navn. Navnet representerer Jesu person og gjerning. Bønn 
til Faderen eller befaling av engler og åndsmakter - i Jesu navn - har samme virkning som 
Jesu egne bønner eller konfrontasjoner med åndsmaktene under Hans jordiske virke.72  

                                                

    65 Kenyon, 1943, s. 17, 22. 

    66 ibid. s. 25, 32, 37, 43. 

    67 ibid. s. 100-103. 

    68 Kenyon, 1916, s. 259-264. 

    69 Kenyon, 1942 a, s. 12, 61, 87-88; 1970 b, s. 122. 

    70 Kenyon, 1970 b, s. 65. Kenyon sier forøvrig at det er den troende som sådan som synder. (1945 b, s. 80.) Se også Kenyon, 
1970 b s. 34. (“If he is ruled by sin, his spirit must be cleansed.”) 

    71 Kenyon, 1941, s. 30-31; 1970 b, s. 218. 

    72 Kenyon, 1927 s. 2-4; 1945 a s. 104. 



2 :  Budskapet 

41 

Ordet 

For Kenyon er Bibelen Guds Ord i bokstavelig mening.73 Dette betyr ikke at alle bøkene har 
samme praktiske verdi. Selv om det gamle testamente profeterer om den kommende Messias 
og forløsningsverket i Kristus, er det likevel jødefolket under den gamle pakt som står i 
forgrunnen. De fire evangeliene omhandler også på sett og vis den gamle pakt  (Fader Vår er 
dermed ingen kristen bønn, men snarere anvendelig for troende under den gamle pakt) - den 
nye skapningen var ennå ikke tilgjengelig.74 Først på pinsedag ble Jesu disipler “født på nytt”. 
Den Hellige Ånd tok bolig i de troende, og de levde i fylden av Kristi velsignelser. Dette til 
tross, innsikten i Kristi stedfortredergjerning og dennes praktiske betydning var skjult for dem 
alle.75 Budskapet om “the finished work of Redemption and the present ministry of Christ”, 
ble på overnaturlig vis åpenbart for Paulus på et langt senere tidspunkt. Denne “Pauline 
Revelation” får vi kun del i gjennom Paulusbrevene,76 inklusivt Hebreerbrevet.77  

Kenyon refererer til både det hebraiske78 og greske grunnspråk79 for å forklare skriftordenes 
betydning. Hans engelskspråklige favorittoversettelse er American Standard Bible,80 men han 
refererer også til Centenary,81 Conybeare,82 Darby,83 King James Version,84 Moffatt,85  
Pishito [sic],86 Rotherham,87 Twentieth Century,88 Way,89 Weymouth90 og Young,91 i tillegg 
til sin egen “literal rendering”.92 

                                                

    73 Kenyon, 1969 a, s. 62; 1970 a, s. 9. Dette synes imidlertid ikke å hindre Kenyon i å øve en viss form for “tekstkritikk”: “[...] 
and then I fear that the text has been tampered with in the old manuscripts.” (Kenyon, “Sons or servants.” Reality, des. 1912, s. 5.) 

    74 Kenyon, 1945 a, s. 16-20. 

    75 Kenyon, 1945 b, s. 83-87. 

    76 Kenyon, 1969 a, s. 161-163. 

    77 Kenyon, 1968 b, s. 95. 

    78 Kenyon, 1916, s. 91-97. 

    79 Kenyon, 1916, s. 97-98; 1945 a, s. 19, 46. 

    80 Kenyon, 1970 a, s. 225; 1916, s. 93. 

    81 Kenyon, 1945 a, s. 45. 

    82 Kenyon, 1970 a, s. 72. 

    83 Kenyon, Living Bible Studies, Sept. 19 1936. 

    84 Kenyon, 1969 a, s. 169. 

    85 Kenyon, 1969 b, s. 46. 

    86 Kenyon, 1968 b, s. 101. Kenyon har nettopp sitert Heb. 4:16 “Let us therefore draw near with boldness unto the throne of 
grace, that we may receive mercy, and may find grace to help in time of need.” Med utgangspunkt i ordet “boldness” mener 
Kenyon i “Pishito” oversettelsen å finne “a marginal reference, which reads ‘barefacedness.’” Personlig har jeg kun to 
engelskspråklige oversettelser fra Peshitta, nemlig George Lamsas (1933) og James Murdocks (1851). Lamsa har ingen 
kommentarer i margen, mens Murdocks “marginal reference” lyder “open countenance.” Muligens opererer Kenyon med en 
revidert utgave av Murdocks oversettelse, eller evt. at han husker feil i sin gjengivelse. 
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Den praktiske tilegnelsen av frelsesverkets velsignelser 

“Den nye skapningen” har ikke bare “legal right” til frelse, velstand og helse - som vi allerede 
har sett, har Gud gitt “the ‘Power of Attorney’ the Legal Right to use His [Jesus’] Name.”93 
Velsignelsene tiflyter en imidlertid ikke automatisk. Kenyon skiller mellom “[the] two phases 
of redemption.”94 Juridisk sett er vi i kraft av Jesu frelsesgjerning delaktig i alle goder som 
favnes av forløsningen. Erfaringsmessig er de imidlertid knyttet til tro på Ordet.

                                                

    87 Kenyon, 1945 a, s. 19. 

    88 Kenyon, 1943, s. 76. 

    89 Kenyon, 1945 a, s. 57. 

    90 Kenyon, 1942 b, s. 46. 

    91 Kenyon, 1969 b, s. 62. 

    92 Kenyon, 1945 a, s. 65, 75, 79. 

    93 Kenyon, 1927 s. 1. 

    94 Kenyon, 1945 a s. 51. 
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Historiske og teologiske 
røtter 
Kenyon har, som tidligere antydet, vært omgitt av en viss mystikk - også innen troskretsene. 
Dette skyldes både det faktum at bøkene inneholder minimalt med selvbiografisk 
informasjon, at datteren Ruth, som ikke ble født før faren var 53 år, er lite orientert om farens 
tidligere bakgrunn,1 og at Kenyons eldste sønn, Essek Whitney, i tilfelle han skulle sitte inne 
med opplysninger, ikke ønsker å kontaktes.2 

Kenyons direkte innflytelse på eksempelvis F.F. Bosworth3  og indirekte på mange av 
deltakerne i “the Healing Movement”, har ledet blant annet forfatteren Bruce Barron til den 
konklusjon at Kenyon var pinsevenn,4  dette til tross for at Kenyons datter benekter at faren 
talte i tunger.5  McConnell hevder at til tross for Kenyons metodistiske arv, samt det faktum at 
han de siste årene av sin virksomhet “beveget seg i pinsekretser”, reflekterer hans teologi 
ingen av disse to strømningene.6 McConnell påviser dessuten hvordan de to forkynnerne, 
“Ern” Baxter og John Kennington, som begge kjente Kenyon personlig, er “perplexed by the 
strange mixture of cultic and biblical thought in Kenyon’s theology. Only as one studies 
Kenyon’s background does his eclectic theology begin to make sense.”7 

                                                

    1 Housworth, brev, 09.06.92. 

    2 Housworth, brev, 05.01.93. 

    3 Bosworth, 1973 s. 148. 

    4 McConnell, 1988, s. 22-23. 

    5 McConnell, 1988 s. 23. I brev datert 28.09.92 skriver “Ern” Baxter: “He [Kenyon] and I had some lively discussion on the 
things of the Spirit as he felt quite strongly about the tongue issue. He admitted to me that he had spoken in tongues, although his 
daughter denies that he had. When I asked him why he had not continued in the use of tongues, he replied that to him tongues was 
becoming a crutch which violated his strong teaching on ‘faith in the Word’.” 

6 Hva McConnell ikke visste, var at Kenyon søkte ordinasjon som forkynner innen pinsesamfunnet Assemblies of God i 
1924. Ifølge søknadspapirene skrev Kenyon ikke bare under på at han talte i tunger, men også at han innehadde en teologi 
som samsvarte med Assemblies of Gods lære. Ordinasjonen ble dog ikke gjennomført, årsak vites ikke. Selv heller jeg til at 
søknaden ble avvist på grunn av negativ omtale av ham i Assemblies of God-evangelist May Eleanore Freys brev til 
Assemblies of God-general chairman John William Welch, datert 31. jan. 1925. I tillegg til å anklage ham for personlig 
befatning med Ku Klux Klan, var hun “of one thing positive”, og det var at han, til tross for eget vitnesbyrd om det motsatte, 
ikke hadde “received the Baptism of the Spirit.” 

    7 McConnell, 1988 s. 34. 
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McConnell mener det er umulig at Kenyons tilsynelatende unike teologi kan være gitt av Gud 
selv: “Kenyon, too, was a man of his times, whose ideas and beliefs were heavily influenced 
by his personality, his culture, his education, and his mentors.”8 

For å kunne kartlegge Kenyons teologiske røtter, er det derfor nødvendig å gi et historisk riss 
over hvilke strømninger som gjorde seg gjeldende i New England statene på Kenyons tid. 
Mitt utvalg vil kun bestå av grupperinger/strømninger Kenyon selv omtaler og/eller 
inneholder beslektet tenkning med hans egen teologi.9   

Ortodoks kristendom - hovedsaklig kalvinsk tolket - hadde dominert fram til det siste. En 
vekkelsesbølge, som har fått merkelappen the Second Awakening, skyllet over New England 
statene i 1790 årene, men berørte hovedsaklig kongregasjonalistene.10  Vekkelsen var langt 
fra preget av de samme følelsesmessige manifestasjonene som hadde kjennetegnet den mer 
kjente the Great Awakening tidligere på 1700-tallet. De første “camp meetings” ble holdt i 
1800, og vekkelsen favoriserte etterhvert både baptister, metodister, “Christians” og Disciples 
of Christ som alle poengterte nødvendigheten av å kunne vise til en konkret, bevisst 
omvendelse.11 

Unitarer og universalister 

Vekkelsene hadde bidratt til endringer hos kongregasjonalistene, “the prevailing form of 
Christianity in New England.”12 Man sverget til en kalvinsk kristendomsforståelse 
kjennetegnet blant annet av predestinasjonslæren, samtidig med at mange av vekkelsens 
tilhengere jobbet iherdig med å forene kalvinsk teologi med vekkelsesbudskapets oppfordring 
til personlig omvendelse. En stadig økende motstand mot vekkelseskristendommen gjorde seg 
gjeldende, og i særdeleshet i området rundt Boston, Massacchussetts bekjente mange 
forkynnere seg til ideer som tidligere hadde blitt forfektet av blant annet Jacob Arminius og 
Fausto Sozini. Allerede i 1780 hadde King’s Chapel i Boston, Church of Englands eldste 
menighet i New England, offisielt forkastet treenighetslæren. William Ellery Channing (1780-
1842) var en av de fremste eksponentene for arianske synspunkter. I 1815 bekjente han seg til 
navnet “Unitarian”. Tre år senere begynte selve splittelsen i kongregasjonalistmenighetene, 

                                                

    8 ibid. s. 24. 

    9 Til tross for at bevegelser som Jehovas Vitner, mormonerne og adventistene alle hadde sitt første nedslagsfelt på Østkysten, vil 
de ikke bli berørt da jeg ikke finner tilstrekkelig teologisk felles berøringsflate mellom disse og Kenyons forkynnelse. 

    10 Kongregasjonalistene er en reformert menighetsdannelse med puritanske røtter. Den kom til New England i 1620 og fungerte 
som statskirke inntil den amerikanske revolusjonen. I 1931 sluttet the National Council of Congregational Churches seg sammen 
med the Christian Church og tok navnet the General Council of Congregational-Christian Churches. Denne sammenslutningen slo 
seg så sammen med the Evangelical and Reformed Church (som igjen var en sammenslutning mellom The Reformed Church in 
the United States og The Evangelical Synod of North America) i 1957 og tok navnet United Church of Christ. (Melton, 1989 s. 26, 
297-300.) 

    11 Latourette, 1975 s. 1037. 

    12 ibid. s. 1042. 
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hvor unitarene - til tross for at de var i klart mindretall - som regel “overtok” menighetene 
med det resultat at de som opprettholdt troen på Guds treenighet, dannet nye menigheter.13  

Allerede på slutten av 1700-tallet var det mange som hadde forkastet troen på at Gud hadde 
utvalgt noen få til frelse. Tvert imot hevdet man at Gud aktet å frelse alle mennesker 
(universal salvation). Hosea Ballou (1771-1852) fremhevet seg som leder for the 
“Universalists”.14 I 1961 slo American Unitarian Association - som hadde sett dagens lys i 
1825 - seg sammen med Universalist Church in America og tok navnet Unitarian Universalist 
Association.15 

Under oppholdet i Boston synes Kenyon flere ganger å ha vært innom den kjente 
unitarforkynneren Minot Savages møter og refererer i ettertid til dennes påstand om at synd er 
“perverted good” - et synspunkt som Kenyon selv - iallfall i ettertid - tok avstand fra. Savage 
var slett ikke noen hvem som helst. Han stod bak sitt kirkesamfunns katekisme og var 
“president” for the National Unitarian Conference i tidsrommet 1895-99. McConnell mener 
Kenyons teologi i stor grad ble formet gjennom årene i Boston på begynnelsen av nittitallet. 
Denne perioden inkluderte ikke bare konfrontasjoner med ikke-kristne grupperinger som 
unitarer, transcendentalister og andre “metaphysicians”, høyst sannsynlig var Kenyon selv 
med i flere av disse. Ved å sitte under Savages forkynnelse lånte han dessuten øre til “one of 
the most powerful architects and expositiors of Unitarian thought.”16 McConnell resonnerer 
videre: Både transcendentalismen og den metafysiske bevegelsen oppstod som en reaksjon 
mot unitarenes lære: “In attending a Unitarian church, Kenyon may have been taking the first 
step in a well-traveled path from Unitarianism to Transcendentalism to New Thought.” 
McConnell innrømmer muligheten for at Kenyon ikke nødvendigvis må ha vært “a full-
fledged Unitarian” som bevisst har forkastet læren om treenigheten, Jesu Guddom, samt 
soningsdøden, menneskets fordervelse og evig dom - han nøyer seg med å fastslå at “the 
father of the Faith movement seems to have associated with a religious group that denied the 
fundamental doctrines of the Christian faith.” Og som om ikke dette skulle være nok: 

 Had this been the only such heretical group with which Kenyon associated during his years in 
Boston, then his Unitarian venture could be written off as a meaningless experiment in religious 
curiosity. That is simply not the case, for in 1892 Kenyon enrolled in the Emerson College of 
Oratory, an institution that was absolutely inundated with metaphysical, cultic ideas and practices. 
His enrollment at Emerson betrays a continued involvement with New Thought and Christian 
Science metaphysics.17  

Jeg vil ta stilling til både transcendentalisme, New Thought, Christian Science og Emerson 
College of Oratory etterhvert. La oss i utgangspunktet forholde oss til unitarene. Det er ikke 
vanskelig å kritisere McConnells resonnement. For det første vet vi ingenting om noe 

                                                

    13 ibid. s. 1043. 

    14 ibid. 

    15 Melton, 1989, s. 562-563. (*774*) 

    16 McConnell, 1988 s. 34 

    17 ibid. s. 35. 
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Bostonopphold forut for skoleåret ved Emerson College of Oratory i 1892-93. Det var gjerne i 
løpet av dette året at Kenyon var innom Minot Savages møter: “You ask me what sin is. 
Minot Savage once said, when I used to attend his services in Boston, that ‘sin was perverted 
good’. That is neither the fact of human experience nor Scripture.”18 Dette er eneste gang 
Kenyon refererer til unitarforkynneren, og det er utfra tilgjengelig materiale ikke mulig å si 
om de “regelmessige” møtebesøkene var obligatorisk som student ved Emerson College - 
tross alt hadde grunnlegger Charles Wesley Emerson tidligere bakgrunn som unitarforkynner 
selv19 - eller om de skyldtes unge Kenyons nysjerrighet på hva som rørte seg i Bostons mange 
ikke-ortodokse grupperinger og menighetsforsamlinger. Vi har allerede sett at Kenyon hadde 
en periode hvor han regnet seg som agnostiker, “left the Lord’s vineyard and turned to the 
affairs of this world.” Sitatets kontekst antyder en periode med religiøs likegyldighet. Denne 
perioden var fremdeles uavsluttet under studieoppholdet i Boston.20 Og om Kenyon skulle ha 
vært besmittet med unitarisk tenkning, har det gjerne dreiet seg om en ganske kortvarig 
periode. Vi har sett at han allerede i november 1893 virket blant Freewill baptistene, hvor han 
ble ordinert to måneder senere. Forut for ordinasjonen gikk en eksaminasjon som “proved 
highly satisfactory and a unanimous vote was taken to ordain Bro. Kenyon”.21 Selvsagt kan 
Kenyon ha skjult sine unitariske synspunkter, men dette rimer dårlig med senere utfall mot 
unitarenes lære. En slik fremgangsmåte ville dessuten komme i konflikt med følgende 
Kenyonsitat: 

  Satan is leading many good men to teach that Christ died WITH men, a martyr to His ideals [...] 
Many of these men are members of orthodox denominations, pastors of influential churches. As 
to the honesty of their convictions in regard to doctrine, we do not question, but as to their 
honesty in remaining in those churches and teaching pure Unitarian doctrine is another matter. It 
seems as though if one was examined, accepted and ordained in a denomination that believes in 
the diety [sic] of Jesus of Nazareth and in His substitutionary sacrifice for our sins, and later in 
life came to think that this teaching was wrong, [...] the only honorable thing he can do is to 
resign his pulpit and join a body of people who believe that kind of teaching. [...] There is no 
ground on which one can rest an argument for remaining in any of the Baptist bodies, orthodox 
Congregational, Methodist, [...] if he remains in those bodies to teach the Unitarian doctrine of 
salvation by works and character. [...] But, you say, suppose one does not know what he believes. 
Then let him get out of the ministry or stop preaching until he does know. [...] My message is 
simple. Settle this question. Is Jesus of Nazareth the Son of God or not? If He is, then give Him 
His place. If not, join the Unitarians. You cannot hurt their chances for heaven or eternal life.22 

Med tanke på hvor raskt Kenyon tok pastoransvar blant Free-will baptistene, er det så å si 
utelukket at hans [regelmessige] møtebesøk under Savage i Boston kan ha funnet sted i 
etterkant av skoleåret ved Emerson College. Eksaminasjonen av Kenyon ca ett halvt år etter at 
skoleåret var omme, forløp fullt ut tilfredsstillende, og det er ikke unaturlig å forestille seg en 

                                                

    18 Kenyon, “The only ground of divine justice.” Reality, okt. 1904, s. 4. 

    19 McConnell, 1988, s. 35-37. 

    20 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 131. 

    21 Minutes of the Chemung Quarterly Meeting, New York and Pennsylvania Yearly Meeting of the Free Will Baptists. The 
Minutes for the January 12, 1894 meeting at Keuka College, s. 47. (Sitat fra Lynch, brev, 22.07.93.) 

    22 Kenyon, “Substitution.” Reality, mai 1903, s. 30-31.  
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viss teologisk bearbeidelsesprosess fra han angivelig begynte å få vanskeligheter med 
unitarenes lære til ordinasjonsforberedelsene blant baptistene startet.23 

Universalistenes lære synes heller ikke å ha hatt særlig appell:  

 Those who teach a universal salvation have only grasped the legal side of righteousness. Every 
child in Israel had a legal right to all the benefits of the Covenant, but it did not become theirs 
personally until they were individually circumcized. Eternal life becomes ours the moment we 
personally take Jesus Christ as Saviour and confess Him as the Lord of our Life.24 

Transcendentalister 

Transcendentalismen oppstod som en reaksjon på unitarenes teori - innfluert av blant annet 
den britiske filosofen John Locke - at sikker kunnskap kun var tilgjengelig via sansene. 
Lockes påstand ble imøtegått av “idealistene”, som hevdet at kunnskap også kunne tilegnes 
via intuisjon. Til tross for at de var få i antall, øvde ovennevnte transcendentalister en 
betydelig innflytelse på sin samtid. Stammen bestod av en rekke unge unitarer som var i 
opposisjon til sin egen bevegelse, blant annet Ralph Waldo Emerson, William Ellery 
Channing, George Ripley og Theodore Parker. De var i høyeste grad innfluert av tidligere 
europeisk tenkning, høyt i kurs stod blant annet Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, 
Jacobis mystikk, Fichtes “heroism”, samt Goethe og Schellings verker. Transcendentalistene 
fokuserte i tillegg til intuisjon på menneskenaturen som, om ikke guddommelig, så iallfall i 
besittelse av svært guddommelige attributter. Mens tradisjonell kristendom gjerne har vært 
åpen for at Gud kunne inngi kunnskap gjennom åpenbaring (intuisjon), ble 
transcendentalistene beskyldt for å gjøre tilgjengelig for alle og enhver det som kun skulle 
være forunt noen ganske få utvalgte.25   

Her synes Kenyon å følge tradisjonell kristen forkynnelse.  Kun gjennom en “ny fødsel” får 
mennesket kontakt med Gud. Rent historisk er det heller ingenting som tyder på at Kenyon 

                                                

    23 Til støtte for McConnells syn bør det likevel gjøres oppmerksom på at Kenyon faktisk innrømmer at han hadde teologiske 
betenkeligheter: “When I went in the ministry, I went in with a lot of doubts. There came an hour in my living when I faced a great 
problem of the Deity of Jesus. [...] Then there was the question of the Resurrection.” (Kenyon, upublisert preken i First 
Presbyterian Church, Hollywood, California 27. aug. 1944.) “There was a time when I denied the sufferings of the wicked. I 
believed in the annihilation of the wicked. I believed it because I was led into it by a man who gave me his book. In that book he 
gave no scripture proof of what he said. I noticed his quotations were almost all from the great clergy.” (Kenyon, upublisert preken 
[Sunday School Lecture], 27. mai 1928.) Med tanke på Kenyons aktive motstand mot religiøs tro/utfoldelse under studietiden ved 
Emerson College, er det slett ikke utenkelig at den unitariske innflytelsen var en av årsakene til at Kenyon for en periode kom på 
avstand fra et levende kristenliv. I så fall er det mer tale om en konflikt mellom “hjerte og hode” etter at han fikk sitt nye 
gjennombrudd i 1893 inntil de teologiske innvendingene var ryddet av veien. 

    24 Kenyon, 1945 b, s. 67. 

    25 Braden, 1987, s. 28-32. 
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fulgte McConnells “well-travelled path from Unitarianism to Transcendentalism”.26 
Riktignok referer McConnell til “Ern” Baxter, som mente å tro at Kenyon var “‘fairly widely 
read’ in Ralph Waldo Emerson and in New England Transcendentalism”.27 Hva som lå til 
grunn for Baxters tro på en slik innflytelse, tar imidlertid McConnell ikke opp. Og om vi ser 
bort fra Baxters angivelige formening, har det ikke lyktes å finne ytterligere materiale som 
bekrefter McConnells påstand. En annen sak er gjerne at det burde interessere enhver 
evangelisk pastor i New England statene å få en viss elementærkunnskap om hvilke religiøse 
og ideologiske forestillinger som hadde sitt utspring/eventuelle nedslagsfelt i ens eget 
geografiske nærmiljø. I så måte skilte forhåpentligvis ikke Kenyon seg fra sine pastorkolleger 
forøvrig? 

Christian Science og New Thought 

Christian Science og New Thought er bevegelser som begge står i gjeld til urmakeren Phineas 
Parkhurst Quimby (1802-66), som etter å ha åpnet kontor i Portland, Maine i 1859 ble kjent 
viden om for sine helbredelsesevner. Allerede i 1838 hadde Quimby blitt introdusert for 
hypnosens muligheter gjennom en viss dr. Collyer. Quimby ble fascinert og begynte å 
eksperimentere med Lucius Burkmar som medium. Under hypnose syntes Burkmar å ha en 
enestående evne til både å diagnostisere folks sykdommer og plager, samt foreskrive et 
passende botemiddel.  Allerede i begynnelsen av 1860-årene begynte Quimby å tvile på om 
Burkmars “medisinske innsikt” hadde direkte innvirkning på at konkrete plager forsvant. 
Kunne det tenkes at pasientens tillit til legen - eller i dette tilfelle mediet som foreskrev 
botemiddel - var den direkte årsak til at helbredelser fant sted? Etter hvert som Quimby kom 
fram til at sykdom skyldtes at man trodde legenes feilaktige diagnose og dermed pådro seg 
denne, samt at man kunne bli frisk igjen ved å korrigere sin feilaktige tro på legens 
diagnostisering, ble Burkman overflødig. Sykdom var i sitt vesen psykosomatisk og Quimby 
hadde nå lagt et fundament for “mental healing”.28 
                                                

    26 Mens Kenyons eget materiale, som vi har sett, tegner et bilde av perioden i Boston som preget av religiøs likegyldighet, 
insinuerer McConnell at “the crucial period of his religious [...] development appears to have taken place during his stay in the city 
of Boston.” McConnell begrunner dette med den allerede omtalte referansen til Minot Savage, samt Kenyons studium ved 
Emerson College. Mens studieoppholdet vil bli fyldigere berørt senere i oppgaven, er det mer naturlig å gripe tak i McConnells 
fokus på unitarenes angivelige innflytelse på unge Kenyon. McConnell tar i bruk Charles Bradens observasjon at både 
transcendentalisme og New Thought oppstod som en reaksjon på unitarenes  lære. Dermed er det ikke usannsynlig at Kenyon har 
lidt samme “skjebne”, nemlig gått via unitarene til transcendentalistene og så til slutt endt opp innen New Thought. (McConnell, 
1988 s. 34-35.) Da jeg mener å ha påvist at McConnells påstand om unitarisk innflytelse er basert på noe tvilsomme premisser, blir 
det problematisk å argumentere videre for at Kenyon også har vært innfluert av transcendentalistene utfra Bradens observasjon at 
en slik utvikling slett ikke var uvanlig. 

    27 McConnell, 1988 s. 26. Mine gjentatte forsøk på å lokalisere McConnells kassettintervju med Baxter 15.05.87 - også via 
McConnell selv - har så langt ikke båret frukt. Nå sier likevel Baxter i brev datert 28.09.92: “It is some time since I read 
McConnell’s book , but as I recall, I felt that his conclusions were valid.” Dette utsagnet blir imidlertid noe oppveiet av utsagn 
som: “All the theological matters that have since become prominent probably due to the comparison with the faith movement, I 
was unaware of. [...] I do not even recall having a discussion on the theological basis of his [Kenyon’s] positions. [...] I would like 
to add that much of the biographical/theological/philosophical material contained in the books now published about him were new 
to me, so I obviously am not a major source of information.” Et senere brev fra meg hvor jeg stilte spørsmål ved Baxters 
angivelige formening om Kenyons kjennskap til Waldo Emersons transcendentalisme, forble dessverre ubesvart da Baxter døde 
like i forveien. 

    28 Braden, 1987 s. 47 ff. 
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Christian Science 

Christian Science som bevegelse ble grunnlagt av Mary Baker [Patterson] [Glover] Eddy 
(1821-1910). Langvarige ryggsmerter førte til at hun oppsøkte “dr. Quimby” første gang i 
1862 hvor hun opplevde en midlertidig lindring. Hun ble en entusiastisk tilhenger av dennes 
lære og anvendte hans metoder både for sin egen helses skyld og i behandlingen av andre. Ut 
fra korrespondansen mellom Quimby og Eddy synes det som om Quimby mente at han tok 
pasientenes sykdom på seg selv og deretter drev dem ut. 1866 - samme år som Quimby døde - 
ble et vendepunkt for 45 år gamle Mrs. Eddy. Etter å ha falt på isen og vært sengeliggende tre 
dager, ble sannheten om helbredelse åpenbart for henne gjennom Matt. 9:2. Hun reiste seg fra 
sengen og erklærte seg fullkomment helbredet. Hun begynte snart å gi privat undervisning om 
helbredelse og benyttet blant annet manuskriptet Extracts from Doctor P.P. Quimbys’s 
Writings. Først i 1875 utgav hun Science and health - som første utgaven ble hetende. Dette 
skulle vise seg å bli bevegelsens lærebok nummer én. Boken formidler forestillinger som kan 
lede tankene dels mot hinduisme og dels mot europeiske filosofer som Berkeley, Fichte og 
Hegel.29  I 1879 ble the Church of Christ, Scientist organisert og et par år senere ble Mrs. 
Eddy ordinert til pastor av sine egne tilhengere. I 1882 stiftet hun the Massachusetts 
Metaphysical College i Boston, hvor studentene etter fullendt undervisning kunne bli såkalt 
“Kristen Vitenskaps praktiserende.” Etter som stadig flere studenter ble uteksaminert og åpnet 
egne Christian Science kontorer, ble Mrs. Eddys lære spredd over store deler av USA og 
Canada. Menigheten av 1879 ble lagt ned i 1889, men oppstod tre år senere som the First 
Church of Christ, Scientist (moderkirken) i Boston. Her tas beslutninger som berører 
bevegelsen som sådan, og moderkirken tjener som bevegelsens hovedkvarter.30  Utenfor sine 
egne kretser er bevegelsen mest kjent for sin fokusering på helbredelse ved tro.31  Sykdom 
oppfattes som illusorisk, og nøkkelen til helbredelse er å se sin sanne tilstand som helbredet:  

 Consequently, the cure of sickness for Christian Science is to help a person understand that he is 
not really sick, that his pain is imaginary, and that his imagined disease is only the result of a false 
belief.32  

Ganske oppsiktsvekkende for Kenyons tilhengere har Kenyon blitt identifisert med 
“metafysiske sektbevegelser” som Christian Science og New Thought, dette til tross for at 
datteren Ruth Alice forsikrer at faren “taught against Christian Science all through his 
ministry.”33 Både Matta,34 Stump35 og McConnell36 påviser hvordan flere av Kenyons 
                                                

    29 Braden, 1958, s. 17 ff. 

    30 Melton, 1989, s. 107-109. Uavhengig av praksis, står det dog svart på hvitt i bevegelsens statutter at “The Mother Church of 
Christ, Scientist, shall assume no general official control of other churches, and it shall be controlled by no other. Each Church of 
Christ, Scientist, shall have its own form of government.” Eddy, 1936, s. 70. 

    31 DeArteaga, 1992, s. 158. 

    32 Hoekema, 1975 s. 188. 

    33 Housworth, brev, 18.07.90. 

    34 Matta, 1987, s. 24-25. 

    35 Stump, 1987 s. 122. 
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medstudenter, samt også enkelte av lærerne ved Emerson College of Oratory, etterhvert ble 
innfluert av Mary Baker Eddys lære. Kenyon selv “was not only very conversant with 
Christian Science concepts but also with a lot of details of how Christian Science 
originated.”37  Ikke usannsynlig inspirert av Walter Haushalters Mrs. Eddy purloins from 
Hegel38 slo Kenyon kategorisk fast at bevegelsens lære i store trekk var direkte plagiat av den 
tyske filosof og idealist Georg Wilhelm Friedrich Hegel.39  McConnell mener å vise at 
Kenyons tidligste fase var preget av en mer fiendtlig holdning mot de “metafysiske sektene” 
selv om han til tider også syntes å unnskylde deres oppkomst med at den moderne menighet 
ikke ville anerkjenne Guds overnaturlige virksomhet:40  “Say what we may against Christian 
Science [...], we owe them a vast tribute for forcing upon our attention the benefits of Divine 
Healing.”41 Det er vanskelig å finne indisier på at Kenyons kritiske holdning ble mildere 
etterhvert. Riktignok syntes han å forsvare “sektenes” framgang med at ordinære menneskers 
legitime behov for å oppleve en overnaturlig Gud ikke ble imøtekommet i de fleste kristne 
menigheter. Resonnementet er imidlertid mer en kritikk av menighetenes tilstand enn en 
aksept av “sektenes” virksomhet.42 Verre stiller det seg at forkynnerne John Kennington og 
“Ern” Baxter mener å ha hørt Kenyon uttale seg positivt om Mrs. Eddys skrifter. I intervju 
med McConnell skal Baxter ha referert til en samtale med Kenyon hvor sistnevnte hevdet at 
det var mye å hente gjennom Mrs. Eddys bøker.43 John Kennington går til og med så langt 
som til å påstå at Kenyon mente det eneste Christian Science manglet, var forkynnelsen av 
Jesu blod.44 Mens Kenningtons påstand lett lar seg gjendrive av Kenyons mange skriftlige 

                                                

    36 McConnell, 1988, s.42. 

    37 Kennington, “E.W. Kenyon and the metaphysics of Christian Science.” s. 1. 

    38 Haushalter, 1936. 

    39 Kenyon, 1942 c, s. 5, 9. “Christian Science is perhaps the strongest of the new religious cults that makes a powerful appeal to 
the God hungry church members as well as the world. It is a philosphy born of Hagel [sic] of Germany. The originals from which 
Mrs. Eddy developed her philosphy have now become public property.” (Kenyon, “The spiritual awakening through Satan,” 
upublisert preken, u.å.) Beskyldningen om at Mrs. Eddy via en viss Hiram Craft fikk tilgang til og plagierte Francis Liebers The 
metaphysical religion of Hegel blir imøtegått i Thomas C. Johnsens artikkel “Historical Consensus and Christian Science.” The 
New England Quarterly, mars 1980, s. 3-22. Johnsen konkluderer med at det var Mrs. Eddy som ble plagiert. 

    40 McConnell, 1988, s. 43, 47-48. 

    41 Kenyon, “Healing for the body.” Reality, nov. 1915, s. 113. 

    42 Kenyon, 1964 b, s. 69-70. 

    43 McConnell, 1988 s. 25-26. 

    44 Kennington, “E.W. Kenyon and the metaphysics of Christian Science.” Jeg ønsker på ingen måte å så tvil om Kenningtons 
motiver, men har allikevel problemer med hans upubliserte arbeid. Han hevder å kjenne Kenyons skrifter så godt at når han hører 
visse Tv-evangelisters prekenutlegninger, kan han nesten oppgi kapittel og sidenummer fra Kenyons bøker hvor disse 
utlegningene kommer fra. Likevel påstår Kennington, etter mitt skjønn stikk i strid med alt Kenyon skriver om emnet, at både 
engler og demoner ifølge Kenyon er tanker.   
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utsagn,45 synes Baxters angivelige påstand vanskeligere å komme til rette med. Isolert sett er 
det imidlertid problematisk å anføre utsagnet som belegg for at Kenyon var innfluert av Mrs. 
Eddy. Kenyon var ikke den eneste av helbredelsesforkynnerne som oppfattet “metafysikerne” 
som en trussel og derfor studerte deres skrifter for å kunne gå i rette med deres 
undervisning.46  Det har vært hevdet at Kenyon ikke syntes å dele den frykt som mange 
innenfor Faith-Cure hadde hatt om at deres egen forkynnelse skulle forveksles med Christian 
Science.47 I tilfelle dette skulle være en korrekt observasjon, skyldes gjerne sistnevntes frykt 
at deres bevegelse oppstod nærere i tid med Christian Science og New Thought, og at mange 
følgelig ikke var istand til å skjelne mellom de ulike strømningene. Kenyon hørte til i neste 
generasjon hvor evangelisk helbredelsesforkynnelse allerede var etablert som tradisjon. Om 
han ikke synes engstelig for å uttrykke enighet med “metafysikerne” der enigheten tross alt 
foreligger,48 kommer vi likevel ikke utenom en rekke avsnitt i hans mange bøker hvor han 
foretar en grenseoppgang mellom sin egen forkynnelse og Christian Science, New Thought og 
Unity School of Christianity.49       

McConnell påviser et læremessig slektskap mellom Mrs. Eddy og Kenyon.50 Begge to 
anerkjenner som et faktum at sansene er begrenset, idet de kun kan oppfatte empiriske 
fenomener.51 Kenyons utsagn om ånden som menneskets sanne “jeg”52 har klare paralleller, 
men også kontraster til følgende kraftsalve fra Mrs. Eddy: “Spirit is real and eternal; matter is 
unreal and temporal. Spirit is God, man in his image and likeness. Therefore man is not 
material; he is spiritual.”53 Parallellene til tross, er likheten av formal eller betydningsmessig 
art? Og - kan vi avdekke både formale og betydningsmessige paralleller innenfor noen av de 
øvrige “idealistiske” grupperingene sammenlignet med Kenyon? Før en slik sammenligning 

                                                

    45 Eks.: “Christianity is not like other religions, beautiful as they may be. For instance, in Christian Science: you become one of 
them by accepting the teaching of “Science and Health” and practicing its rules; or in New Thought: you become a member of that 
sect by accepting their charming ideals of life. But to become a Christian you must be born again by the Holy Spirit, [...] Becoming 
a Christian and becoming a Christian Scientist, then, are not to be compared. [...] One makes you an Eddyite, the other a child of 
God.” Kenyon, “A suggestion.” Reality, nov. 1913, s. 97. 

Se også Kenyons avvisning av Charles Fillmore, grunnleggeren av Unity School of Christianity på grunn av dennes Kristologi: 
“The Jesus of Christian Science is practically identical with the Jesus of “Unity.”” (Kenyon, “Another Jesus,” The Living Message, 
mars 1929 s. 1.) 

    46 Simpson, u.å., s. 29-30. 

    47 DeArteaga, 1992, s. 201. 

    48 Felles for både Christian Science, New Thought, Faith-Cure og Kenyon er en “idealistisk” bibelforståelse: Kunnskap ervervet 
gjennom de fem fysiske sansene kan komme i konflikt med åpenbaringskunnskap fra Gud gjennom Bibelen. Eksempelvis må 
helbredelse mottas i tro før det fysiske sykdomsbildet endres. (DeArteaga, s. 200-201.) 

    49 Ett eksempel er Kenyon, 1942 b s. 19. 

    50 McConnell, 1989 s. 29-36. 

    51 “The corporeal senses can take no cognizance of spiritual reality.” (Eddy, 1934 s. 488-89.) “God cannot communicate with 
your senses.” (Kenyon, 1966 s. 18.) 

    52 Kenyon, 1943 s. 100-101. 

    53 Eddy, 1934 s. 468.  
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har blitt gjort, synes det noe lettvint ukritisk å plassere Kenyon innenfor en Christian Science 
tradisjon. Selv hevder Kenyon: 

 MAN is a part of eternity. Man is an Eternal Being. Man’s body, soul and spirit are Eternal. Man 
cannot be judged or crowned in Eternity without his body. Man was never designed to be a 
disembodied spirit. Man is not a man, not completely a man, without his body. While it is true 
that man is a spirit, and he has a body, yet the body is a part of the man, and God designed it to be 
eternal.54 

 Man is a trinity in his nature: body, soul, and spirit.55 

Slik jeg forstår Kenyon, er mennesket dypest sett en åndelig skapning. Det innebærer blant 
annet at mennesket skiller seg fundamentalt fra alle andre fysiske skapninger ved en åndelig 
dimensjon som muliggjør kontakt og felleskap med dets Skaper.56 Et vesentlig anliggende for 
Kenyon synes å være at mennesker ikke er seg tilstrekkelig bevisst sin unike plass i 
skaperverket og følgelig er altfor opptatt med sekundære ting - som ikke nødvendigvis i seg 
selv er galt - og altfor lite opptatt med Gud. Om vi dypest sett er åndelige skapninger, er det 
likevel de færreste som tar på alvor menneskets åndelige behov.57  Kenyon hevder på ingen 
måte at legemet er ondt,58 eller at den kunnskap som er tilgjengelig via sansene, er illusorisk. 
Tvertimot er den gitt av Gud selv og er vår rettesnor når vi skal tolke empiriske fenomener. 
Den har imidlertid alvorlige begrensninger som gjør at den må utfylles - ikke erstattes - med 
kunnskap formidlet direkte fra Gud til menneskets ånd: “I can see now, how Revelation 
Knowledge is necessary to Sense Knowledge. They should never be separated one from the 
other.”59 

Kenyon har også blitt kritisert for å å ha forfektet en dualistisk ånd-materie epistemologi med 
klare paralleller til Mrs. Eddy.60 Det er imidlertid et spørsmål om ikke Kenyons 
kunnskapsforståelse snarere er dialektisk. Gnostisk dualisme anerkjenner materien, legemet 
inkludert, som ondt, mens ånden som det gode søker å unnslippe materien og igjen bli forenet 
med sin “egentlige” virkelighet. Kenyon anser verken legemet, sinnet, eller såkalt 
“sansekunnskap” som noe ondt, om de enn kan betraktes som redskaper for den onde i 
kampen mot menneskets ånd.61 Mens Mrs. Eddy syntes å fornekte sansekunnskapen helt og 

                                                

    54 Kenyon, “Our bodies.” Reality, okt. 1915, s. 99. 

    55 Kenyon, “Where do we live.” Reality, juni 1906, s. 88. 

    56 En artikkel kalt “The Nature of Man” som riktignok ikke er skrevet av Kenyon, men av L.R.S. i Reality, nov. 1914, s. 159-60 
synes tydelig innfluert av Kenyon: “Man is a triple, rather than a dual, being. He is Body, Soul and Spirit.[...] The spirit is the real 
man that which makes him different from every other man, and puts him in a different class from animals” 

    57 Kenyon, “Body, Soul, and Spirit.” Reality, des. 1913, s. 114. 

    58 Kenyon, “Taking His side.” Reality, nov. 1906, s. 128. Se også Kenyon, “Deeds of the body”, Reality, mars 1908, s. 108-112. 

    59 Kenyon, 1966 s. 9. 

    60 McConnell, 1988, s. 106. 

    61 DeArteaga, 1992, s. 223-224. 
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holdent, anerkjente Kenyon dens betydning på de områder den var ment å ha gyldighet. For å 
få kjennskap til/kunnskap fra Gud, var imidlertid det gjenfødte mennesket avhengig av en 
overnaturlig innsikt gitt av Gud selv gjennom “åpenbaring”.62 

New Thought 

 While Phineas Parkhurst Quimby may without cavil be regarded as the founder not only of the 
New Thought Movement but of the whole so-called Metaphysical Movement in America, credit 
for the spread of his ideas and methods, as well as for the organization of movements that have 
made these a force in American life, must go to four others. These were four sick people who 
sought healing at his hands within a period of less than two years, in 1862-63.63 

Mrs. Eddy er allerede nevnt som en av de fire. Ekteparet Anetta Seabury og Julius A. Dresser, 
hvorav sistnevnte hadde bakgrunn innen “the Calvinistic Baptist Church,”64  var de første som 
organiserte det som senere skulle bli kjent som New Thought. Etter noen år på Vestkysten 
kom de tilbake til Boston i 1882. Året etter gikk Dresser offentlig ut og anklaget Mrs. Eddy 
for plagiat av Quimby “presenting his [Quimby’s] ideas as her own under a new label of 
Christian Science.”65 Siden Quimbys sønn, George, nektet å utlevere farens upubliserte 
manuskript, fortsatte striden, og ekteparet Dresser så det nærmest som sin livsoppgave å 
forsvare Quimbys ære. Deres sønn igjen, Horatio Dresser, ble en like lidenskapelig forsvarer 
av Quimby og fikk endelig tillatelse av dennes svigerdatter til å utgi boken The Quimby 
Manuscripts i 1921. Hensikten med å utgi boken synes å ha vært å avsløre Mrs. Eddys 
angivelige plagiat.66  

Warren Felt Evans (1817-1887) var også en av de fire som oppsøkte Quimby i tidsrommet 
1862-63. Han har fått lite oppmerksomhet utenfor New Thought kretser, og ingen av hans ti 
bøker er lenger i salg. Han var metodistforkynner i mange år, men ble etterhvert innfluert av 
den svenske bispesønnen og mystikeren Emanuel Swedenborgs lære om den åndelige verdens 
forrang vis-à-vis det materielle og dennes fokusering på “the law of correspondence”. Evans 
forlot metodistkirken til fordel for the Church of the New Jerusalem i 1864.67  Møtet med 
Quimby samme år brakte ikke bare helbredelse. Evans ble den som skulle bringe Quimbys 
tanker og helbredelsesmetoder ut i bokform. Hans tidligere kjennskap til Swedenborgs lære 
hadde gitt et solid teoretisk fundament. Han trengte kun å finne noen som kunne bevise 
praktisk det han selv hadde tilegnet seg gjennom den svenske mystikerens bøker for å 
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    65 Melton, 1989 s. 108. 

    66 Dresser, 1969 s. 1, 19-26. 

    67 Teahan, “Warren Felt Evans and Mental Healing: Romantic Idealism and Practical Mysticism in Nineteenth-Century 
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akseptere den terapeutiske læren - og denne fant han i Quimby. I tillegg til å skrive bøker 
begynte Evans å ta imot pasienter selv, etter oppmuntring fra Quimby.68 

En person som ikke var blant de ovennevnte fire, men som like fullt har hatt stor innflytelse 
på New Thought, er Emma Curtis Hopkins (1853-1925). Hun opplevde en personlig 
helbredelse gjennom Christian Science i 1881 og ble såkalt Kristen Vitenskaps praktiserende 
tre år senere. Hun fikk raskt ansvar som forlegger for Mrs. Eddys Christian Science Journal i 
Boston, Massachussetts. Karrieren innen Mrs. Eddys bevegelse ble imidlertid kortvarig. 
Hopkins brøt ut i november 1885 og flyttet til Chicago. Som mange andre som tidligere hadde 
brutt med bevegelsen, etablerte også Hopkins seg som “independent practioner”. I 1886 
grunnla hun the Emma Curtis College of Christian Science. Til tross for at mange hadde 
etablert egne skoler hvor de underviste ferske “practioners”, var Hopkins raskt i ferd med å bli 
leder for en voksende nasjonal organisasjon. Da 1887 var omme, var det etablert 17 filialer av 
the Hopkins Metaphysical Association over hele USA, fra Maine til California. Året etter ble 
hennes “college” omgjort til “teologisk seminar”, og Hopkins ordinerte selv til tjeneste dem 
som ble uteksaminert fra seminaret. Mange av disse ble senere sentrale lederskikkelser innen 
det som skulle bli kjent som New Thought. Charles og Myrtle Fillmore, grunnleggere av 
Unity School of Christianity, dro til Chicago i 1890 for å få undervisning av Hopkins. Av 
øvrige kjente New Thought’ere som var direkte innfluert av Hopkins, kan nevnes Ernest 
Holmes (grunnlegger av the Church of Religious Science), Harriet Emilie Cady (forfatter av 
Unitys lærebok Lessons in Truth), Annie Rix Militz (grunnlegger av Home of Truth) og 
Malinda Cramer (“co-founder” av Divine Science). Via Clara Stocker ble Albert C. Grier 
introdusert for Hopkins, og gjennom ham så the Church of the Truth dagens lys.69 

New Thoughts begynnelse har blitt beskrevet som en feministbevegelse. De fleste 
lederskikkelsene var kvinner, med unntak av noen ganske få menn (som var gift med svært 
innflytelsesrike motparter). Dette endret seg rundt århundreskiftet hvor mannlige tilhengere 
gradvis “assumed many prime roles as editors of movement periodicals, founders of new 
movement organizations, writers and historians.”70  

Til tross for at the International New Thought Alliance (INTA) ble stiftet i 1914 etter mange 
tidligere forsøk på å forene de ulike New Thought grupperingene, er organisasjonen først og 
fremst “a symbol of unity within the general field it represents.”71  Medlemskap er ikke 
betinget av felles lære, men til tross for det læremangfold som kommer til uttrykk i de ulike 
gruppene, synes de fleste å kunne identifisere seg med INTAS “declaration of principles” 
(kunngjøringen av 1914 ble revidert i 1957). Bevegelsen som helhet er kjent for sin 
fokusering på helbredelse og til dels økonomisk velstand. I motsetning til Christian Science 
fornekter man ikke det ondes (inklusivt sykdommers) eksistens, men hevder at mennesket kan 
vinne seier over disse gjennom bevisst utøvelse av sin tro. De fleste New Thought gruppene 
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følger imidlertid Christian Sciences undervisning om Gud som “immanent, omnipresent 
Spirit” og mennesket som “a reflection of God”.72 

Om Mrs. Eddy påstås å ha vært en betydningsfull inspirasjonskilde for Kenyon, er det likevel 
New Thought som har blitt kjørt fram som den bevegelse som hovedsaklig har innfluert hans 
tenkning. 3. oktober 1892 ble 25-årige Kenyon innvilget opptak ved Emerson College of 
Oratory i Boston.73 Skolens leder Charles Wesley Emerson, hadde vært unitarforkynner, men 
forkynte en synkretistisk lære med delkomponenter fra gresk platonisme, Spencers 
sosialdarwinisme, Waldo Emersons transcendentalisme, samt Swedenborgs mystikk.74 De 
ulike delkomponentene ble holdt sammen av en kvasidarwinsk tese om menneskehetens 
religiøse evolusjon hvor målet var guddommeliggjøring. Kenyons opptak ved institusjonen 
kan dokumenteres, men man har ikke vært istand til å finne ut av hvilke kurs han har 
gjennomført.75  Nå bekrefter riktignok Kenyons eget materiale at han ikke bare tok imot 
plassen, men faktisk også begynte ved institusjonen.76 Det er mulig Kenyon har hoppet av før 
skoleåret var omme, og kopier av avgangspapirer foreligger ikke. Likevel gjør blant annet 
McConnell et nummer ut av Kenyons kortvarige opphold hvor han etter all sannsynlighet må 
ha blitt påvirket av medstudenten Ralph Waldo Trine,77 som parallellt med sitt eget studium 
fungerte som lærer i retorikk. Nå var riktignok ikke Trine kjent som noen eksponent for New 
Thought på dette tidspunkt,78 et poeng som synes noe nedtonet hos McConnell, som forøvrig 
vier et helt kapittel til Kenyons opphold ved institusjonen for på den måten å føre bevis for 
the Kenyon Connection. Med sistnevnte benevnelse mener han en historisk forbindelseslinje 
mellom New Thought og den moderne trosbevegelsen via Kenyons studieopphold:  

 If Emerson College was simply an oratory founded by an Unitarian minister, then Kenyon’s 
attendance there would not be that significant. Certainly it would not justify so intriguing a label 
as the Kenyon Connection.79   

Hadde McConnell tatt tilstrekkelig hensyn til Kenyons unge alder, oppholdets korte varighet, 
mangel på biografiske opplysninger forut for dette, samt Kenyons motivasjon for å begynne 
ved skolen, hadde han forhåpentligvis vist større varsomhet med hensyn til uttrykket “Kenyon 
Connection.” DeArteaga synes betraktelig mer forsiktig: 
                                                

    72 Teahan, “Warren Felt Evans and Mental Healing: Romantic Idealism and Practical Mysticism in Nineteenth-Century 
America,” Church History 48, mars 1979, s. 77. Mange av Mrs. Eddys tanker finner klare paralleller i W.F. Evans bøker. 
Uttrykket “Christian Science” var blitt benyttet både i Evans bok The Happy Islands (1860), s. 251 og i Quimbys upubliserte 
manuskripter f.o.m. feb. 1863 - en god stund før førsteutgaven av Science and Health så dagens lys i 1875. Allerede i 1850 hadde 
imidlertid forkynneren William Adams gitt ut boken The Elements of Christian Science. (Braden, 1987 s. 58.) 

    73 Fleming, brev, 12.06.92. 

    74 Coffee/Wentworth, 1982, s. 1-34. 

    75 Fleming, brev, 12.06.92. Om dette skyldes at Kenyon avbrøt studiet før skoleåret var omme, vites ikke. 

    76 Koch, “An outside and inside view at Bethel.” Reality, mars 1912, s. 107. 

    77 McConnell, 1988, s. 41-42. 
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    79 McConnell, 1988, s. 36. 
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 How Kenyon discerned, struggled with and rejected the Gnostic elements of the Metaphysical 
movement while holding to its idealistic view is not known [...] Yet by the time he published his 
first theological work, The Father and His Family (1916) he had discerned and rejected the core 
of Gnostic beliefs in metaphysical philosophy. His writings consistently show that he considered 
himself strongly opposed to the whole Metaphysical movement, from Unity to its most extreme 
form as in Christian Science [...] He seems to take pleasure in his confrontations with cult 
members, as when he prayed for healing for a woman who was dedicated to Unity (and whom he 
also led in a conversion experience).80  

Kenyon tok imidlertid avstand fra “the Gnostic elements of the Metaphysical movement” 
lenge før 1916. Til og med McConnell omtaler Kenyons kritiske evaluering av bevegelsen på 
et langt tidligere tidspunkt.81 Kenyon hevder blant annet: 

 Some have doubtless been thinking along the lines of so called Modern New Thought, and have 
come to the conclusion that we are all sons of God, that all we have to do is to develop the divine 
element in us, and that will make us fit to dwell with God eternally. That is, they have accepted so 
called New Thought instead of a New Creation, and that is not a new thought at all. [...] Now, 
men and women, any doctrine that teaches you and me that we have an elememt in ourselves that 
we can develop and grow independent of God and make us fit to stand in the presence of God, is 
not true, to put it mildly.82  

Kenyons opptak ved institusjonen i Boston har stort sett blitt tolket negativt - nemlig som et 
indisium på at det var her hans angivelige New Thought pregede teologi tok form. Emerson 
College vil bli nærmere berørt under neste underavsnitt – om Faith-Cure bevegelsen. Det kan 
imidlertid være på sin plass igjen å minne om at bare et halvt år etter skoleårets avslutning ble 
Kenyon ordinert blant Free-will baptistene. Selve eksaminasjonen forut for ordinasjonen 
forløp “highly satisfactory”.83 På samme måte som det er naturlig å tenke seg en viss 
bearbeidelsestid om Kenyon skulle ha vært preget av unitarisk tenkning, vil det samme måtte 
gjelde vedrørende New Thoughts filosofi.   

Faith-Cure bevegelsen        

“Divine Healing” var slett ikke noe nytt fenomen innenfor det amerikansk-religiøse 
landskapet. Ved kvekergrunnleggeren George Fox sitt besøk i 1672 gikk allerede ryktene fra 
Storbritannia foran ham, og dusinvis av helbredelser, deriblant en oppvekkelse fra de døde, 
fant angivelig sted i løpet av hans korte Amerika opphold. Ann Lee og hennes bevegelse The 
Shakers var blant de få som førte arven videre på 1700-tallet.84 1800-tallets “Divine Healing” 
eller “Faith-Cure Movement” synes dog først og fremst innfluert av samtidens 
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hellighetsbevegelse. Denne inndeles gjerne i tre separate strømninger: Wesleyan Methodist 
Perfectionists, the Oberlin Perfectionists og the Keswick Perfectionists. Mens den første 
gruppen appellerte til John Wesleys vektlegging av personlig hellighet, betegnes “Oberlin 
Perfectionism” som “the basic expression of the Wesleyan doctrine which arose among the 
Presbyterians and Congregationalists in the 1830’s”, hvis hovedeksponenter var Charles G. 
Finney og Asa Mahan - begge ved Oberlin College. Keswick bevegelsens begynnelse 
relateres gjerne til Robert Pearsall Smith og William Boardman, som var initiativtakere til den 
hellighetsvekkelsen som skyllet over Europa i løpet av 1870-80 årene. I motsetning til de to 
første strømningene som poengterte en øyeblikkserfaring, betonte Keswick bevegelsen 
helliggjørelse som en gradvis prosess. Dwight Lyman Moodys “Northfield conferences” bidro 
sterkt til utbredelsen av Keswick-gruppens fokusering på kraft istedetfor renselse fra synd i 
Amerika, og budskapet ble videreformidlet av populære forkynnere som Reuben A. Torrey, 
A.J. Gordon og A.B. Simpson.85   

Ethan O. Allen har blitt betegnet som “the father of the divine healing movement in 
America”.86 Etter å ha blitt bedt for til helbredelse i 1846, begynte Allens 50 år lange 
heltidstjeneste med spesiell fokus på troshelbredelse. En av Allens første assistenter, den afro-
amerikanske forkynneren Elisabeth Mix, spilte en betydelig rolle blant annet gjennom sin 
rekruttering av andre til heltidstjeneste innen helbredelsesvekkelsen, deriblant Carrie Judd 
(Montgomery), “who was to become a significant link between the holiness, divine healing, 
and pentecostal movements.”87   

Om Allen var først ute, regnes likevel Charles Cullis (1833-92) som den mest fremtredende 
skikkelsen under utviklingen av den amerikanske helbredelsesvekkelsen. Homeopaten fra 
Boston, Massachussetts åpnet i 1864 et hjem for tuberkuløse - åpenbart inspirert gjennom 
George Müllers bok Life of Trust. Cullis ble tidlig opptatt av troshelbredelse, men ble først 
overbevist om at helbredelse som svar på bønn fremdeles var tilgjengelig gjennom boken Life 
of Dorothea Trudel. Under sitt fire måneders lange opphold i Europa i løpet av 1873 besøkte 
han derfor den sveitsiske kvinnens “faith home” i Männedorf. Oppholdet i Europa innledet en 
ny fase i Cullis’ predikantvirksomhet, og vel tilbake i USA viet han  desto mer av sin tid til å 
be for syke. Cullis var ingen teolog og overlot derfor til mer kompetente skribenter å utbre det 
teologiske forsvar for troshelbredelse gjennom forlaget The Willard Tract Repository. Mellom 
1872 og 1892 gav Cullis ut mer materiale om helbredelse enn noe annet forlag i USA, 
deriblant bøker av de mest kjente representantene for den europeiske helbredelsesvekkelsen - 
først og fremst Trudel, Otto Stockmayer og Johann Blumhardt. Fra og med 1874 arrangerte 
dessuten Cullis årlige “campmeetings” som i ytterligere grad forsterket oppmerksomheten 
ikke bare rundt Cullis’ person, men også helbredelse ved bønn.  

Selv om Cullis hadde berørt tusener med budskapet om helbredelse ved tro, var det takket 
være mange av hans forkynnertilhengere at bevegelsen spredte seg videre.88  William 
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Boardman hadde fulgt Cullis på den fire måneder lange rundreisen i Europa i 1873 og dro så 
til Storbritannia hvor han sammen med Robert Pearsall Smith ble foregangsmann for den 
såkalte “Higher Christian Life Movement.”89  Det meste av Boardmans virksomhet foregikk i 
Europa,90 men hans mange bøker om troshelbredelse fikk stor betydning også for den 
amerikanske vekkelsen. En kjent forkynner som ble helbredet under Boardmans virke, var 
sørafrikaneren Andrew Murray (1828-1917). Selv om Murray kun besøkte USA én eneste 
gang etter sin opplevelse, ble han raskt kjent på grunn av sine mange bøker om helbredelse og 
helliggjørelse, samt artikler i den amerikanske vekkelsens tidsskrifter. Adoniram Judson 
Gordon (1836-95) var allerede i 1882 en av de ledende forkynnerne innen Faith-Cure. Selv 
om han bad for tusener til helbredelse, var det som forfatter han øvde størst innflytelse på den 
raskt voksende bevegelsen. I boken The ministry of healing (1882) hvor “Gordon marshalled 
the arguments for the reality of miracles of healing from the testimony of Scripture, reason, 
the church, theologians, the mission field, the adversary, and experience [...]”, konkluderte 
forfatteren med at “much greater things might be expected under the new covenant after the 
ascension of Jesus and his continuing presence in the church.”91  Boken ble  betegnet som 
“the most rational presentation of the view of the Faith-Healers”,92 av Benjamin Warfield - en 
av de såkalte “Princeton Divines” og sterk motstander av bevegelsen. Carrie Judd 
Montgomery (1858-1946) er såvidt nevnt allerede, en av de få som var aktiv fra 
helbredelsesvekkelsens spede begynnelse på 1880-tallet til den moderne “Post-World War II 
Healing Movement.” Hun hadde virket sammen med de aller fleste innen Faith-Cure, i tillegg 
til William J. Seymour (Azusa Street Mission), Maria Woodworth Etter, Smith Wigglesworth 
og dusinvis av andre kjente forkynnere innen hellighets- og pinsebevegelsen. Hun har blitt 
omtalt ikke bare som brobygger, men som “spokesperson, leader and molder of three 
important religious streams: the faith healing movement, the Christian and Missionary 
Alliance, and the Pentecostal movement.”93  Albert Benjamin Simpson (1843-1919) var den 
eneste av Cullis’ direkte etterkommere som grunnla et eget kirkesamfunn, nemlig ovennevnte 
Christian and Missionary Alliance. Som Gordon utøvde også Simpson en betydelig 
innflytelse gjennom sitt utstrakte forfatterskap. Dette - kombinert med blant annet ukentlige 
helbredelsesmøter i New York City, gav raskt Simpson anerkjennelse som “a leader of the 
faith cure school, second only to Charles Cullis.”94 

De aller fleste innen Faith-Cure hadde tidligere bakgrunn innen hellighetsbevegelsen, faktisk 
var det lite og ingenting utenom guddommelig helbredelse som skilte de to 
vekkelsesstrømningene. Chappell skriver derfor: 
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 By propagating the doctrine of Christian Perfection or the Baptism of the Holy Spirit as 
purification from sin, the enduement with power, and the living of a consecrated life of holiness, 
the nineteenth century holiness movement provided the basic theological milieu in which the 
supernatural gifts of God, and in particular divine healing would flourish. [...] When one accepts 
the basic presupposition of the faith healing movement that all sickness is ultimately related to sin 
and satan, and the presupposition of the holiness movement that the believer is endued with the 
pentecostal power of the Book of Acts, then the sanctified believer, who through God has power 
over sin and satan, also has power over sickness. This thesis provided the fundamental basis for 
the intimate connection between perfectionism and divine healing.95 

Analogt med hellighetsbevegelsens betoning av helliggjørelse/dåpen i Den Hellige Ånd som 
en øyeblikkserfaring, forkynte mange av helbredelsespredikantene legedom som Guds 
overnaturlige inngrep hvor sykdom umiddelbart slapp taket, såfremt den troende ikke satt fast 
i personlig synd eller mangel på tro. Det fantes imidlertid også dem som opererte med et 
tidsintervall fra Gud berørte den syke til den faktiske manifestasjonen av fysisk helbredelse 
inntrådte.96 På samme måte opplevde man dissens i spørsmålet om bruk av medikamenter 
etter at man var blitt bedt for uten at den fysiske manifestasjonen av Guds helbredelse hadde 
inntrådt, var uttrykk for vantro eller ikke. På dette punkt var blant annet Charles Cullis og 
A.B. Simpson uenige.97  

Emerson College of Oratory - kun “sekterisk” belastet? 

Vi har opptil flere ganger berørt Kenyons opptak ved institusjonen i Boston. Moderne 
kritikere har nærmest uten unntak tolket negativt unge Kenyons opphold ved skolen. Skolens 
grunnlegger Charles Wesley Emersons (1837-1908) teologiske bakgrunn er også delvis 
berørt. Emerson startet sin forkynnervirksomhet blant kongregasjonalistene i 1860, gikk over 
til “universalism” seks år senere før han endte opp som unitarforkynner i 1871.98  Hva 
Emerson institusjonens historikere imidlertid ikke kan ha vært klar over, er at Emerson også 
virket som “professor of oratory” ved Faith-Cure bevegelsens mest fremtredende skikkelse 
Charles Cullis’ Faith Training College i Boston fra 1876, at Emerson er opplistet sammen 
med Cullis’ øvrige medarbeidere i institusjonens årsrapporter og at Emersons synspunkter på 
skolen og den rolle “oratory” burde ha der, blir referert i de samme årsrapportene fram til 1. 
oktober 1887.99  Det er verd å merke seg at Emerson allerede på et langt tidligere tidspunkt 
hadde markert sitt ikke-ortodokse ståsted, hvilket på ingen måte ble stukket under en stol. I 
den forbindelse siterer Simmons fra årsrapporten i 1880: 

 He [Emerson] said that he had been through a thorough course  of speculative reading, and had 
wandered widely into different philosophies, but was becoming more and more profoundly 
convinced of the wisdom and power contained in the name of Jesus; and the text of texts seemed 
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to him to be, ‘I, if I be lifted up, will draw all men unto Me.’ ‘What we need for power is to lift up 
the Lord Jesus Christ!’ 

Simmons gjør dessuten oppmerksom på at Emersons rettroenhet - eller mangel på sådan - 
forøvrig ikke synes å ha vært interessant blant Cullis’ tilhengere. Det lille av kritikk som av 
og til forekom, gjaldt selve berettigelsen av faget “elocution”, ikke Emersons undervisning 
som sådan. Med utgangspunkt i det faktum at ingen i Cullis’ stab mottok noen økonomisk 
godtgjørelse for sin undervisning, samt at Emerson i ni av sine elleve år hos Cullis samtidig 
var “president” ved sin egen Emerson College of Oratory, konkluderer Simmons: 

 [...] it becomes clear that Emerson was more than casually supportive of the goals and missions of 
Cullis’ ministry in general, and the Faith Training College in particular. The evidence then 
strongly favors the conclusion that, at least during that period, Emerson embraced the “full 
gospel” message of Jesus as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King, which Cullis and his 
associates advocated.100 

Hva angår Kenyons studium ved Emerson College, er det neppe noen som benekter at 
undervisningen i høy grad var preget av New Thoughts filosofi, “albeit in its more 
‘Christianized form’” -  ifølge Simmons - som legger til: “Then again, it is equally certain that 
Kenyon’s days at Emerson served to reinforce his interest in the Higher Christian Life.”101 

Simmons observasjon av Emersons eklektiske bakgrunn med basis også innen 
hellighetsbevegelsen, er interessant og tjener som et nyttig korrektiv til den tidligere omtalt 
nokså ensidige fokuseringen på “The Kenyon-Connection”, det teologiske og historiske 
bindeleddet mellom New Thought og den moderne trosbevegelsen, da sistnevnte bevegelse 
angivelig skal ha hentet det meste av sitt budskap fra Kenyons bøker.102 Enda en gang vil jeg 
dog gjøre oppmerksom på at Kenyons eget materiale tegner et bilde av Kenyon som religiøst 
likegyldig under studieoppholdet i 1892-93. Hensikten med skoleåret synes på ingen måte å 
være relatert til noen forberedelse av forkynnergjerningen. Tvertimot ønsket unge Kenyon en 
karriere som skuespiller: 

 I tried to be an athesist [sic]. After I had been a Christian for four years I went to Emerson’s 
school of Oratory to get ready for the stage. However, I carried my Bible everywhere. I fought the 
men that were getting ready for the ministry. I wrecked one young man who was one of the 
cleanest boys studying for the ministry. I was so mad, but God got hold of me and brought me 
back into fellowship with him. I got this man back.103 
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    101 ibid. s. 55. 

    102 McConnell, 1988, s. 3-14; 30-52. 

    103 Kenyon, upublisert preken i First Presbyterian Church, Hollywood, California  27. aug. 1944. Om Kenyon ble en kristen like 
før 19. års dagen, betyr det at “frafallet” må ha inntrådt ett års tid etter at han begynte å reise som pianoselger. 
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Vendepunktet skjedde imidlertid i juni 1893 da Kenyon sammen med sin første kone overvar 
et møte i den kjente Clarendon Street Baptist Churc" i Boston104 hvor Faith-Cure leder A.J. 
Gordon virket som pastor fra 1869 til sin død i 1895.105 Kenyon begynte, som vi tidligere har 
sett, nokså umiddelbart med evangelistisk virksomhet, og etter noen få måneder ble han 
innbudt til en lokal Freewill baptistmenighet hvor han forøvrig ble ordinert til tjeneste kort tid 
etterpå. Kenyons umiddelbare referanse var åpenbart innenfor evangelisk kristen tro, og som 
vi også tidligere har berørt - til og med McConnell påviser Kenyons kritiske holdning til New 
Thought i løpet av den tidlige fase av hans virke.106  

Kenyons referanse til Henry Drummond (1851-1894) som “one of the world’s greatest 
scientists,”107 kan vel neppe heller isolert sett tas til inntekt for at Kenyon bifalt Emersons 
eklektiske teologi - dette til tross for Emersons beundring for Drummond, sistnevntes besøk 
ved Emerson College under Kenyons studietid (mai 1893),108 samt hans “heterodox 
influences” - eksempelvis Swedenborgianisme. Drummond hadde tross alt et svært nært 
forhold også til D.L. Moody, som han også jobbet sammen med både i 1873 og 1882. 
Dessuten fikk han tilbud om å jobbe sammen med denne enda en gang ti år senere: 

 Sensitive to the embarrassment that he was causing his friend, Drummond declined Moody’s 
offer to assist him at the 1893 World’s Fair in Chicago knowing that this would only expose his 
old friend to further attacks for working with a liberal Christian evolutionist.109  

Både betegnelsen “Kenyon Connection” og den betydning denne har fått i McConnells 
bestrebelser på å plassere Kenyon rent kirkehistorisk, synes, om ikke direkte kunstig, så 
iallfall betydelig overdramatisert. 

Paralleller og kontraster mellom Faith- og Mind-Cure.  

Dale Simmons avsluttet i 1990 sin doktoravhandling nettopp om Kenyon. Forfatteren påstår 
at Kenyons forkynnelse av “peace, power and plenty is a unique hybrid created from the 
grafting together of various faith-cure and mind-cure sources.” Om Simmons forskning 
primært er rettet mot Kenyon selv og hans teologiske røtter, har sekundærmålet vært å 
analysere paralleller og kontraster mellom Mind-Cure bevegelsen (New Thought) og den 
evangeliske Higher Christian Life strømningen, som Faith-Cure var en del av, i den grad disse 
                                                

    104 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, jan. 1901, s. 131. 

    105 Russel, “Adoniram Judson Gordon: Nineteenth-Century Fundamentalist.” American Baptist Quarterly, mars 1985, s. 62. 

    106 McConnell, 1988, s. 43. McConnells påstand om at Kenyons korte opphold ved Emerson College så å si er dømt til å ha 
måttet innfluere hans senere teologi, er i høyeste grad problematisk. (1) Kenyon regnet seg som agnostiker. (2) Skoleåret tjente 
som en forberedelse - ikke til forkynnergjerningen, men til en karriere som skuespiller. (3) Kenyon motarbeidet aktivt troende 
mennesker, og istedetfor å la seg innfluere av lærerne, deriblant den etterhvert berømte Ralph Waldo Trine, syntes han å utøve 
større innflytelse over enkelte av elevene enn disse. (Kenyon, upublisert preken i First Presbyterian Church, Hollywood, California 
27. aug. 1944.) 

    107 Kenyon, 1970 a, s. 250. 

    108 Coffee/Wentworth, 1982 s. 36-38. 

    109 Simmons, 1990, s. 34. 
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bevegelser har beslektet berøringsflate med Kenyons forkynnelse.110 Ifølge Simmons hevdet 
både New Thought og Higher Christian Life Movement at indre fred kun var oppnåelig 
gjennom en forening med Guddommen, etter at menneskets “self” var ryddet av veien.111 For 
å forstå forskjellene må vi se nærmere på begge bevegelsers antropologi. New Thought 
skjelner gjerne mellom menneskets egentlige eller “higher self” og ens “individual 
mind”/“lower self”, som mottar kunnskap via de fem sansene. Guddommen - eller det 
uendelige - er alltid rede til å inngi fred, kraft, visdom og liv til menneskets egentlige jeg i den 
grad ens “higher self” bevisst åpner opp for Altets “inflowing”. Ens lavere jeg er imidlertid 
upålitelig i og med at den formidler informasjon fra den ytre sanselige verden.112 Mens New 
Thought hadde en tendens til å skille mellom mennesker som var seg bevisst sin “essential 
divinity” og dem som ennå manglet opplysning om sin sanne tilstand, opererte gjerne Higher 
Christian Life med tre kategorier: de uomvendte, ordinære kristne og seirende kristne (i 
betydningen seier over synd, hvorav hovedsynden syntes å være bekymring     [= motsats til 
fred]). Seieren skulle vinnes ved at den kristnes selvliv (gamle natur, kjødet) ble avsatt fra 
tronen og at man en gang for alle overgav seg helt til Gud. Helliggjørelsen innebar imidlertid 
ingen garanti for at den seirende kristne automatisk ville forbli en overvinner. Selv om den 
seirende kristne fremdeles hadde en iboende fallen natur, kunne imidlertid denne holdes nede 
ved at ens vilje aktivt tok parti for Gud i kampen mot personlig synd.113 

På samme måte som indre fred, var også kraft tilgjengelig gjennom foreningen med 
Guddommen. For New Thought var “Gud” og “kraft” identiske størrelser, og hemmeligheten 
til et liv i kraft blir følgelig å tre inn i “a conscious, vital realization of our oneness with the 
Infinite Life, and the opening of ourselves fully to this divine inflow.”114 Om man på den ene 
siden ble oppfordret til å tre til side og la Guddommen gjøre verket - åpne seg for kraftens 
“inflow”, kunne man i neste øyeblikk bli fortalt hvordan åndelig kraft var betinget av at man 
kjente til og utnyttet visse åndelige lover. To av de mest fremtredende lovene innen New 
Thought synes å være loven om årsak og virkning og loven at “like attracts like. Ut fra 
premisset at tanker har substans – “thoughts are things - og loven at “like attracts like” slutter 
man seg til at “whatever we conceive in the realm of thought, necessarily manifests itself in 
the material world.” Dermed blir tanken årsaken og den materielle manifestasjonen 
virkningen.115 Tanker beskrives gjerne som “forces” – “the most vital, subtle and irresistible 
force there is in the universe.”116 Til tross for at denne “force” (som har sitt opphav i vårt 
“higher self” - som er “indistinguishable from God”117), mentalt avviser sansenes 
desinformasjon via vårt “lower self” og positivt bejaer alt Guddommen har gjort tilgjengelig 
                                                

    110 ibid. s. iv-v. 

    111 ibid. s. 146. 

    112 ibid. s. 103-107. 

    113 ibid. s. 112-116. 

    114 ibid. s. 155. 

    115 ibid. s. 155-159. 

    116 Trine, In tune with the infinite, s. 24. Sitat fra  Simmons, 1990, s. 161.  

    117 Simmons, 1990, s. 160. 
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for oss, er dette ofte tilsynelatende ikke nok. New Thought betoner også det uttalte ords verdi. 
Om tankene i seg selv har iboende skaperutrustning, vil våre uttalte ord - om de samsvarer 
med ovennevnte tanker - gi disse retning. Det talte ord må foreligge før den ytre materielle 
manifestasjon av tankenes skaperutrustning kommer til syne. Tro blir følgelig “a confident 
assurance based on our absolute knowledge that everything is already provided for us through 
the operation of certain immutable laws.” Våre uttalte ord (“affirmations”) kan gjerne ytre seg 
i en takksigelse for at behovet allerede er møtt. En futurisk forventning derimot er uttrykk for 
vantro.118  

Hellighetsbevegelsen (Higher Christian Life) kunne på ingen måte akseptere New Thoughts 
forståelse av kraft som “inpersonal force”.119  Derimot ble den tolket som en av Åndens 
attributter. Etter hvert som utviklingen gikk, ble forståelsen av “dåpen i Den Hellige Ånd” 
som renselse fra synd skjøvet i bakgrunnen til fordel for kraftutrustning til tjeneste. Tjenesten 
synes spesielt å ha referert til personlig evangelisering av uomvendte. Ulike formularer ble 
lansert innad i bevegelsen for å motta Åndens fylde. Om innholdet i disse kunne variere, var 
man iallfall enig om at garantert resultat var betinget av at de ulike trinn ble fulgt i korrekt 
rekkefølge. Det tok ikke lang tid før forestillingen om bruk av rett metode ble lansert for å 
kunne motta enhver velsignelse fra Gud. Første trinn var gjerne å finne ett eller flere konkrete 
skriftsteder som omfattet løfte om et aktuelt behov for deretter i tro å gjøre krav på dette.120 
Mens New Thought hevdet at universet styres av åndelige upersonlige lover og at hver enkelt 
kan anvende disse for å oppnå ønsket resultat, søkte Higher Christian Life etter løfter i 
Bibelen som man tok til seg i tro som sine egne. Felles for begge bevegelsene var den uttalte 
bekjennelsen at det man søkte, ikke ville realiseres en gang i fremtiden, men tilhørte en her og 
nå. Troen var basert på kunnskap - upersonlige lover/prinsipper for New Thoughts del og 
Guds løftesord hos Higher Christian Life. For begges del var tro en viljeshandling hvor man 
gjerne måtte handle på tvers av følelser eller hva sansene førøvrig vitnet om. Nå kunne 
riktignok også Higher Christian Life tale om åndelige lover, men  i betydningen at Gud har 
forpliktet seg på sine løfter og at de derfor vil bli oppfylt med 100 % lovmessighet om vi 
våger aktivt å tro dem. Følgelig blir den positive bekjennelsen av løftesordet et middel til å 
bekjempe personlig tvil (troens motsats) i motsetning til i New Thought hvor bekjennelsen, 
som tidligere sett, gir retning til trosfylte tanker som igjen danner basis for den iboende 
skaperutrustning som ligger i alle mennesker.121 

Historiske røtter: Faith- eller Mind-Cure? 

På bakgrunn av de mange læremessige parallellene mellom de to bevegelsene, er det naturlig 
å undersøke Kenyons historiske bakgrunn vis-à-vis Higher Christian Life/Faith-Cure på 
samme måte som vi tidligere har berørt hans forhold til Mind-Cure/New Thought. Hva 

                                                

    118 ibid. s. 163-165. 

    119 ibid. s. 155. 

    120 ibid. s. 169-174.  
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referanser angår, henviser Kenyon til mange av de mest kjente vekkelsesforkynnerne i sin 
egen samtid:122 

 Pray for Evangelists - Dr. Torrey, Dr. A.C. Dixon, Dr. Simpson, Andrew Murray, F.B. Meyer, G. 
Campbell Morgan, Gen. Boothe [sic], Ballington Boothe [sic], Chas. E. Hurlbut in British East 
Africa. Pray for a world-wide work of grace.123 

Ovennevnte evangelister stod alle i en hellighetstradisjon.124 Mens Moody i en annen 
sammenheng betegnes som “the spiritual genius of the nineteenth century,”125 omtales 
arvtageren Torrey som “the evangelist of the age.”126 Kenyon beskriver dessuten levende og 
detaljert hvordan han kom over en biografi av Faith-Cure grunnlegger Charles Cullis: 

 I cannot describe to you the emotions that stirred my heart as I began to read it. I went into it 
chapter after chapter until I came to some of his great battles. I lived with him in his fights; I 
knew what it meant. It was like a soldier who, having just gone thru a severe engagement, is 
reading the field notes of the other parts of the battle. [...] I went and sobbed out before God as I 
looked at my own weakness and the way in which I had staggered in the presence of the promises 
that were backed by His integrity.127 

Vi har tidligere sett at Kenyon etter sine 2-3 år som en religiøst likegyldig agnostiker 
opplevde et åndelig vendepunkt i A.J. Gordons Clarendon Street Baptist Church. Vi finner 
forøvrig en rekke sitater fra Gordons bøker i Kenyons litteratur.128 En annen av Faith-Cure 
eksponentene, A.B. Simpson, hevdes å ha “done more than any other living man to spread the 
knowledge of the believer’s privileges in Christ.”129 

                                                

    122 Interessant nok trekker ikke Kenyon bare sine røtter til Higher  Christian Life Movement, han synes endog å mene at han til 
dels også har innfluert den: “Years ago when the Father unveiled this truth to me, I began to publish it in my little magazine 
“Reality.” In those days, no one had ever touched this subject, “The Lordship of Christ.” I began to write a series of articles, and 
one day I received a long letter from one of the leading Plymouth Brethren of Massachusetts saying, “I want to tell you that you 
have uncovered a new vein of teaching. It is new to us. We are rejoicing in it.” Then he wrote a long article on “The Lordship of 
Christ”. This proved a great blessing to me. Then I sent those articles across the water. Next year G.[eorge] Campbell Morgan 
[1863-1945] came to Northfield - Moody’s School - and gave a series of addresses on “The Lordship of Christ.” I had mailed him 
my paper. Since that time a number of others have come forward with this teaching.” (Kenyon, “The Lordship of Christ,” 
upublisert preken 30.12. 1926.) 

    123 Kenyon, “Prayer.” Reality, des. 1903, s. 100. 

    124 General William Booth grunnla Frelsesarméen. Sønnen Ballington grunnla Volunteers of America i 1896, som i 
utgangspunktet ikke avvek altfor mye fra Arméen. Ett aspekt ved læren inkluderte “the privilege of believers to be wholly 
sanctified.” (Melton, 1989, s. 334-335, 336. [*272*, *275*]. 

    125 Kenyon, “God-Proved.” Reality, feb.-mars 1907, s. 187. Kenyon hørte Moody personlig like før dennes død i 1899. 
(Kenyon, 1943, s. 67.) 

    126 Kenyon, “Conviction of the Spirit.” Reality, mai 1904, s. 139. 

    127 Kenyon, “The walk of faith.” Reality, jan. 1907, s. 163-164. 

    128 Kenyon, 1964 a, s. 146, 180; 1969 a, s. 251, 273. 

    129 Kenyon, “The Decadence of Faith.” Bethel Trumpet, okt. 1902, s. 133. 
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En europeer, som vanligvis ikke assosieres med Higher Christian Life, er den tyske 
plymouthbroderen Georg Friedrich Müller (1805-1898). Inspirert av August Herman 
Franckes arbeid blant foreldreløse barn i Halle130 ble Müller tilskyndet til å etablere et 
lignende arbeid i Bristol, Storbritannia omtrent 150 år senere. Müllers barnehjem ble drevet i 
tro på at Gud selv ville dekke de økonomiske behov.131 Müller ble kjent som en bønnens og 
troens mann, og mange ble inspirert til å etablere tilsvarende “orphan homes” etter Müllers 
modell.132 Müllers “missionary tours” i perioden 1875-1892 førte ham ikke bare over hele 
Europa, men til USA, Afrika, Asia og Australia og bidro naturlig nok til å gjøre hans arbeid 
enda mer kjent.133 

Også Kenyon kjente til Müller, som “did more for the Church than will ever be known this 
side of the Judgment; thousands have been helped to trust in the Unseen Father God by his 
victories of faith.”134 Kenyon “received his first inspiration to Trust by reading the life of 
Muller.”135 At Kenyons første møte med en særskilt trosundervisning relateres til 
plymouthbroderen Müller, står ikke nødvendigvis i noe motsetningsforhold til førstnevntes 
åpenbare røtter innen Higher Christian Life/Faith-Cure. I 1875 bestemte nemlig Müller seg 
for å “follow up the revival work of Mr. Moody and Mr. Sankey.” Moodys 
vekkelseskampanje i Storbritannia ble hans virkelige gjennombrudd som evangelist, men han 
kunne naturlig nok ikke stanse opp for å tilby grundigere bibelundervisning til de mange 
nyomvendte: “Mr. Müller accordingly followed these evangelists in England, Ireland, and 
Scotland, staying in each place from one week to six, and seeking to educate and edify those 
who had been led to Christ.”136 At Müller hadde appell innen Higher Christian Life/Faith-
Cure, synes også åpenbart ut fra det faktum A.J. Gordons gode venn, Arthur T. Pierson “had 
been led to undertake the production of a memoir of Mr. Müller for American readers,”137 
hvorav resultatet ble boken George Müller of Bristol. Ved å sammenligne Müllers artikler, 
som forøvrig finnes i Kenyons nyhetsbrev Reality, med Kenyons egen undervisning, blir en 
slått av parallellene. Begge hevder at vi som troende har “our standing in the Lord Jesus”, og 
at denne “remains unalterably the same as far as God is concerned.” Dette er hva Kenyon ville 
kalle vår legale stilling i Kristus. Samtidig hevdet Müller at vi har  

 an experimental [= “vital”] fellowship [...] with the Father and with His Son, which consists in 
this; that all which we [legally] possess in God, is brought into our daily life, enjoyed, 
experienced, and used. This experimental fellowship, or partnership, allows of an increase or 

                                                

    130 Pierson, 1899 s. 103. 

    131 ibid. s. 124. 

    132 ibid. s. 342-359. 

    133 ibid. s. 246. 

    134 Kenyon, “Remission and Forgiveness.” Reality, juli-okt. 1911, s. 23. 

    135 Kenyon, “Foot Prints of Faith.” Reality, juli-okt. 1911 s. 23. 
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decrease in the measure in which faith is in exercise, and in which we are entering into what we 
have received [legally] in the Lord Jesus.138 

I en annen sammenheng sidestiller nesten Kenyon Müller med den kjente 
helbredelsesforkynneren John Alexander Dowie, i den forstand at begge var kalt av Gud “to 
teach the Church at that period the power and reality of faith.” Om begge hevdes å ha hatt 
troens nådegave virksom i sitt liv, trodde imidlertid Kenyon at “since the days of the apostles, 
no other man has had the gift of healing which he [Dowie] had,” om enn denne “used this gift 
to further his own cause.”139  

Müller var imidlertid ikke den eneste av plymouthbrødrene Kenyon så opp til: 

 The teaching of the Brethern [sic] thru J.N. Darby, C.H.M. [Charles H. Mackintosh], and others is 
the real foundation of all advanced Bible study. They unfolded the Grace of God, Sonship and 
Righteousness, in a new way to the searcher. These men loved the Word.140  

Analogt med The Christian Church og Disciples of Christ, ville plymouthbrødrene ikke bare 
fornyelse, men gjenreising av det apostoliske menighetsliv. Dette skulle skje gjennom “a 
Biblical lifestyle, theology, and ecclesiology.”141 Rent teologisk var det ikke bare 
menighetsforståelsen, men også deres eskjatologi som skilte vis-à-vis andre kristne 
menigheter. Darby inndelte den bibelske tidshistorie i 7 tidshusholdninger (“dispensations”) 
hvor Gud handlet på ulikt sett med sitt folk alt etter innenfor hvilken epoke Guds folk befant 
seg på det gitte tidspunkt.142 Plymouthbrødrenes tidshusholdningslære appellerte til en rekke 
av lederne innen Higher Christian Life, derav D.L. Moody, G. Campbell Morgan og A.J. 
Gordon.143  

På linje med Darby som hevdet at alle de 7 tidsepokene “was ruined at the outset by man’s sin 
or disobedience, and the aim of God in each particular dispensation [to establish a mode of 
relationship with man] was never, therefore, brought to fruition,”144 mener også Kenyon å 

                                                

    138 Müller, “Fellowship.” Reality, mars 1909, s. 71. Første referanse til “legal” og “vital” i forbindelse med menneskets forening 
med Kristus i Kenyons nyhetsbrev relateres til Robert Camerons preken, “Coming of the Lord.” Cameron var forøvrig redaktør for 
bladet Warchword and Truth. (“The Bible Conference.” Bethel Trumpet, juni 1902, s. 120.) Camerons blad hadde tidligere trykket 
en artikkel med samme tittel som var “reprinted from a tract by one of The [Plymouth] Brethren.” (Kenyon, “Editorial Notes.” 
Bethel Trumpet, jan. 1902, s. 80.) 

    139 Kenyon, “Faith.” Reality, nov. 1908, s. 3. 

    140 Kenyon, “The Decadence of Faith.” Bethel Trumpet, okt. 1902, s. 133. 

    141 Melton, 1989 s. 69. 

    142 ibid. 

    143 ibid. Se også Russell, “Adoniram Judson Gordon: Nineteenth-Century Fundamentalist.” American Baptist Quarterly, mars 
1985, s. 76-82. 

    144 Kennedy, [u.å.] s. 220. 
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påvise at de alle endte med Guds dom.145 Kenyons inndeling synes imidlertid å samsvare mer 
med C.I. Scofields modifiserte utgave av Darbys skjema.146 

Plymouthbrødrenes forståelse av Åpenbaringsbokens skildring av de 7 menigheter i kapittel 
2-3 som et bilde på menighetens historie opp gjennom tidene,147 gjenfinnes også hos 
Kenyon.148 

Kenyon synes etterhvert å ha tatt avstand fra den tradisjonelle tidshusholdningslæren. I hans 
publiserte bøker skiller han mellom Guds ulike handlingssett med jødene under den gamle 
pakt og med de troende under den nye pakt. Jødene var ikke gjenfødte, og hadde en begrenset 
form for felleskap med Gud.149 Perioden fra og med pinsedagen, etter at den nye skapningen 
ble “tilgjengelig”,150 blir av og til betegnet som “the dispensation of the Holy Spirit” eller “the 
dispensation of the recreated human spirit.”151 Kenyon kunne naturlig nok heller aldri 
akseptere “the dispensational assertion that the gifts of the Spirit, especially what has been 
called “the sensational gifts” or “sign gifts” (healing, faith, working of miracles, and tongues) 
were confined to the apostolic age,”152 heller ikke at åndsgavenes utfoldelse ble begrenset til 
en eksklusivt fremtidig tidsalder: 

 The Name [of Jesus] has lost none of its authority, none of its power, and the effort to rob us of 
some of the major portions of Scripture by a false dispensational division of Scripture fails 
utterly; for in Paul’s ministry with the Gentiles and his epistles to the Gentiles, he gives the Name 
of Jesus a place that absolutely refutes the entire teaching of those who would put the power of 
the Name of Jesus over into the kingdom period.153   

En annen retning (i tillegg til plymouthbrødrene) som synes å ha innfluert både Kenyon og 
Higher Christian Life, er (katolsk) mystikk - eksempelvis presentert gjennom Miguel de 
Molinos, Madame Guyón og erkebiskop Fénelon. Alle tre hevdet muligheten for et sjelens 

                                                

    145 Kenyon, “The seven dispensations in the Word.” Tabernacle Trumpet, nov. 1898 s. 22-23. 

    146 Darby: 1. Paradisaical state to the flood; 2. Noah- government; 3. Abraham-calling and election; 4. Israel: a) Under the law-
Moses; b) Under the priesthood; c) Under the kings-Saul; 5. Gentiles (begins with Nebuchadnezzar); 6. The Spirit (the present?); 
7. The fulness of time. Scofield: 1. Innocence-from creation to the fall of Adam; 2. Conscience-from the fall to the flood; 3. 
Government-from Noah to Abraham; 4. Promise-from Abraham to Moses; 5. Law-from Moses to Jesus; 6. Grace-from the cross 
to the second coming; 7. Personal reign of Christ-from the second coming to and including eternity. (Melton, 1989 s. 69-70.) Det 
“endetidssyn” som kommer fram i Kenyons publiserte bøker, kan gjerne karakteriseres som tradisjonell “pretribulational 
premillennialism.” (Kenyon, 1969 a, s. 273-287.) 
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    149 Kenyon, 1942 c, s. 44. 
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    152 Arrington, “Dispensationalism,” Burgess/ McGee/ Alexander, 1992 s. 247. 
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felleskap og forening med Gud uten å gå veien om presteskap og sakrament.154 
Hellighetsforkynner Arthur Pierson hevdet at “the increased personal holiness that inundated 
various streams of late nineteenth-century evangelicalism led many to gravitate toward the 
writings of the mystics.”155 Higher Christian Life eksponent Thomas Cogswell Upham gav 
endog ut biografien Madame Guyón, som kom ut i 37 opplag.156 Både Gordon157 og Simpson 
leste “Quietist literature”, og sistnevnte anbefalte denne “as embodying spiritual principles 
necessary for cultivating an interior life devoted to an intimate knowledge of God.”158 

Kenyon har sitater fra både Molinos,159 Thomas á Kempis160 og William Law161 - som igjen 
var innfluert av mystikeren Jacob Böhme.162 Det er imidlertid uvisst i hvilken grad Kenyons 
teologi har direkte røtter til noen av disse. Senere referanser er heller negative: 

 The faith problem is becoming very acute. Waves of unbelief are sweeping over the church. 
Many of our leaders have been swept into the whirlpool of modernism. Earnest thinkers are 
seeking for a solution. The greater percentage of the devotional writings of the past century are 
from the pens of the mystics. Today there is a demand for a definite, well defined path that the 
bewildered minds of this troubled age may find their way into the realm of faith.163 

                                                

    154 Broadbent, 1985 s. 278-283. 

    155 Nienkirchen, 1992 s. 9. 

    156 Simmons, 1990, s. 117. Higher Christian Life var på ingen måte alene om interessen for katolsk kvietisme. I 1853 kom en 
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s. 65.) 
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Teologiske røtter: Faith- eller Mind Cure? 

På bakgrunn av Kenyons mange utfall mot både “unitarianism”/“universalism”, Christian 
Science og New Thought, hans positive identifikasjon med den evangeliske Higher Christian 
Life/Faith-Cure bevegelsen, samt vår tidligere sammenligning av sistnevntes teologi vis-à-vis 
New Thought, er det naturlig også å undersøke Kenyons teologi med henblikk på de to 
bevegelsene. Jeg vil avgrense denne til kun å gjelde de aspekter som har blitt berørt av 
McConnell i dennes bestrebelser på å identifisere Kenyons lære med New Thought.  

Epistemologi 

Dualisme? 

Kenyons kunnskapsforståelse har ifølge McConnell klare paralleller til både Christian Science 
og New Thought, og sistnevnte skriver: “The doctrine of Revelation Knowledge exhibits the 
radical dualism of the metaphysical cults.”164 McConnell forstår Kenyon dit hen at all 
kunnskap formidles via “two mutually exclusive sources”: Sansekunnskapen kommer “from 
the physical realm below”, mens åpenbaringskunnskap mottas “from the spiritual realm 
above.” Den ene form for kunnskap har ingen som helst verdi for den annen og vice versa. Jeg 
tolker McConnells kritikk av Kenyons kunnskapsforståelse dit hen at såkalt sansekunnskap og 
åpenbaringskunnskap mangler felles berøringsflate og at Guds åpenbaring til mennesket alltid 
går utenom menneskets sanser. 

Og McConnell har delvis rett: Kenyons skille mellom de to kunnskapsformene er åpenbar. På 
grunn av menneskets tilstand av åndelig død, var Guds idealfelleskap - fra ånd til ånd - en 
umulighet. Under den gamle pakt kunne man normalt ikke tre fram for Jahve uten å gå veien 
om “a divinely appointed priesthood, over a bleeding sacrifice, by dreams, by visions, or 
angelic visitations.”165 Dette var blant annet en av årsakene til at Gud bød Moses å bygge 
tabernaklet i ørkenen. Kenyon utdyper: 

 He could not dwell in their hearts, because they had not yet received Eternal Life; His Presence 
must be manifested to their physical senses. Their worship of Him also must be on the same level. 
There must be a physical dwelling place in which He will dwell, and where they shall meet Him 
through a physical priesthood166  

Likefullt oppleves McConnells bestrebelser på å imøtegå Kenyons “dualistic view of 
revelation” ved korrekt å hevde at “biblical revelation and salvation are physical as well as 
spiritual,”167 nærmest som en manipulering med ordet “revelation”, som ilegges flere 
betydninger samtidig. Om Kenyon kan ha identifisert åpenbaringsbegrepet både med 
Bibelordet og med innholdet av den spesifikke kunnskap Gud måtte velge å meddele sine 
“barn” på overnaturlig vis, er det eksklusivt legitimiteten av sistnevnte aspekt McConnell 
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søker å bestride. Hvorfor trekker da McConnell inn også førstnevnte aspekt, som om Kenyon 
skulle ha vært uenig, om ikke for annet motiv enn å forvirre? Sannheten er at Kenyon ikke 
ville ha hatt noe problem med McConnells oppvurdering av verken Bibelens eller frelsens - 
for den saks skyld - åpenbaringsverdi. Begge disse ville ifølge Kenyon kunne kategoriseres 
som “fysiske åpenbaringer”, mens Guds overnaturlige meddelelse av kunnskap til menneskets 
ånd ville kategoriseres som “åndelig åpenbaring.” Likeledes ville Kenyon kunne slutte seg til 
McConnells påstand at “the incarnation and death of Christ are the highest forms of 
revelation, and both are decidedly physical in nature.”168 På linje med både Bibelord og frelse 
ville Kenyon også innbefatte inkarnasjonen i kategorien “fysisk åpenbaring”: 

 In the Incarnation the Revelation of Christ that was given to man was given to him on the level of 
the senses of his physical body. [...] The knowledge that man possessed of Christ during His life 
on earth was gained purely by his physical senses. This physical revelation [italics mine] of Christ 
was not alone sufficient for man’s faith in Christ as the Son of God or his understanding of 
Redemption in Him.169 

Selv om det i og med den nye pakt har skjedd en endring ved at Gud nå angivelig åpenbarer 
seg direkte til menneskets ånd,170 opererer Kenyon med flere unntak. Ikke bare fikk Peter en 
åpenbaring av Kristus, som ikke var basert på sansekunnskap, før pinsedag,171 - med andre ord 
før den gamle pakt var avviklet,172 også under den nye pakt kan Gud formidle innsikt gjennom 
såkalt sansekunnskap: 

 It is almost an unknown fact that the Holy Spirit does not communicate knowledge to the 
intellect, except in rare cases where one is so dense spiritually that He must communicate with the 
senses. All the knowledge that natural man has, has come through the senses. It may be necessary 
that the Spirit come to man’s level (his senses) in order to deal with him.173 

Selv om mennesket fikk det fysiske legemet, sansene inkludert, primært sett for å kontakte 
den fysiske verden,174 betyr ikke dette at sansekunnskap ikke har noen verdi for 
åpenbaringskunnskapen og vice versa. Faktisk åpner Kenyon opp for at Gud kan åpenbare seg 
for den troende på begge måter. Det faktum at sansene og menneskets ånd normalt sett er 
ment å fungere på hvert sitt område, betyr ikke nødvendigvis at de ideelt sett står i 
konkurranseforhold til hverandre: “I can see now, how Revelation Knowledge is necessary to 
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Sense Knowledge. They should never be separated one from the other.”175 Såfremt ikke 
Kenyon opererer med én type åpenbaringssannhet og en annen type sansekunnskapssannhet 
som begge er gyldige samtidig, til tross for at de står i et innbyrdes motsetningsforhold til 
hverandre, tilsier vel vanlig logikk at de to kunnskapsformene snarere er ment å skulle 
supplere enn erstatte hverandre. 

Nå opererer riktig nok Kenyon med “two kinds of truth,”176 spesielt i forbindelse med  
troshelbredelse. Det bør imidlertid poengteres at Kenyons siktemål ikke er ontologisk, men 
pragmatisk. Hans anliggende er ikke å trenge inn i essensen av sannhetsbegrepet. Derimot er 
ambisjonen å etablere en læremessig forankring for den syke for å hjelpe sistnevnte å 
applisere den funksjonelle sannhet at helbredelse er gjort tilgjengelig ved tro, uavhengig av i 
hvilken grad motstridende signaler i kraft av fysiske symptomer måtte bestride denne 
funksjonelle sannhet. I denne forstand kan Kenyon tale om en legal sannhet basert på Guds 
Ord satt i kontrast til en empirisk sannhet, som forøvrig må gi etter for den troendes 
urokkelige tro på Gudsordets pålitelighet. I så måte skiller ikke Kenyon seg nevneverdig fra 
sine trosfeller i hellighets-/Faith-Cure bevegelsen som også forkynte som et juridisk faktum at 
den troende har fått legedom ved Jesu sår til tross for at en eventuell konfliktfylt 
sansekunnskapssannhet bar bud om at den faktiske helbredelsen ennå ikke nødvendigvis 
hadde inntrådt. 

Fornektelse av sanseinformasjon? 

Også forståelsen av Kenyons menneskesyn har virket inn på McConnells tolkning av Kenyons 
epistemologi: “Man is compartmentalized into three radically distinct and mutually exclusive 
parts: spirit, soul and body.”177 Menneskets grunnleggende identitet ligger i ens iboende ånd, 
som igjen er eneste kanal for såkalt åpenbaringskunnskap: “The human spirit has little or 
nothing to do with intellect, which can possess only Sense Knowledge.”178 Da Gud ikke gir 
seg til kjenne gjennom sansene, men kun gjennom menneskets gjenfødte ånd, vil kunnskap 
fra menneskets to mottakerstasjoner alltid komme i konflikt med hverandre. For å kunne 
forholde seg til åpenbaringskunnskap og derigjennom handle i tro - som ifølge Kenyon er 
ensbetydende med “acting upon the Word independent of any sense evidence,” må den 
troende rett og slett fornekte sansekunnskapen. McConnell konkretiserer “sensory denial” vis-
à-vis spørsmålet om  troshelbredelse. For å tro Bibelens ord om at den troende allerede har 
fått legedom ved Jesu sår, er det nødvendig å fornekte ens faktiske fysiske symptomer.179 

Også på dette punkt opplever jeg at McConnells kritikk må modifiseres, idet Kenyon etter 
mitt skjønn ikke lærte hva han beskyldes for. McConnells påstand om at ånden har lite å gjøre 
med intellektet, synes blant annet å komme i konflikt med Kenyons reelle forkynnelse. 
“Åpenbaringskunnskap” er ikke bare en generell term som henspeiler på den innsikt Gud 
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formidler direkte til menneskets gjenfødte ånd. Primært sett åpenbares Guds innsikt gjennom 
Bibelordet, som forøvrig også benevnes åpenbaringskunnskap.180 For å ta til seg Guds Ord, 
må man gå veien om sansene, man kan lese Ordet selv eller høre det forkynt. For at Gudsordet 
skal gjøre noen virkning i den troende, er man med andre ord avhengig av både sanse- og 
åpenbaringskunnskap. Kenyon hevder nemlig: 

 For instance, we hear someone read the Word of God. The thing that is read is weighed and 
measured by our intellect, but in some way, which is inexplicable to reason, it affects our spirit. It 
answers a need. By listening to the Word, it changes our spirit.181  

Og om Guds Ord er “the food on which our recreated spirit feed,”182 mente vel Kenyon derfor 
ikke at Gudsordet skulle forbli i det gjenfødte menneskets ånd i den forstand at det ikke også 
hadde en videre funksjon for menneskets sjel/intellekt:183 

 There must be times when we can sit quietly with the Lord and the Word, and meditate upon it 
until the Word absorbs us, and we absorb the Word; until the Word is built into our mental 
processes, as well as our spirit lives, until it absolutely governs our thinking.184 

Som allerede antydet, skyldes McConnells illegitime bestridelse av Kenyons påståtte 
dualistiske epistemologi at førstnevnte ikke har evnet å skjelne mellom Kenyons pragmatiske 
anvendelse av sannhetsbegrepet og en vitenskapelig bestrebelse på å definere “sannhetens 
natur”. Om Kenyon neppe selv ville vært seg bevisst noen distinksjon mellom pragmatisk og 
“ontologisk” sannhet, innebærer dette likevel ikke at han på noen måte anså “sannhet” som 
relativ og subjektiv, istedet for absolutt og objektiv. Den tilsynelatende konflikt vi blir vitne 
til mellom sansekunnskapssannheten og åpenbaringssanheten, skyldes med andre ord ikke at 
en av disse står i et mindreverdighetsforhold til den andre i ontologisk forstand. Begge har sitt 
Gudgitte gyldighetsområde, om enn de normalt sett synes å være satt i ulike brukssfærer. 
Dette til tross, om de var ment å utfylle hverandre,  synes de likevel i praksis stadig å komme 
i innbyrdes konflikt. Dette skyldes ifølge Kenyon primært sett at det gjenfødte menneske ikke 
har inntatt sin posisjon i Kristus, men fremdeles lar seg styre av sansene der disse var ment å 
skulle være underordnet menneskets ånd.185 I juridisk forstand er den troende allerede 
helbredet. Om den faktiske sykdommen fremdeles vedvarer etter bønn om helbredelse, 
oppfordrer Kenyon ikke til å fornekte sykdommens eksistens, men å avvise dens rettmessige 
plass. Ved å holde fast på den objektive sannhet om guddommelig helbredelse, vil Gud gripe 
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inn og “lønne” den troendes tillit til Gudsordet.186 For Kenyon var dette så virkelig at han 
betraktet helbredelsen som så godt som bevirket. “Disease-repudiation”187 er gjerne mer 
dekkende enn det mer Christian Science ladede “sensory denial” uttrykket som McConnell 
anfører på Kenyons helbredelsesforkynnelse basert på sistnevntes angivelig illegitime 
epistemologi. En tilsvarende avvisning av konkret sykdom ble oppmuntret til både innen New 
Thought og Faith-Cure. 

Eksakt Gudskunnskap? 

Kenyons epistemologi synes ifølge McConnell også å sammenfalle med New Thought i den 
forstand at begge “teach that perfect knowledge of God is attainable in this life.”188 Mens 
kunnskap ervervet gjennom de fem fysiske sansene kan være begrenset eller ufullkommen, 
hevdes åpenbaringskunnskapen å være helt og fullt pålitelig. Kenyon likestilles her med 
Ralph Waldo Trine, som skrev: “As the human spirit opens itself to revelation, it becomes 
‘unerring, absolutely unerring, in its guidance.’”189 

McConnell har rett i at Kenyon taler om “eksakt kunnskap”, men har han blitt korrekt 
forstått? At denne eksakte kunnskap ikke favner alle emneområder, synes om ikke annet 
ganske åpenbart: “We do not know the exact nature of Adam’s treason whereby Satan became 
his lord and lord of the human race.”190  Ser vi nærmere på Kenyons Gudsforståelse, blir det 
forøvrig klart at den eksakte forståelsen avgrenses til “spiritual things,” nærmere presisert som 
“all spiritual wisdom that is necessary for our growth and development so that we may know 
and do the will of the Father perfectly.”191 Også her overdriver McConnell likheten mellom 
Kenyon og New Thought, idet sistnevntes representanter faktisk hevdet tilgjengeligheten av 
eksakt kunnskap om Gud. Det bør gjerne også tilføyes at om Kenyon anså genuin 
åpenbaringskunnskap fra Gud som helt pålitelig, innebærer ikke dette at han dermed festet 
like stor tillit til den enkelte troendes evne til å skjelne mellom sjelisk selvbedrag og åndelig 
opplysning gitt av Gud. 

Kristent klasseskille? 

Trine påstod at de som “received New Thought revelation would become the ‘saviors’ of 
lesser men.”192  McConnell tenker seg også her en reell avhengighet fra Kenyons side, som 
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med sin dualistiske kunnskapsforståelse tenderer til å “create classes of Christians,” nemlig de 
som har åpenbaringskunnskap vis-à-vis dem som kun må forholde seg til sansekunnskap.193  

At Kenyon opererer med et skille mellom “common folk” og “spiritual giants”/“supermen,”194 
er åpenbart. Likevel hevder han at åpenbaringskunnskap ikke bare er tilgjengelig for alle 
troende, de har endog allerede vært i personlig berøring med denne. Selve “gjenfødelsen” er 
et resultat av at man handlet på Guds åpenbaring.195 Man ble overbevist om personlig synd 
innfor Gud og mottok Kristus som Frelser og Herre. Det kunstige skillet mellom troende som 
fortsatt lever i åpenbaring vis-à-vis dem som ikke gjør det, skyldes ikke at sistnevnte gruppe 
ikke har tilgang på Guds innsikt. Ifølge Kenyon er årsaken at de er uvillige til å gi ånden dens 
rettmessige plass i forhold til intellektet. Når deres personlige syn kommer i konflikt med 
Bibelordet, neglisjerer de “åpenbaringen i Ordet”.196        

  
Antropologi 

Kenyon definerer mennesket som primært en ånd, som har en sjel og bor i et fysisk legeme. 
Ifølge McConnell har Kenyons definisjon klare paralleller til New Thought og Christian 
Science, som også hevdet at det egentlige menneske er ånd, og ikke legeme. 
Hovedinnvendingen mot Kenyons antropologi synes å være oppsplittingen av mennesket i 
ulike bestanddeler, hvor ånden får en klar forrang vis-à-vis det legemlige. McConnell hevder i 
så måte, med rette: 

 [...] man is an integrated being of spirit, soul, and body (1. Thess. 5:23). The Hebrew 
understanding of man is wholistic; it depicts man as an organic whole, rather than merely the sum 
of his parts. In Hebrew anthropology, the body is every bit as important to one’s personal identity 
as the spirit.197  

Om Kenyon gjør bruk av et såkalt trichotomisk skjema, synes hans menneskesyn likevel ikke 
så rigid formulert som McConnell vil ha det til. Til tross for utsagn som at “man is a spirit”198 
og at ånden er “the real man,”199 presiserer Kenyon fra tid til annen at mennesket er 
“primarily”200 et åndsvesen, eller at “his spirit nature is his basic nature.”201 Kenyon kan også 
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omtale mennesket som “triune being”202 og “threefold man.”203 Hva menneskets fysiske 
legeme angår, hevder Kenyon at “God did not intend originally to ever separate man from his 
body [...] Man’s final home must be a place where he can dwell in a physical body eternally 
either in confinement or blissful liberty.”204 Likevel fastholdes et reelt skille mellom 
menneskets tre naturer: 

 Man is himself a spirit but dwells in a physical body, has an intellect through which he thinks, 
sensibilities through which he feels, a will through which he chooses and selects, and a spirit 
through which he loves God.205 

 God created man [...] a spirit being and gave to him a body for the home of the spirit. Through his 
physical body man was to contact the outward world which was to be his home. This knowledge 
of this world was to come to him through the medium of his five senses. The purpose of the 
nervous system was never to reveal God to man; man was to know God through his spirit.206 

Til tross for dette skille, både ånd, sjel og legeme er skapt av Gud, som ønsker “this threefold 
man [...] to be preserved entire without blame at the coming of the Lord.”207 Om ånden har 
forrang, betyr det neppe at verdien av legeme/sjel neglisjeres. Kenyon skriver nemlig: 

 Man is a three-fold being - body, soul, spirit. Man’s education should cover his whole being. To 
train only the physical is to make a prize fighter. To train only the mental is to make an 
intellectual anarchist. To train only the spiritual is to make a fanatic. But God planned to develop 
the whole man.208 

Kenyons dystre beskrivelse av det ugjenfødte menneskes helt gjennom fordervede natur har 
blitt kritisert for at den “attributes far too much power to Satan.”209 Det er vel neppe å vente at 
forkynnelsen om den troendes delaktighet i guddommelig natur skulle kunne passere mindre 
ukritisk. McConnell tolker Kenyon dit hen at “[reborn] men are transformed into gods.”210 
Analogt med New Thought beskyldes Kenyon for å hevde at den troende ikke skiller seg fra 
Skaperen i vesenskvalitet, kun i vesensgrad. Sitatet fra Ralph Waldo Trines klassiker In Tune 
With the Infinite hvor forfatteren påstår at “in essence the life of God and the life of man are 
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identically the same, and so are one,” synes i så måte å kunne å favne både Kenyon og New 
Thought.211 

Dette til tross - ifølge Kenyon trekker vi i feil retning “if [our] life is not in tune with the 
Master [italics mine!].”212 Likevel tenderer Kenyons undervisning til å eliminere et legitimt 
skille mellom Skaperen og Hans gjenfødte skapning. I tillegg til at det første mennesket, 
Adam, hevdes å ha blitt skapt “spiritually and intellectually, in the image and likeness of 
God,”213 benevnes både Kristus og den ordinære troende som en Inkarnasjon: “The believer is 
as much an Incarnation as was Jesus of Nazareth.”214 En kan dog spørre seg om ikke 
ovennevnte utsagn skyldes Kenyons manglende forståelse av det teologiske 
betydningsinnholdet av Inkarnasjonsbegrepet: 

 When I say incarnated, I mean Born Again, for every person who receives Eternal Life becomes 
God Incarnate. God’s nature has entered into him.215  

 If Jesus was Incarnate, Man and God can become united; God can dwell in these human bodies of 
ours; God can impart His own life and nature to our spirits and we may have God’s life in these 
human bodies.216 

På samme måte som Gud forente seg med mennesket gjennom Jesu Kristi inkarnasjon, tenker 
Kenyon seg den troende som delaktig i Guds egen natur. Også ved Jesu oppstandelse fra de 
døde hvor Han benevnes som den førstefødte fra de døde og hode for en ny skapning,217 
savnes aksentueringen av Jesu unike posisjon som Gud vis-à-vis sin åndelig forløste 
skapning.218 Likevel peker Kenyon på grunnleggende forskjeller. Vi har allerede pekt på 
Treenighetens unike funksjon som allmektig, allvitende og allestedsnærværende. Kenyon 
antyder heller aldri menneskets preeksistens. Mennesket er kun evig i betydningen at det er 
skapt til å leve i all fremtid – evigvarende: “Man gives birth to eternal personalities, to 
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children who will live as long as God lives.”219 Den “nye skapningen” er naturlig nok heller 
ikke gjenstand for tilbedelse. 

 
Jesu åndelige død 

McConnell sammenligner Kenyons syn på Jesu død med Mary Baker Eddy, som forøvrig 
uttalte:  

 The material blood of Jesus was no more efficacious to cleanse from sin, when it was shed upon 
‘the accursed tree’ than when it was flowing in his veins.220 

Ifølge McConnell refererte Christian Science grunnleggeren til “the idea that God’s wrath 
must be propitiated by physical sacrifice as a ‘heathen conception’.”221 Også Kenyon avviste, 
ifølge McConnell, muligheten for at Jesu fysiske lidelse alene kunne forløse mennesket fra 
åndelig død. På korset ble Han ikke bare forlatt av Faderen: “He was recreated from a divine 
to a demonic being. At this point the Trinity was destroyed and the deity of Christ utterly 
demolished.”222 Jesu vesensforvandling fra “a God-man into a [...] satanic man” var 
nødvendig på grunn av “man’s legal obligation towards Satan.”223 “In order to recapture the 
world, God must deal with Satan ‘justly’ by paying him a ransom.”224 

Kritikken må gjerne modereres noe. For det første antyder Kenyon ingenting om noen juridisk 
forretningstransaksjon mellom Gud og djevelen. Satans ervervede legale rett over 
skaperverket var ikke gitt ham av Gud. Kenyon skriver i den forbindelse: “The Father God 
would never confer to His enemy dominion over His creation and man, the object of His 
love.”225 Selv om Adam hadde legal rett til å overgi skaperverket til Guds fiende, bestrider 
Kenyon hans moralske rett til å handle slik han gjorde. Satan benevnes følgelig som 
“usurper,” ikke bare av McConnell, men også av Kenyon. Jesu stedfortredergjerning var 
ingen pris i en eventuell transaksjonshandel mellom Gud og djevelen. Basis er helt og holdent 
Guds egen rettferdighet. Denne Guds rettferdighet er trefoldig og berører mennesket, Satan og 
Gud.226 Kenyon skriver: 
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 God cannot ignore the fact of man’s hideous transgression. That transgression must be punished 
and if man is restored to God, it must be upon grounds that will not pauperize man nor rob him of 
his self respect, but it must be upon legal grounds that will perfectly justify man in the sight of 
God, and give him as good a standing as though he never had sinned.227 

 Second, God must act towards Satan on grounds of absolute justice. God must redeem man from 
his authority on legal grounds. Third, He must not only be just to man and to Satan, but His 
actions must also be according to His own righteousness. Righteousness is the very foundation of 
His throne, and the standard must not be lowered. There must be legal grounds on which God can 
justly judge the human race and compel them to pay the penalty of sin if they reject His Sin-
Substitute.228 

Mens Mary Baker Eddy avviste Jesu fysiske lidelse som fyldestgjørende utfra motiveringen at 
Guds vrede ikke behøvdes å stilles på grunn av syndens illusoriske karakter,229 tolket Kenyon 
både synden, Guds vrede og Hans rettferdighetskrav som i høyeste grad reelle.230 Også 
eksponenter for Faith-Cure bevegelsen forkynte at Jesu død var mer enn eksklusivt fysisk. 
Henry C. Mabie, nær venn av Gordon og forøvrig “Home Secretary of the American Baptist 
Missionary Union,”231 hevdet blant annet: 

 Doubtless the spiritual death which Christ experienced, was itself the cause of the cessation of His 
mortal life on the cross. That death brought on His mortal dying long before His executioners 
expected to see Him expire.232  

Dette til tross, selv om Kenyon omtalte Mabie som “one of the greatest teachers of the Bible 
in America,”kunne han likevel ikke “carry us one step beyond the physical sufferings of 
Christ.”233  
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Allerede rundt århundreskiftet forkynte Kenyon Jesu åndelige død: 

  If the real death mentioned in the Scriptures is spiritual, and that death means an existence with 
Satan in hades, as real life means an existence with God in the heavens, then the great plan of 
Redemption becomes plain. [...] To state the case clearly, it was necessary for Christ to meet the 
full penalty of sin, which is death in hades or hell with Satan. [...] Hades is the penalty of sin, and 
no Redeemer could taste death unless he died spiritually, entered its dark shades, was made a 
partaker of its awful anguish, and then broken away from it, paralyzinig [sic] its death-dealing 
power, actually conquering it and putting to naught its author.234  

Kenyon innrømmer imidlertid at han i lang tid kun hadde hatt syn for det fysiske aspektet ved 
Jesu død. Da han til slutt “skjønte” at Jesu ånd “became a partaker of the thing that separated 
man from God,” fikk han raskt intellektuelle problemer: 

 I did not want to accept these things I am telling you, and for a long time I rejected them. I 
refused to allow my mind to accept these facts, but now I have come to see them. They have 
become a part of my consciousness.235 

Til tross for Kenyons hyppige utsagn om Jesu forening med motstanderen,236 at synden ble 
lagt på Hans ånd,237 som ble “impregnated with the sin nature of the world,”238 at synden ikke 
bare ble tilregnet Ham, men at Han faktisk ble gjort til synd,239 innrømmer Kenyon likefullt at 
“only God knows what He suffered until He had satisfied the claims of Justice, had been 

                                                

    233 Kenyon, “The sufferings of Jesus,” upublisert preken, (Sunday School Lecture), 27. mai 1928. Om ikke Kenyons teologi 
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made righteous, and made a New Creation.”240 Åndelig død defineres både som “the 
separation of man’s spirit from God”241 og “nature of Satan”.242 Da Adam syndet, skjedde det 
en vesensforvandling i hans ånd. Han ble så å si “født på nytt” i den forstand at han fikk del i 
satanisk natur. Han ble djevelens “barn”.243 Mener Kenyon at Jesus døde åndelig ifølge 
førstnevnte eller sistnevnte definisjon? Svaret er ikke entydig. På den ene side leser vi at den 
åndelige død “entered the spirit of Christ” og “His spirit underwent a change. Spiritual death 
was laid upon it.”244 “He not only bore our sins, but the sin-nature itself was laid upon Him, 
until He became all that spiritual death had made man. [...] He, in identification, had become 
so utterly one with us that He Himself needed justification when man’s penalty was paid.”245 
På den andre side mener Kenyon å finne en gammeltestamentlig profeti om Jesus i Salme 88, 
som “gives to us the picture of a righteous [italics mine] man in Hell upon whom all the wrath 
of God lay hard. The wrath of God lay hard upon Him, because He was one with us in 
identification.”246 I en annen sammenheng beskriver Kenyon disippelskaren som omgav 
korset, men kun var seg bevisst Mesterens fysiske lidelser: “They didn’t see demons take that 
beautiful spirit and carry it away to the place where lost men are incarcerated.”247 Jesu 
åndelige død inntrådte tre timer før Han døde fysisk, idet Han ropte ut “Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg?”248 Hvordan kan Kenyon betegne Jesu ånd som “beautiful” etter 
at den åndelige død hadde rammet Ham? 

I hvilken forstand ble Jesus forenet med djevelen? Vi har allerede sitert Kenyons formulering 
hvor Jesus “became a partaker of its [hell’s] awful anguish.”249 Helvete ble ikke skapt for 
menneskets skyld, men for djevelen og hans falne engler.250 Henspeiler foreningen med 
djevelen på det faktum at begge må lide i avgrunnen, om enn djevelen på et senere tidspunkt? 
Kenyon beskriver Jesu tre døgn i avgrunnen som en reell lidelse,251 men sier ikke at den 
åndelige død forårsaket noe demonisk hat iboende i Jesu vesensnatur i den forstand at Han 
mentalt sett identifiserte seg med djevelens virksomhet. Iallfall i sistnevnte betydning er det 
åpenbart at Kenyon ikke forkynte noen vesensendring i Jesu åndelige natur. 
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Kenyons lære om at Jesu åndelige død nødvendiggjorde en ny fødsel, har blitt kritisert for å 
resultere i en form for reinkarnasjonslære. Om Jesus skulle bli gjort til synd, ville den ene av 
personene i Treenigheten opphøre, hvilket forsåvidt er ensbetydende med at den treenige Gud 
faktisk sluttet å eksistere - om enn kun for en tid: “For how could God, in the person of 
Christ, have the nature of Satan?”252 Og om så Jesus skulle bli “reborn in hell, then a form of 
reincarnation is true.”253 

Kenyon berører forsåvidt noe av samme problemstilling, idet han foretar et oppgjør med 
grupperinger som hevder at tilintetgjørelse er syndens straff: 

 But some will say that annihilation is the penalty of sin, and that the sinner when he dies is 
annihilated. Well, if this be true, and if Jesus is our sin Substitute, then He must be annihilated, 
and, as one has said in this connection, Jesus must have been annihilated, then who was it that 
was raised from the dead? There would be a break in the continuity of personality, and the one 
who was annihilated could not have been raised from the dead for he had ceased to be, and 
another being must have been created who appeared as  the Christ. This argument falls by its own 
folly.254 

Ut fra tanken om “continuity of personality” synes det utenkelig om Kenyon skulle ha ment at 
den evige Guds Sønn skulle ha blitt revet ut av Guds treenighet og ha blitt forvandlet til “a 
demoniac”255 eller “a demon-possessed mortal man.”256 Noe nølende vil jeg antyde at Kenyon 
trodde Jesus måtte dø åndelig (primært sett miste felleskapet med Faderen) for at legemet 
skulle kunne underlegges fysisk død. Dermed kunne ånden skilles fra det fysiske legemet og 
på vegne av menneskeheten kunne Han lide Guds fastsatte straff i avgrunnen: 

  You see, on the cross He died spiritually, a partaker of sin-not of His own volition. God laid upon 
His spirit our sin, and the moment He did that, Jesus’ spirit became sin. Then His body became 
mortal. He died spiritually so His body could die physically. A few hours after that, physical 
death gained the ascendancy. His spirit left his body.257  

En legitim innvending mot tolkningen av Kenyon hvor Jesu åndelige død primært skulle 
innbefatte adskillelse fra Faderen, vil like fullt være at Kenyons beskrivelse av Jesu 
“gjenfødelse” i så måte vil være kvalitativt annerledes enn beskrivelsen av den ordinære 
troendes gjenfødelse. For Kenyon var ikke den troendes oppreisning med Kristus fra åndelig 
død til liv noen metafor, men en “New Creation Reality”. En konsekvens av tolkningen om 
primært adskillelse fra Faderen istedet for at Jesus angivelig var i behov av en bokstavelig 
gjenfødelse før Han kunne oppstå fra de døde, blir at Jesus ikke kan tjene som noen prototype 
for den troende i kraft av sistnevntes identifikasjon med Kristus (i og med at Kenyon er 
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tydelig på at det ugjenfødte menneskes vesensnatur er satanisk, men at denne vesensnatur 
fullstendig utraderes i og med “gjenfødelsen”). At Kenyon her ikke er konsekvent, er forøvrig 
et sterkt indisium på at læren om Jesu åndelige død var mindre rigid utformet hos ham enn 
både ettertidens kritikere og eventuelt tilhengere har oppfattet. 

 

Tro 

Et formular? 

Mens den moderne trosbevegelsens fokus på utvikling av ens personlige tro har resultert i en 
rekke bøker/minihefter av typen How to ....258 eller 7 steps to .....,259  påpeker Kenyon i 
sterkere grad at den nye skapningen pr. natur er troende. Mens skriftavsnittet i Mrk. 11:23-24 
“keynote Kenneth Hagin’s life and ministry,”260 hevder Kenyon at disse Jesus-ord ikke er 
myntet på “den nye skapningen”, men på jødefolket under den gamle pakt.261 Mens Jesus 
oppfordret paktsfolket til å tro Gud for det “umulige”, syntes Paulus å ta troen for gitt hos den 
troende i Kristus. Gjennom undervisning om Kristi stedfortredende gjerning og “den nye 
skapningens” legale posisjon i Ham, ville troen automatisk gjøre seg gjeldende: “Get to know 
your place, your rights, your privileges, and your authority. There will be no problem about 
faith then.”262  Troen beskrives som en ubevisst bevissthet: 

 It is as unconscious of itself as is the faith of a little child in its mother. The child never says, 
“Now Mother, I believe your word. I know that if I ask you for a piece of bread you will give it to 
me.” If it said such things it would frighten the mother. She would wonder what had happened to 
her child.263 

En åndelig lov? 

Også Kenyons forståelse av troen - som fenomen - har blitt kritisert på grunn av de mange 
angivelige paralleller til New Thought. McConnell forstår Kenyon dit hen at de fysiske 
naturlovene har sin motsats i såkalt åndelige lover, som igjen aktiviseres gjennom verbale 
trosutsagn (positive eller negative “bekjennelser”):  
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 The “law of faith” is to the spiritual realm what the law of gravity is to the physical realm. 
Whenever the law is set into motion, it works. Thus, anybody, Christian or non-Christian, can 
plug into this universal law of faith and get “results.”264 

Tanken synes å være en form for åndelig deisme hvor Gud etter verdens skapelse har trukket 
seg tilbake og hvor universet opprettholdes, ikke gjennom den Allmektiges nærvær og 
visdom, men gjennom  upersonlige oversanselige prinsipper: “A ‘right’ or ‘wrong’ confession 
is the determining factor in one’s harmony with these universal spiritual laws. Confession is 
the catalyst that evokes their blessings, or their curses.”265 Kenyons forståelse identifiseres 
blant annet med H. Emilie Cady, som hevdet et årsak-virknings forhold mellom menneskets 
sinn og de åndelige lovene: “Every thought of the human mind causes an effect in the 
universe through the operation of spiritual laws.”266 En logisk konsekvens blir da at 
resultatene ikke kan tilskrives bønnesvar fra noen personlig og allmektig Gud: 

 The Faith theology [of Kenyon] in principle teach a personal God. But in practice the Faith god 
differs little from the god of the metaphysical cults. Both must do the bidding  of the spiritual 
laws that govern the universe. Neither is free to disregard these laws.267  

I min imøtegåelse av McConnells forståelse av Kenyons anliggende er det likevel viktig å få 
fram at Kenyon faktisk - som McConnell hevder - refererer til tro både som “force” og 
“law”.268 Jeg bestrider imidlertid at uttrykkenes anvendelse er forankret i noen spesifikk 
kosmologi. Ofte synes “law” og “force” å være identiske størrelser. Kenyon kan i en gitt 
anledning hevde at “Love is the creative force in Creation. It is the creative law.”269 Eller: 
“Love is a spiritual thing. It is above reason. It is not in the reason realm. It is God, invading 
the realm of the human.”270 Her synes både “force”, “law” og “God” å sidestilles. I en annen 
sammenheng betegnes Gud som “the constructive Force in all the ages.”271 Også Guds Ord 
betegnes “a mighty force in the hearts of men and women.”272 Til og med åndelig død 
benevnes “a substance, a force, a fact.”273 Om “force” ofte refererer til Gud, engler og 
åndsmakter,274 karakteriserer det likevel først og fremst vesensegenskaper - blant annet Kristi 
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kjærlighet,275 hat, frykt, tro og glede.276 Felles for alle disse vesensbestemmelsene, er at de er 
virkekraftige og utretter noe. Kan ikke det faktum at troen er virkekraftig like så gjerne 
skyldes at Gud suverent griper inn som svar på tro som at troen i kraft av seg selv bevirker 
ønsket resultat? Står vi i fare for å tolke for bokstavelig Kenyons bruk av “force” uttrykket? 
Tross alt benytter han dette også om Gud, selv om Treenighetens personlighet forsvares i 
andre sammenhenger. 

Ikke bare Kenyons anvendelse av uttrykket “force”, men også referansene til “law” er 
begripelig innenfor en mer ortodoks kontekst enn New Thought. Om Kenyon opererer med 
noen analog motsats til de fysiske naturlovene, er det vel snarere “the unseen and unheard 
powers of the Spirit” enn upersonlige prinsipper.277 Likevel møter vi tilsynelatende 
konfliktfylte utsagn som: “A spiritual law that few of us have recognized is that our 
confessions rule us.”278 Dette “uheldige” utsagnet må imidlertid veies opp mot flere forhold. 
Først og fremst, opererer Kenyon noengang med noen definisjon av uttrykket “law”?   

 I do not care who you are, you cannot abrogate this law, you cannot evade it, Sin guarantees 
heartaches, sin guarantees shame and sorrow every time. [...] It is bound to do it, it is one of those 
laws that lie down deep in the human experience.279 

Her gir Kenyon et eksempel på den lov at synden vil innhente en. Loven synes på ingen måte 
forankret i den åndelige verden. Lovmessigheten relateres istedet til den hyppige tendens “in 
the human experience” hvor synden “is bound to [guarantee] heartaches [...] shame and 
sorrow every time.”  

Hva er så kontektsten for Kenyons påstand vedrørende den åndelige lov at mennesket styres 
av sine bekjennelser? Han skriver ved en anledning: “Our faith is measured by our confession. 
[...] When the confession of our lips perfectly harmonizes with the confession of our hearts 
[faith], and these two confessions confirm God’s Word, then we become mighty in our prayer 
life.”280 I en annen sammenheng påstår han at handlinger som er på kollisjonskurs med 
bekjennelsen bringer “confusion in [his] spirit.”281 Fra en side sett er bekjennelsen uttrykk for 
hva vi faktisk tror.282 Samtidig er ord istand til å påvirke menneskets ånd både positivt og 

                                                

    275 Kenyon, 1942 a, s. 53. 

    276 Kenyon, 1968 b, s. 90. 

    277 Kenyon, 1943, s. 34. 

    278 Kenyon, 1942 b, s. 73. 

    279 Kenyon, “Sin can Never bring Joy.” Reality, april-mai 1915, s. 57-58. 

    280 Kenyon, 1942 b, s. 72-73. 

    281 ibid, s. 48. 

    282 “It is what we confess with our lips that really dominates our inner being. We unconsciously confess what we believe. If we 
talk sickness, it is because we believe in sickness.”(ibid. s. 79.) 



3 :  Historiske og teologiske røtter 

85 

negativt283 - og ifølge Kenyon har troen sitt fundament i det “gjenfødte” menneskes 
innerste.284 Siden Gud handler i samsvar med det “gjenfødte” menneskes tro,285 er det ikke da 
nærliggende å tolke Kenyon dit hen at bekjennelsen enten torpederer286 eller stimulerer 
troen,287 og at denne lovmessighet heller ikke er forankret i en såkalt åndelig-deistisk 
verdensanskuelse, men i den troendes/Kenyons personlige erfaring? Selvsagt er Kenyons 
anliggende pragmatisk. Kun i funksjonell forstand argumenterer han for at bekjennelsene 
styrer ham. I essensiell forstand ville han naturlig nok vedgå at det var Gud som styrte hans 
omstendigheter, om dog i samsvar med og gjensvar til Kenyons verbale bekjennelser:  

 When we boldly make our confession that our diseases were laid on Jesus and we hold fast to that 
confession, we bring God [not spiritual laws] on the scene.288 

I så fall er det ikke lenger tale om at Guds suverenitet blir skadelidende til fordel for åndelig-
deistiske lover. Guds suverenitet behøver vel ikke rokkes gjennom Kenyons formening om at 
denne Gud har tilkjennegitt sin absolutte vilje til å svare bekreftende på den troendes bønn om 
eksempelvis helbredelse? Motivasjonen for bekjennelse er verken å bevege Gud eller åndelige 
lover, men å gi positiv retning til den tro som på forhånd er basert på Guds eget Ord. Om Gud 
virkelig har gitt noe ubetinget løfte om fullkommen helse, er i denne sammenheng irrelevant. 

Guds type tro? 

Kenyon mener skriftavsnittet i Mark 11:23 “Ha tro til Gud” også kan tolkes som “Ha Guds 
tro”,289 hvilket innebærer at den grammatikalske konstruksjonen av “Gud” like så gjerne kan 
være såkalt subjektsgenitiv som objektsgenitiv.290 Gud beskrives som “a faith God” - ikke 
bare i den forstand at Han inngir tro i den troende, men at troen også er operativ i Hans eget 
liv. Selve skapelsen ble til ved at Gud i tro uttalte skaperordene “Let there be.”291 “Den nye 
skapningen” har følgelig tro, ikke bare fordi “it is a normal, natural thing for a child to have 

                                                

    283 “Few of us realize that our confession imprisons us. The right kind of confession will set us free. It is not only our thinking; it 
is our words, our conversation, that builds power or weakness into us.” (ibid. s. 78.) “Words affect the human spirit. Your mind 
may cast aside the unkind words that are spoken, but your spirit absorbs them.” (Kenyon, 1970 b, s. 27.) 

    284 Kenyon, 1942 b, s. 53. 
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confess weakness and failure and sickness, we destroy faith.” (Kenyon, 1942 b, s. 71.) 
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faith in its parent,” [objektsgenitiv] men fordi “we have God’s faith reproduced in us by His 
living Word, by His nature that is imparted to us.” [subjektsgenitiv]292  

Tanken synes å være at som “nye skapninger i Kristus” har vi fått del i Guds trosnatur. På 
samme måte som Gud skapte  ex-nihilo gjennom trosfylte ord, tenker Kenyon seg at det første 
mennesket - Adam – “ruled creation by his word. His voice was like the voice of the Creator 
in its dominion over creation.”293 Den andre Adam - Jesus Kristus, levde også i denne 
dimensjonen: “All his works were the result of His words.”294 Som “nye skapninger i Kristus” 
er vi skapt i Guds kjærlighets- og trosbilde: “Whether you recognize it or not, man’s entire 
life, from the time he becomes conscious as a babe, until he steps off into the unknown, is a 
faith life; one has faith in his senses, the other in God.”295 Noe av det som kjennetegner denne 
Guds type tro, er følgende: “If God says it is true, it is. If He says that ‘By His stripes I am 
healed,’ I am. [...] So quietly I rest on His Word, irrespective of evidences that would satisfy 
the Senses.”296 

Kenyons forståelse av Guds type tro har blitt imøtegått av blant annet Dr. James Kinnebrew, 
som for det første hevder basert på Heb. 11:1 og 2. Kor. 5:7, at troens antitese er beskuelse, 
dernest at “A person who can see all, as God surely can, would have neither a need for faith 
nor any way of exercising it.”297 Om Gud skulle være “a faith God” i den forstand at universet 
ble til gjennom trosfylte skaperutsagn, blir konsekvensen, ifølge Kinnebrew, “that there is a 
power that transcends even God, for true biblical faith is always placed in someone perceived 
to be greater than oneself. In whom, or what, then, could God place His faith?”298   

Ut fra hva som tidligere er skrevet vedrørende Kenyons syn på Gud som allmektig, er det vel 
naturlig å tolke han dit hen at Guds trosfylte utsagn er basert på tillit til seg selv og sin egen 
skaperutrustning.299 Ingenting tyder på at Kenyon har forstått bibelsk tro som med 
nødvendighet rettet mot noen av høyere rang eller med større utrustning enn en selv. Dermed 
kan han også si at Gud har tro på menneskeheten, at de vil anerkjenne budskapet om Jesu 
stedfortredende gjerning og la seg forsone med Gud.300 At det “gjenfødte” menneske har fått 
del i Guds trosnatur, synes forøvrig ikke å innebære noen form for iboende skaperutrustning 
ved hjelp av troen som redskap: “You never think of your Faith, you only think of the need 
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and His ability to meet it.”301 Kenyons referanse til skapende tro idag gjelder blant annet 
“several women [I have known] who have had organs restored that surgeons had removed 
through operations.”302 Som det vil gå fram av neste underpunkt - troens objekt - er det når alt 
kommet til alt, ikke troen, men Gud selv, som troen er rettet mot, som bevirker skapende tro 
også gjennom de troende idag.  

Troens objekt 

Kenyons trossyn har blitt kritisert for å være menneskesentrert. Mens bibelsk tro er 
teosentrisk, taler Kenyon ikke bare om tro på Ordets og Jesunavnets virkekraft, men også om 
tro på egen tro.303 La oss imøtegå kritikken punkt for punkt og starte med Kenyons 
undervisning om tro på Ordet. 

Det går om ikke annet  tydelig fram at “these written pages have no power to heal,” kun 
“when they are translated into your life and become a part of you, you utter them with lips of 
joy and Satan’s power is broken and diseases are healed.”304 Hva er det så ved Ordet som gjør 
at Den Hellige Ånd vil bruke det “through our lips”?305 Kenyon sier at på samme måte som et 
troverdig menneske identifiserer seg med sitt ord, forplikter også Gud seg på alt Han har 
uttalt: “Not only is He back of it, but His throne is back of His Word. [...] This is the thing 
that gives faith . . . the integrity of the Word.”306 Da troen på Guds Ord begrunnes med Guds 
egen troverdighet, kan Kenyon også si “Faith in the Father is Faith in His Word.”307 Tro på 
Ordet er med andre ord identisk med tro på Ham som uttalte det. Hadde Kenyon ordlagt seg 
annerledes og heller sagt anerkjennelse av Ordets troverdighet, ville de fleste av hans 
konservative kritikere ha sluttet seg til utsagnet. 

Vi går videre til Kenyons undervisning om tro på Jesunavnet. Ikke bare dette aspekt, men  
også hans angivelige undervisning om at Gud har forpliktet seg til å besvare alle den troendes 
bønner i Jesu navn, har blitt avvist av blant annet McConnell.308 

Til dette er følgende å si: Til tross for at Navnet representerer Jesu person og gjerning, at “the 
measure of His ability is the measure of the value of that Name,” og at “all that is invested in 
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that Name belongs to us, for Jesus gave us the unqualified use of His Name,”309 hevder 
Kenyon på ingen måte at Navnet automatisk åpner opp for Guds velsignelser: 

 The Name gives us access to the Father. But if we step out of love, the Name is of no value to us. 
We can only use the Name of Jesus as we walk in love.310 

 We know that prayer cannot change God’s purpose, in any ordinary sense of the word. Prayer 
may accelerate God, or stir Him up to come to our rescue, or enlist His cooperation and sympathy 
and help in a time of need.311 

 No one can use the Name while out of Fellowship, it is vitally important that one keep in the 
fullest fellowship every moment.312 

På samme måte som tro på Gudsordet er ensbetydende med tro på Gud selv, er tro på Navnet 
synonymt med anerkjennelse av Ordets undervisning om Jesunavnet.313 Kenyons fokusering 
på Ordet, som Guds vilje for den troende, torpederer forøvrig muligheten for at Jesunavnet 
kan benyttes som et formular hvor den troende tilraner seg velsignelser en mener ikke 
omfattes av Guds vilje for en. 

Til slutt tar vi for oss Kenyons undervisning om tro på troen. Hvordan kan han  forsvare tro 
på egen tro uten at resultatet blir at troen er virkekraftig i seg selv, at den blir selve redskapet 
som bevirker ønsket resultat? Hvordan kommer han tilrette med at bibelsk tro alltid er rettet 
mot Gud? Og hvordan skal vi forstå sitatet at Guds Ords dominans i våre liv vil bevirke “an 
unconscious faith in [our] own ability to trust Him”?314 

Vi må ikke glemme at selv om troen er et produkt av vår “gjenfødte” ånd, er den ifølge 
Kenyon et verk av Gud: “I am a partaker of God’s very nature. I have in me His faith 
nature.”315 Denne kan utvikles gjennom lydighet mot Ordet316 og felleskap med Faderen.317 
Når Kenyon sier tro på sin egen tro, mener han i praksis anerkjennelse av den tro Gud har 
inngitt i en. Bakgrunnen for dette aspekt ved Kenyons trosundervisning synes å være de 
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mange møtebesøkendes tro på spesielt Gudbenådede forkynneres tro.318 Kenyon selv fikk 
brev fra alle verdens kanter hvor folk bad om hans personlige forbønn.319 Men, som han 
skriver, Faderen har ingen favoritter. Han elsker å vedkjenne Seg sine løfter til ethvert Guds 
barn.320  Om anerkjennelsen av ens tro - eller troen på egen tro er menneskesentrert, hva så 
med den type tro Kenyon ønsker å ta et oppgjør med? Da utgangspunktet for Kenyons “Faith 
in your faith” tross alt er at denne er gitt av Gud selv, er det vel et spørsmål om den kan kalles 
mer menneskesentrert enn den type tro som var/er operativ i ordinære 
“vekkelsessammenhenger” med spesiell forkynnelse av guddommelig helbredelse?  

 
Sykdom og helbredelse 

Kenyons syn på sykdom og helbredelse har naturlig nok en rekke felles berøringspunkter med 
hans trosundervisning. Et vesentlig anliggende ved Kenyons helbredelsessyn, som forøvrig 
også har vært gjenstand for kritikk, er forståelsen av selve sykdomsbegrepet. Kenyon 
identifiseres med blant annet P.P. Quimby, som hevdet at all sykdom er ikke-fysisk i sin 
opprinnelse. En av årsakene til at Jesu fysiske død ikke hadde innvirkning på menneskets 
forløsning fra sykdom, hevdes å være Kenyons tro på at all sykdom er åndelig i sitt vesen, 
mens de fysiske symptomer kun er virkninger av denne åndelige årsak.321  

Som allerede berørt i underkapitlet “epistemologi”, er Kenyons anliggende ikke ontologisk, 
men pragmatisk. Sjelden om noen gang er det sykdommens essens Kenyon ønsker gripe i en 
håndfast definisjon. Jeg vil dermed argumentere for at de følgende Kenyonsitater må forstås 
ut fra en pragmatisk, ikke ontologisk synsvinkel. Kenyon skriver:  

 We are praying for the sick daily. Every man who is sick physically, is sick in spirit; for the 
moment his spirit is healed, his body becomes well. [...] You cannot heal bodies with words, but 
you can heal man’s spirit with words. You heal the spirit, then the spirit heals the body. (It is the 
Logos on your lips that heals the spirit of sick men and women. The Word of God is the 
healer.)322  

 We have found that man is a spirit being. God’s dealings with him are through his spirit. If he is 
sick, his spirit must be healed. If he is ruled by sin, his spirit must be cleansed. If his mind has not 

                                                

    318 ibid. s. 43. Se også Kenyon, 1969 b, s. 106-107: “One should never trust the great issues of his life to another’s faith. He 
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been renewed, the spirit does not have liberty and freedom, and cannot manifest Christ in his 
life.323 

Ovennevnte Kenyonsitater sier vel mer om forholdet mellom menneskets ånd og sjel enn om 
sykdommens ontologiske vesen. Vi kommer neppe lenger enn å fastslå Kenyons tro på at 
sykdom først rammer menneskets ånd, dernest det fysiske legeme. Samtidig hevder han at 
troshelbredelse alltid starter innenfra, ved at ånden berøres før legemet. Kenyon hevder 
videre: 

 We have learned that the dominant forces in the universe are spiritual. [...] We have never 
realized clearly that disease and sickness head up in our spirits. The mind is not cognizant of them 
until the body is affected and the senses have communicated the fact to the brain. Back behind all 
this, however, that disease had fastened itself upon the spirit before it was communicated to the 
body. [...] When we speak of cancer, it is a physical thing. But our diseases are all spiritual; and 
they were laid on Jesus. It may manifest itself in a physical act, but behind the physical act is the 
spirit that directed it.324 

Sitatet sier lite utover det som allerede er hevdet. At sykdommene “are all spiritual”, er ikke 
ment i ontologisk forstand. Kenyon argumenterer derimot for at åndsmakter står bak våre 
fysiske plager. 

 I know that healing cannot be permanent in my body until my spirit is adjusted to the Word. If 
sickness is not spiritual, He could not have made Christ’s spirit sick with my diseases, and if my 
body is filled with disease, it is because my spirit is not in harmony with the Word. I am rebelling 
against the sickness and fighting against the pain, but I don’t fight the cause of my sickness, I 
fight the effect of it. [...] Sickness is threefold, Spiritual, Mental and Physical. All are sick in spirit 
before they are sick in body.325 

Sitatet synes konfliktfylt, idet sykdommen benevnes, først som åndelig, dernest som trefoldig. 
Hva Kenyon ønsker å formidle, er sannsynligvis hans formening om at sykdom, til tross for 
dens åndelige opprinnelse, kommer til uttrykk gjennom våre daglige erfaringer som 
“trefoldig”. Vi kan angripes både på det åndelige, mentale og fysiske plan. Hva angår 
sykdommens åndelige opprinnelse, er den - som synden - et resultat av syndefallet. Hadde det 
gjenfødte menneskets ånd i tro anerkjent sykdommens opprinnelse, samt at den troende i 
juridisk forstand var satt fri fra sykdommens åk, ville en ha vært “in harmony with the Word.” 
At Kenyon ikke kjemper mot sykdommens årsak, byr på minst to alternative tolkninger: (1) 
Han kjemper ikke mot syndens opprinnelse i Edens hage, da både synden og sykdommens 
komme til verden allerede er fakta som ingen mennesker kan gjøre noe med. (2) Om den 
faktiske sykdommen har sin årsak i at Kenyons ånd på mystisk vis har blitt rammet, er likevel 
løsningen å justere ånden i forhold til Ordet - ikke ta opp kampen mot selve årsaken. Hvordan 
leve i kontinuerlig helse er Kenyons pragmatiske anliggende, ikke hvordan uthamre en 
ontologisk definisjon av sykdommens vesen. At sykdommen ikke defineres som åndelig i 
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ontologisk mening med det resultat at fysiske “symptomer” blir illusoriske, kommer 
tydeligere fram i neste Kenyonsitat: 

 This Spiritual Death, which has reigned in the human race, has been the soil out of which has 
grown the reign of sin, disease and death over man. Sickness, disease and death in man’s physical 
body are but the manifestation of Spiritual Death within the spirit. If man had never died 
spiritually, disease and death would never have had a part in man’s physical body. When Satan 
became the god of this world, one of the results of his reign was the peopling of the air with 
disease germs so that from then to the present time, disease microbes too small to be seen with the 
naked eye have been the greatest enemies of man.326  

Identifikasjonen av sykdom med fysiske “disease germs” problematiser McConnells påstand 
om avhengighet av Quimby, som rett nok diagnostiserte all sykdom som psykosomatisk i sitt 
vesen. Kenyon synes primært å si at synd og sykdom skyldes den åndelige død som rammet 
først Adam, dernest automatisk menneskeheten for øvrig: “In conclusion, sin and disease are 
twins, born of Spiritual Death. They are both the work of Satan. Sin is a disease of the spirit; 
sickness, as we see it, is a disease of the physical body.”327 

Kenyon har, som tidligere nevnt under “epistemologi”, blitt kritisert for å oppfordre til 
“sensory denial”, ifølge McConnell fordi de fysiske symptomene i egentlig forstand ikke er 
virkelige, de er kun virkningen av sykdommens årsak.328 

Det kan igjen være behov for å understreke at McConnells mistolkning av Kenyon skyldes at 
han ikke har forstått at Kenyons anliggende ikke er ontologisk, men funksjonelt/pragmatisk. 
Kenyon opererer endog med tre ulike bruksmåter av ordet helbredelse – (1) den faktiske 
erfaring av å bli helbredet;329 (2) den juridiske sannhet at helbredelse tilhører den troende på 
basis av Jesu stedfortredende gjerning;330 (3) trosutsagn hvor motivasjonen ikke alene er det 
juridiske aspekt (jfr. 2), men Ordets løfte om bønnhørelse: “It may be that after he has been 
prayed for, he has witnessed no healing; yet he says, ‘I am healed, because the Word declares 
that in Christ’s Name they shall lay hands on the sick and they shall recover.’”331 Felles for 
både (2) og (3) synes å være at den faktiske helbredelsen ikke nødvendigvis har inntrådt, men 
at den kommer til å gjøre det på grunn av den troendes tillit til Ordet. I så måte er 
helbredelsen så godt som et faktum, og den troende velger ikke å la seg affisere av det faktum 
at smertene fremdeles er tilstede.  

Kenyons anvendelse av uttrykket “symptomer” er ikke ment å tolkes ontologisk - som en 
avvisning av eksistensen av ens faktiske sykdommer og plager. Kun hva angår den troendes 
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holdning overfor og praktiske handling vis-à-vis konkret sykdom, kommer symptomuttrykket 
til anvendelse som en neglisjering av ens faktiske sykdom. I objektiv, juridisk forstand er den 
troende allerede helbredet. Om vi  i tro anerkjenner dette juridiske faktum, vil Gud sørge for 
at våre faktiske sykdommer slipper taket.332 Guds gjerning framskyndes av at vår tro 
etterfølges av korresponderende gjerninger - eksempelvis at vi slutter å bruke medikamenter 
etter at vi har blitt bedt for.333 Uansett praksis, er det dog viktig å fremheve at Kenyon i 
teorien stilte som betingelse at helbredelseskandidaten hadde en reell operativ tro: 

 Faith is not forcing one’s self to believe, for faith, as an apple, does not ripen of itself, but stays on 
the tree, knowledge, feeding on its food until it is mature, mellow, and life-giving. When 
knowledge is mature, faith comes naturally.334 

 I will not ask any man to trust in Him until he gets acquainted with Him. Don’t attempt to 
abandon yourself to God when it means a leap in the dark. Faith is not a leap in the dark, it is 
walking in the bright light of absolute confidence in my Father. 335 

Free-will baptistene  

På samme måte som the Great Awakening hadde ført til en separatistdannelse blant 
kongregasjonalistene hvor de sistnevnte gjorde menighetsmedlemskap avhengig av at man 
kunne vise til en konkret frelsesopplevelse, opplevde også baptistene et skisma hvor the New 
Lights - som de ble omtalt på grunn av vektleggingen av Åndens inspirasjon av den enkelte 
kristne336 - kritiserte “regular” baptistene for ikke å håndheve kravet om at nye 
menighetsmedlemmer måtte vise til en personlig frelseserfaring.337 Mange var også uvillige til 
å bøye seg for the Philadelphia Baptist Associations kalvinske trosbekjennelse av 1742 da 
man insisterte på at Bibelen alene skulle tjene som læremessig rettesnor.338 

                                                

    332 Kenyon, 1970 b, s. 99. 

    333 Kenyon, 1942 b, s. 46-49. 

    334 Kenyon, “What faith is.” Reality, juni 1906, s. 86. 

    335 Kenyon, “Faith.” Reality, nov. 1908, s. 9-10. Kenyon identifiserer ofte “tro” med “praktisk handling på Guds Ord.” Mange 
av hans senere tilhengere har gjerne misforstått og reversert rekkefølgen slik at “praktisk handling” med nødvendighet også må 
kunne identifiseres med “tro.” De mange vitnesbyrd om tragiske utfall er dokumentasjon nok på at sistnevnte tolkning bærer galt 
avsted. Dessverre er det ikke bare tilhengerne som har misforstått. Kenyon selv døde sannsynligvis på grunn av lymfekreft og 
handlet i så måte i denne kontekst utenom en bibelsk forankret trosforventning om at helbredelsen allerede hadde inntruffet. 

    336 Marini, 1982, s. 40-59. 

    337 Torbet, 1950 s. 241-242. 

    338 Siden Pennsylvania og New Jersey kunne tilby religionsfrihet, ble området rundt Philadelphia et sentrum for den viktigste 
gruppen av baptistmenigheter på 1700-tallet. Flere samlet seg under “the Philadelphia Baptist Association.” For å etablere basis for 
en læremessig enhet anerkjente man i 1742 de britiske “particular-baptistenes” London Confession av 1689, derav navnet “the 
Philadelphia Confession.” Som Amerikas første sammenslutning av baptister, bekjente man seg til kalvinistisk tankegods og gav 
således retning til Amerikansk baptistteologi. (McBeth, 1987 s. 211, 241-242.) 
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Til tross for nevnte kalvinske overtoner blant de regulære baptistene, var mange av de første 
baptistene i USA arminiansk orientert. Samfunnet The Free Will Baptists ble grunnlagt av 
Benjamin Randall i 1780-årene. Menighetene samlet seg i “Quarterly Meetings” og et “Yearly 
Meeting”, sistnevnte ble organisert i 1792 for å “exercise a general supervision over the whole 
denominaton.”339 I 1827 ble så the General Conference of Freewill Baptists “composed of 
delegates from the Yearly Meetings [...] established with authority to discipline Yearly 
Meetings and Associations, but not empowered to reverse or change the decisions of the 
churches, Quarterly or Yearly Meetings.”340 

Randalls forkynnelse av “free grace, free salvation, free will and free communion”341 har 
siden blitt toneangivende blant mange av “nordstatsbaptistene”, og i 1911 sluttet man seg 
sammen med the Northern Baptist Convention. På dette tidspunkt hadde Freewill baptistene 
51 “associations” som bestod av 1.586 menigheter.342 

Det er vanskelig å si hvilke impulser Kenyon kan ha fått via sin korte tid blant denne 
baptistretningen. Han avdekker til tider et nokså radikalt dåpssyn – “begravelsen med Kristus” 
synes ikke å kunne vente: 

 You must put on Christ in baptism at once. This is a command; you cannot act as you wish, you 
must act as you are commanded by the Word. If you disobey in regard to baptism, you will lose 
your fellowship with God and then it is but a question of days before you are back in sin again. 
Do not argue over it, do it. Do it at once, and have it done.343 

Vi har allerede berørt bruddet med Free-will baptistene i kapittel 1. Til tross for bruddet, 
hadde Kenyon ofte evangelistiske kampanjer hos dem, og forkynnelsen syntes heller ikke å 
bære preg av noen front mot dem. Ser man bort fra de aspektene ved Kenyons undervisning 
som har blitt sterkest profilert i den senere trosbevegelse - forholdet tro/bekjennelse, 
helbredelse, Jesu navn, den troendes stilling og autoritet innenfor Gud og djevelen - kan man 
gjerne karakterisere Kenyon som fortsatt “baptist”. To av de uavhengige menighetene han 
grunnla, var i navnet “baptistiske” - nemlig Figueroa Baptist Church i Los Angeles og 
Kenyon’s Church of the Air i Seattle, som senere endret navn til New Covenant Baptist 
Church. Ruth Kenyon Housworth karakteriserer faren som “an independent Baptist”.344 Dette 
til tross, Kenyon har få referanser, ikke bare til ledende skikkelser blant Freewill baptistene, 
men blant baptistene som helhet. De få som faktisk foreligger, sier (iallfall ifølge Kenyon 

                                                

    339 Torbet, 1950 s. 275. 

    340 ibid. 

    341 ibid. s. 276. Uttrykket “free grace, free salvation, free will” henspeiler på det faktum at mennesket har en fri vilje og dermed 
er ansvarlig for Gud vedr. hvordan man forholder seg til frelsesbudskapet. Dette står i kontrast til den kalvinske undervisningen om 
at Gud har forutbestemt noen til frelse og at man dermed ikke bare kan bestemme seg av fri vilje til å motta Guds frelse (i tilfelle 
man ikke er blant Guds på forhånd utvalgte). “Free communion” henspeiler på såkalt “åpent nattverdsbord”, hvilket innebærer at 
alle kristne kan ta del i nattverden selv om man ikke skulle være medlem i den aktuelle lokalmenigheten hvor nattverden blir feiret. 

    342 ibid. s. 278. 

    343 Kenyon, “The path to success.” Reality, juli-august 1905, s. 131. 

    344 Housworth, brev, 05.01.93. 
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selv) gjerne mer om kontasten enn parallellene mellom tradisjonell baptisme og Kenyons 
forkynnelse: 

  About 25 years ago there was a tremendous battle, and they went at it by what we call the 
Modernists today against the Pauline teachings. I can give you an illustration of it. Quite a 
number of years ago I was in evangelistic work in northern Maine, and the State Secretary of the 
Baptist Association met me on the train one day. I had seen him in my audiences a few times. He 
was traveling continuously. He dropped down in the seat by my side, and he was the most suave 
and cultured gentleman you ever met, and he sat there a moment, and he said, ‘Brother Kenyon, I 
have been listening to you lately, and been reading your articles in your magazine.’ I said, Yes. 
He said, ‘You have a wonderful personality.’ I knew then he was getting ready to swallow me, 
because he was not the kind of man that ever paid me a compliment. And then he said, ‘Mr. 
Kenyon, if you will give up your notions of your first three chapters of Genesis, and your 
Johanian [sic] theology, and your Pauline theology, I will open all of the large churches to you.’ I 
said, Doctor, if I should give up what I believe about Genesis and the gospel of John and Paul’s 
revelation, I would be as useless and powerless as you are.345 

The Christian Church og Disciples of Christ  

The Christian Church rekrutterte tilhengere fra ulike sammenhenger. James O’Kelly hadde 
brutt med både biskop Francis Asbury og the Methodist Episcopal Church allerede i 1792. 
Den nye gruppen kalte seg the Republican Methodist Church, men besluttet kort tid etter kun 
å bli omtalt som “Christians”.346 En parallellbevegelse gjorde seg gjeldende blant baptistene i 
New England statene. Abner Jones “became greatly disturbed in regard to sectarian names 
and human creeds.”347 Han dannet en selvstendig “Christian church” i 1800 og fikk støtte av 
en rekke forkynnere blant både ordinære og Free-Will baptister. De hadde snart selvstendige 
grupper over hele New England, samt New York, New Jersey og Pennsylvania. En tredje 
gruppering hadde opprinnelse i en vekkelse blant presbyterianerne i Kentucky og Ohio. Fem 
ledende forkynnere ble anklaget for å føre en lære som avvek fra the Westminster 
Confession,348  disse trakk seg og dannet the Springfield Presbytery. Disse ikke bare 
“repudiated the Calvinistic Presbyterian creed, but they insisted that the Bible alone is a 
sufficient standard of faith and practice, declaring man-made creeds to be useless and 
pernicious.”349 Etterhvert kom de til at hele den presbyterianske organisasjonsstrukturen 
savnet støtte i Skriften. The Springfield Presbytery ble oppgitt, og man antok navnet 
“Christian” som eneste dekkende betegnelse for en forsamling av troende. Selvstendige 
menigheter ble dannet fra og med 1804 med basis i troende dåp, og Bibelen som eneste 

                                                

    345 “Address by Dr. E.B. [sic] Kenyon in Portland, Oregon, Jan. 12, 1931”, s. 7. 

    346 Melton, 1989 s. 297-300 (*209*). 

    347 Newman, 1898 s. 501. 

    348 Reformert trosbekjennelse av 1646 som ble flittig benyttet i presbyterianske kirker i Storbritannia og Amerika. Ble formelt 
antatt av the Church of Scotland. (Latourette, 1975, s. 773-774, 821, 954.) 

    349 Newman, 1898 s. 501. 
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læremessige rettesnor.350  Det ble snart opprettet kontakt de tre selvstendige grupperingene 
seg imellom og the Christian Church som samfunn kan gjerne dateres til 1833. De sluttet seg 
imidlertid til the National Council of the Congregational Churches i 1931 og tok navnet the 
General Council of Congregational-Christian Churches. Dette nye samfunnet sluttet seg til the 
Evangelical and Reformed Church i 1957 og tok navnet United Church of Christ.351 

Barton Stone var en av lederne for den presbyterianske grenen av the Christian Church. Han 
fikk kontakt med Thomas og Alexander Campbell, som hadde brutt med først 
presbyterianerne og siden baptistene for så å danne samfunnet Disciples of Christ. Stones fikk 
med seg mange av “the Christians” og sluttet seg til Campbells bevegelse i 1832. Felles for 
alle ovenfornevnte strømninger var ønsket om en gjenreisning av det Nye Testamentes 
menighetsordning hvor alle kristne var ett og de ulike kirkesamfunn kunne opphøre.352   

Kenyons tjeneste var også i høyeste grad økumenisk. Som evangelist virket han blant 
presbyterianere, metodister, kongregasjonalister, freewill- og regular baptister. Mange av de 
nyomvendte tilbrakte flere år ved Bethel Bible Institute og hadde ofte praksisperioder i 
menigheter innenfor sitt eget kirkesamfunn. Bethel selv omtales som “undenominational, but 
not antagonistic to any Christian Church or organization.”353 Kenyon oppfattet sin tjeneste 
som såkalt “interdenominational” - han hadde et budskap til hele “Kristi legeme” og ville ikke 
begrenses av verken formelle lærebekjennelser eller uskrevne tradisjoner: “Ask God to make 
you bigger than your creed and as broad as the great throbbing human need.”354 Og: “These 
companies will [...] go out as an army [...] of conquest, unselfish, undenominational, 
Scriptural workers, with no ambition to build up a sect, but simply to bring dying men to 
Christ.”355 I teorien stod han kanskje ikke så langt unna flere av gruppene som definerte seg 
innenfor the Christian Church; som allerede påvist i kapittel 1, hadde han en kort 
pastorperiode i the Christian Church i Lynn, Massachussetts. Kenyon referer imidlertid ikke 
til lederskikkelser innenfor noen av disse strømningene, og det er utfra tilgjengelig materiale 
ikke mulig å påvise noen læremessig avhengighet til noen av disse. Karakteristisk for både the 
Christian Church og Disciples of Christ var i tillegg til ønsket om å nå tilbake til den 
nytestamentlige menighetsorden/struktur å fjerne “kirkesamfunnsmerkelappene” slik at alle 
gjenfødte kunne omtales som bare “Christians”. Kenyon på sin side etablerte ikke bare 
uavhengige menigheter, flere av disse hadde dessuten en baptistisk merkelapp - eksempelvis 
Figueroa Baptist Church i Los Angeles og New Covenant Baptist Church i Seattle.  

                                                

    350 ibid. 

    351 Melton, 1989 s. 297-300 (*209*). 

    352 Melton, 1989 s. 66-67. 

    353 “The Re-Opening of Bethel Bible Training School, September 1904.” Reality, juni 1904, s. 157. 

    354 Kenyon, “Prayer.” Reality, des. 1903, s. 100. 

    355 Kenyon, “Rural evangelism.” Reality, mars 1904, s. 125. 
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Sammenfatning 

Etter ha undersøkt Kenyons potensielle historiske og teologiske røtter innenfor henholdsvis 
unitarkirken, universalistene, transcendentalistene, Christian Science, New Thought, Faith-
Cure bevegelsen, Free-Will baptistene, the Christian Church og Disciples of Christ, mener jeg 
å ha påvist at hans bakgrunn er å finne innenfor en evangelisk tradisjon. Kenyon synes å ha 
identifisert seg med vekkelsesbetont kristendom i generell forstand, men både historisk og 
teologisk hører han spesifikt hjemme i en Higher Christian Life/Faith-Cure tradisjon. Kenyon 
har også mottatt impulser via plymouthbrødrene. Selv om han røper kjennskap til både Darby 
og Mackintosh, er det likevel ikke usannsynlig at mye av plymouthinspirasjonen har kommet 
indirekte - nemlig via Higher Christian Life/Faith-Cure, som selv mottok sterke impulser fra 
de samme plymouthbrødre. På samme måte som Higher Christian Life/Faith-Cure dessuten 
hentet inspirasjon fra eldre kristen mystikk, finner vi også hos Kenyon sitater fra kjente 
personligheter som Molinos og á Kempis. Jeg synes dog at Kenyons betoning av den troendes 
forening med Kristus har mer til felles med eksempelvis Faith-Cure leder A.J. Gordon enn 
Molinos/Guyón.356 I de tilfelle Kenyons teologi synes å avvike fra den evangeliske Higher 
Christian Life, mener jeg personlig den bærer mer preg av original tenkning enn avhengighet 
av New Thought, som forøvrig røper en forbausende grad av læremessig sammenfall med 
Higher Christian Life. Jeg sikter her blant annet til Kenyons nokså detaljerte beskrivelsen av 
hvordan Gud får det “gjenfødte” mennesket i tale vis-à-vis måten Han henvendte seg til 
Israelsfolket under den gamle pakt. Kenyons teologiske røtter innen Higher Christian Life 
bekrefter hans egne utsagn vis-à-vis de allerede påviste historiske røttene. 

Etter å ha gjennomdrøftet Kenyons bakgrunn, er det naturlig å vende blikket mot neste 
problemområde - nemlig hans eventuelle innflytelse på samtid og ettertid. Dette vil jeg 
beskjeftige meg med i det følgende kapittel. 

                                                

    356 Se forøvrig Gordon, 1983. 
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Kenyons historiske og 
teologiske innflytelse 
Generell innflytelse 

Om Kenyon hovedsaklig virket på Østkysten fram til 1923, og deretter for det meste i statene 
California og Washington, strakte hans reelle innflytelse seg over et langt større område. 
Allerede rundt århundreskiftet hadde han evangelistiske kampanjer i området rundt Chicago, 
Illinois. Han referer blant annet til vellykkede møter i Chicagos største afro-amerikanske 
metodistmenighet, Quinn Chapel.1  En av Kenyons nære medarbeidere, Simon Wigglund, ble 
dessuten rekruttert til Bethel Bible Institute i Spencer, Massachussetts gjennom Kenyons 
forkynnelse i William Gentrys forsamling i Chicago.2  

Kenyon virket også i Pennsylvania3 og Tennessee,4 i tillegg til at han hadde kontakter i 
Kentucky.5 I innledningskapitlet har vi allerede berørt Kenyons 10 uker i Savannah, Georgia 
og Mayesville, South Carolina. Ifølge den lokale pressen i Worcester var flere elever blitt 
rekruttert nettopp fra South Carolina.6 

I 1904 ble Realitys lesere oppfordret om å gi økonomisk støtte til McKinley Institute, et 
lærested for den afro-amerikanske befolkningen i Meadville, Virginia.  Kenyons kontakt med 
utdannelsesinstitusjonen har øyensynlig blitt etablert på et tidligere tidspunkt, da rektor ved 
McKinley, professor Caleb G. Robinson, skriver at Kenyon’s Reality blir flittig lest hver 
måned av både elever og lærere.7 

                                                

    1 Kenyon, “Editorial Notes.” Bethel Trumpet, feb. 1901, s. 4. 

    2 Wigglund, “Into victory.” Bethel Trumpet, feb. 1901, s. 13. Idag er vel Gentry mest kjent i trossammenheng på grunn av hans 
positive evaluering av John G. Lakes (nær venn av Kenyon) helbredelsesvirksomhet. Flere av Lakes bøker starter med korte 
“tributes” fra kjente lederskikkelser, deriblant endog Mahatma Gandhi. Dr. Gentry presenteres i denne forbindelse som forfatter av 
et 27 binds medisinsk leksikon ved navn Materia Medica. 

    3 Kenyon, “Editorial Notes.” Bethel Trumpet, juli 1901, s. 40. 

    4 Kenyon, “Editorials.” Reality, nov. 1905, s. 176. 

    5 Bradford, “A Testimony from Kentucky.” Bethel Trumpet, jan. 1902 s. 83-84. 

    6 “Gift to Kenyon.” Worcester Evening Gazette, jan. 12 1900, s. 1.  

    7 “To the Readers of Reality.” Reality, nov. 1904, s. 29. 
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Kenyons innflytelse berørte også Charles Cullis sitt Boydton Institute i Virginia. En av 
Kenyons mest sentrale støttespillere, John H. Hartman, som blant annet hadde fungert som 
“Assistant Superintendent” og “Vice President”, forlot Bethel etter åtte år da han av “the 
Educational committee of the Board of the Christian and Missionary Alliance” ble tilbudt 
rektorstillingen ved Boydton pr. 1. juni 1915.8 Fire måneder senere forlot en annen av Bethels 
faste lærere, T.P. Fletcher, bibelskolen etter fire år for å slutte seg til Hartmans stab i 
Virginia.9   

En annen av Kenyons nære medarbeidere, George Hunter, ble i 1908 antatt som forkynner for 
“the East Washington and North Idaho Baptist Convention.”10 Han ble raskt sendt til en 
baptistforsamling i Lewiston, Idaho – “primarily to get the work adjusted and the conditions 
so that the church could call a permanent pastor.” Etter et halvt års tid syntes jobben å være 
utført og Hunter tok pastoransvar i byens kongregasjonalistmenighet. I 1910 mottok han 
imidlertid kall fra C.I. Scofields gamle menighet, First Congregational Church i Dallas, Texas 
hvor sistnevnte fremdeles virket som “pastor emeritus”.11 Hunter ankom Dallas i begynnelsen 
av mai. Etter en måned ble han valgt inn i “the Executive Committee of the Dallas County 
Sunday School Association”. Siste halvdel av oktober deltok han i en felleskristelig aksjon 
hvor det ble delt ut 35.000-40.000 evangeliske traktater12 - deriblant “many of our [Kenyon’s] 
tracts and papers.”13  

I tillegg til innflytelsen i New England statene,14 Illinois, Kentucky, Pennsylvania, Tennessee, 
Idaho, Georgia, South Carolina, Texas og Washington, virket andre av Kenyons tidligere 
elever og lærere i Michigan,15 Ohio,16 Oklahoma,17 New Jersey,18 Washington D.C.,19 og 

                                                

    8 Hartman, “Resignation. Rev. J.H. Hartman.” Reality, mai 1915, s. 91-92. 

    9 “Bethel Bible Institute. At Home and Abroad.” Reality, okt. 1915, s. 109. 

    10 Hunter, “A Letter from the North West.” Reality, des. 1908, s. 30. 

    11 “Rev. George W. Hunter.” Reality, juni 1910, s. 58-59. 

    12 Hunter, “Work in Dallas, Texas.” Reality, jan. 1911, s. 125-126. 

    13 “Notes.” Reality, nov. 1910, s. 96. 

    14 Connecticut, Maine, Massachussetts, New Hampshire, Rhode Island og Vermont. 

    15 “Bethel Notes.” Reality, juli-okt. 1910, s. 79. 

    16 “A. Gordon Mac Lennan, a former student of Bethel, graduates from Lane Theological Seminary, Cincinnati, Ohio, May 11. 
He was ordained to the Presbyterian ministry in April.” (“Notes.” Reality, april 1916, s. 190.) 

    17 “Mr. Henry F. Smith, who completed a two year’s course at the Institute last June, has gone to a Home Mission Station in 
Wewoka, Oklahoma, under the Methodist Conference.” (“Echoes from the Summer’s Work.” Reality, juni-okt. 1909, s. 125.) 
“Henry F. Smith [...] has a pastorate at Muskogee, Okla.” (“The Summer Work.” Reality, juli-okt. 1911, s. 32.) Også Kenyon 
hadde møter i Oklahoma (og Arkansas), men først mange år senere. (“Let me Introduce.” The Living Message, sept. 1929 s. 18.) 

    18 “School Notes.” Reality, Midsummer 1913, s. 96. 

    19 “School Notes.” Reality, jan. 1913, s. 30. 
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California.20 Kenyons første nyhetsbrev, Tabernacle Trumpet, kom ut allerede i oktober 1898, 
og etter sju måneder sirkulerte det innenfor “nearly every state in the Union.”21 Det er neppe 
grunn til å anta at bladet tapte seg i verdi etterhvert som Kenyons virksomhet vokste i 
omfang.  

Kenyons interesse favnet imidlertid videre enn USA. Han synes vel bevandret i 
kirkehistoriens verden og røper kjennskap til vekkelse i Norge22 og Irland.23 
Misjonsengasjementet har tidlig blitt vakt, og nyhetsbrevene inkluderte stadig misjonsnytt fra 
ulike kontinenter.24 Interessen for misjon kan ha blitt vakt gjennom kontakten med kolleger 
som tidligere hadde virket på misjonsmarken. En av Kenyons mest sentrale støttespillere i 
mange år, John H. Hartman, hadde nylig vendt tilbake fra Barbados når vi første gang stifter 
bekjentskap med ham i 1902.25 En annen “good brother”, Frank Brown, hadde vært i Kina 
tidligere,26 og ble på nytt utsendt av Christian and Missionary Alliance i oktober samme år.27 
Brown opprettholdt kontakten med Kenyon og ble innvilget spalteplass både i Bethel 
Trumpet28 og Reality.29 En viss tilknytning har man også hatt til Jamaica gjennom misjonær 
J.R. Jamieson, hvis sønn Reginald var elev ved Kenyons bibelskole i Spencer.30  

Om ikke akkurat Europa ble ansett som misjonsmark, sirkulerte likevel Kenyons nyhetsbrev i 
Sverige så tidlig som 1899. Det var også kjent i de britiske koloniene Nova Scotia og British 
Columbia (idag innlemmet i Canada).31 Ved Kenyons død i 1948 sirkulerte nyhetsbrevet 
Herald of Life i 57 ulike nasjoner, deriblant Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, 

                                                

    20 “Geo. H. Hunter is working in connection with the Los Angeles Bible School, in the Extension department.” (“The Summer 
Work.” Reality, juli-okt. 1911, s. 32.) 

    21 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, juni 1899, s. 87. 

    22 Kenyon, “Three Fold Call.” Reality, mars-april 1906, s. 43. Kenyons kjennskap til  vekkelse i Norge var gjerne begrenset til 
informasjon om Albert Lunde, høyst sannsynlig via en notis i tidsskriftet Missionary Review, XXIX (april 1906), s. 310. 

    23 Kenyon, “Receiving the Holy Spirit.” Reality, nov. 1905, s. 163. 

    24 Eks.: “Mukti Ramabai Mission” (India), Bethel Trumpet, mars 1902, s. 94; “Piementel the Preacher” (Filippinene), Bethel 
Trumpet, april 1902, s. 102-103. I 1937 fikk dessuten Kenyon innbydelse til Kina, men ble plutselig forhindret fra å reise. 
(Kenyon, “China,” Herald of Life, 8. juni 1937.) 

    25 Kenyon, “Editorials.” Bethel Trumpet, nov. 1902, s. 144. 

    26 Kenyon, “Editorial Notes.” Bethel Trumpet, sept. 1902, s. 128. 

    27 Kenyon, “Editorials.” Bethel Trumpet, nov. 1902 s. 144. Allerede i 1899 ble Kenyons nyhetsbrev sendt til China. (Kenyon, 
E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, juni 1899 s. 87.) 

    28 Brown, “The Heathen’s Need and Our Responsibility.” Bethel Trumpet, nov. 1902, s. 147-148. 

    29 Eks. “Mr. Brown arrived in China.” Reality, april 1903, s. 4; “Wuhu, China.” Reality, nov. 1903, s. 91-92. 

    30 “Jamaica.” Reality, mars 1914, s. 71. 

    31 Kenyon, E.S., “God’s leadings.” Tabernacle Trumpet, juni 1899, s. 87. 
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Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tjekkoslovakia, Tyskland og 
Ungarn.32  

Heller ikke det afrikanske kontinentet ble uberørt: 

 [Geo. C.] Marston, who is soon to go to the foreign field, spoke of the work in Africa to which 
God has called him. He is a cast-out from the Baptist Mission board because he believes the 
Bible; believes in Christ as His healer and that His second coming is imminent. Praise God for 
men of faith. He will represent the “Tabernacle” work in Africa.33  

Marston var utdannet ved A.J. Gordons bibelskole og dro første gang til Afrika i 1903. Etter 
ett år vendte han tilbake til USA for å samle inn penger til et skoleprosjekt på misjonsfeltet. 
Ikke usannsynlig var det i løpet av dette året han stiftet bekjentskap med Kenyons 
virksomhet.34 Ved sistnevntes død sirkulerte både bøker og nyhetsbrev i en rekke afrikanske 
land. Eksempelvis var det omtrent 2.000 personer bare i Nigeria som tok Kenyons 
“Correspondence Courses”35 og sendte inn sine besvarelser til retting.36   

Likevel var det først og fremst Latin Amerika som i misjonssammenheng stod Kenyons hjerte 
nær. Spansk var valgfag ved bibelskolen i Spencer med tanke på potensielle 
misjonærkandidater,37 og det ble raskt stiftet “a Home Worker’s Society to propagate 
missionary work in Central America,” hvor Kenyon ble valgt til “president”.38 Enkelte 
latinamerikanske elever oppholdt seg opptil 2-3 år ved Bethel Bible Institute som forberedelse 
til videre forkynnergjerning i hjemlandet.39 

Etter å ha sett på Kenyons geografiske innflytelse, er det naturlig å se litt nærmere på hvilke 
kristne grupperinger som har vært i berøring med Kenyon og eventuelt latt seg innfluere av 
hans undervisning. 

                                                

    32 Kenyon, Ruth, “E.W. Kenyon Memorial Fund.” Herald of Life, juni 1948, s. 1. Bare åtte år senere sendte man litteratur ut fra 
Seattle til nærmere 90 nasjoner. (Kenyon, Ruth: “News of the work.” Herald of Life, mai-juni 1956 s. 1.) 

    33 “Danver’s Convention.” Tabernacle Trumpet, des. 1898, s. 30. 

    34 Marston, “A Letter From Africa.” Reality, nov. 1905, s. 171. 

    35 “The Bible in the Light of Our Redemption”, “Advanced Bible Course”, “Personal Evangelism Course”. 

    36 Kenyon, Ruth, “E.W. Kenyon Memorial Fund.” Herald of Life, juni 1948, s. 1. Vedrørende Kenyons innflytelse i Afrika på et 
enda senere tidspunkt, se Don Gossetts artikkel “African Pastors Revolutionized,” Herald of Life, april-juni 1974, s. 1: 
(“Everywhere I went, working with the missionaries in my crusades, I found that the men had all been ministered unto by the 
books of Dr. E.W. Kenyon. [...] I discovered the books of E.W. Kenyon have been there for many years, ministering strength and 
blessing to these dedicated missionaries, national pastors and evangelists who are being effectively used of God.” 

    37 Bernauer, “Bethel Bible Institute. Its Aim, Method, and Outlook.” Reality, juni 1907, s. 16. 

    38 Ridge, “Central America.” Reality, okt. 1907, s. 31. 

    39 Osegueda, “The power of the Gospel.” Reality, mai 1905, s. 101-102. “Ramon Perez.” Reality, feb. 1914, s. 45. 
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Pinsebevegelsen 

Vi har allerede berørt Kenyons historiske og teologiske røtter innen Faith-Cure. Da denne 
strømningen på mange måter var en del av den mer vidtrekkende Higher Christian Life 
Movement, - som igjen kan sies å være den direkte forløperen for den moderne 
pinsebevegelsen,40 er det naturlig å spørre i hvilken grad - om noen - sistnevnte bevegelse har 
mottatt impulser via Kenyon og vice versa. 

Kenyon synes å ha hatt ambivalente følelser i forhold til den nye bevegelsen: 

 Has the gift of tongues been restored to the church? That is the question that confronted the Editor 
several months ago. For years he has looked for it, felt that it would be before the Lord returns. 
[...] Well! the gift is restored. I have seen it many times in the last two weeks, I have been in 
meetings where there were many who claimed it and, in my presence, spoke in foreign tongues. 
[..] Of course there is a wave of fanaticism following the real gift. I could feel it, it seemed, at 
times, tho I would not criticise, but these are times when discerning of spirits is needful. [...] I 
welcome the gift and bless God for every new manifestation of Him I see. It will soon take its 
place, and the novelty will wear off, then the value will be seen; in the meantime, see if this gift is 
for you; if it is, seek it.41   

En av bevegelsens tidlige ledere, William H. Durham (1873-1912) var forstander i 
baptistmenigheten Chicago North Avenue Mission da pinsevekkelsen brøt frem i Los Angeles 
i 1906. Durham oppsøkte the Azusa Street Mission og mottok sin “åndsdåp” med tungetale 2. 
mars 1907. Da han vendte tilbake til Chicago, tok han den nye vekkelsen med seg.42 Durham 
hadde vært forstander i Chicago siden 1901, og da Kenyon virket regelmessig i dette området 
allerede før århundreskiftet, er det ikke usannsynlig at de hadde hatt kontakt forut for 
Durhams pinseerfaring. Bare to måneder etter denne gir Kenyon Durham følgende anbefaling 
vis-à-vis bevegelsens øvrige ledere: “Rev. William Durham of Chicago seems to represent the 
highest and most scriptural type I have met so far, among the leaders.”43  

Selv om selveste Azusa Street predikant W.J. Seymour hadde “profetert” over Durham at Den 
Hellige Ånd ville “falle over” folk overalt Durham forkynte, skulle Durham snart bli 
kontroversiell nok innenfor sine egne rekker som eksponent for den såkalte “Finished work 
controversy”. Med unntak av Keswickbevegelsen i England og Christian and Missionary 
Alliance i USA, stod  hellighetsbevegelsen for (en modifisert form for) John Wesleys syn på 
helliggjørelse som en separat øyeblikkserfaring adskilt fra frelsesopplevelsen. Wesleys syn 
preget også den tidlige pinsebevegelse, da både Seymour og Charles Parham hadde bakgrunn 
fra hellighetsbevegelsen. Disse modererte imidlertid sin tidligere oppfatning, idet de betraktet 
“åndsdåpopplevelsen” med tunger som etterfølgende tegn, ikke som “a third work of grace 
but as a gift of power upon the sanctified life.” 

                                                

    40 Chappell, “Healing Movements” (s. 370); Bundy, “Keswick Higher Life Movement” (s. 518-519); Jones, “Holiness 
Movement” (s. 406-409), Burgess/McGee/Alexander, 1992. 

    41 Kenyon, “The gift of tongues,” Reality, mai 1907, s. 228-229. 

    42 Riss, “Durham, William H.” Burgess/McGee/Alexander, 1992 s. 255-256. 

    43 Kenyon, “The gifts of tongues.” Reality, mai 1907, s. 229. 
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Splittelsen var et faktum i 1910, da Durham bekjentgjorde sin oppfatning om at Kristi 
fullbrakte verk omfattet ikke bare syndstilgivelse, men også helliggjørelse. Sistnevnte var 
ingen separat opplevelse i forhold til gjenfødelsen, men snarere en gradvis prosess hvor den 
troende benyttet seg av de goder Kristi stedfortredergjerning hadde tilveiebrakt.44 

Om Durham var innfluert av Kenyon, som eksempelvis Simmons hevder, er uvisst. Han 
skriver dog: “Since Durham’s roots were also in the Baptist tradition, it was not difficult for 
him to accept Kenyon’s emphasis on the Finished Work of Christ as opposed to the Wesleyan 
second work of grace.”45 Hvordan det enn forholdt seg, Kenyon syntes vel tilfeds med den 
nye utviklingen: 

 These brethren have always held to the Wesleyan second work of grace theory, but recently they 
have seen the Finished Work of Christ. It has revolutionized their ministry. The writer can’t tell  
how happy he is to see the new light that is breaking in upon them. [...] We trust that they will go 
on, and not only accept these first principles, but come to understand the deeper nature of the 
sufferings of Christ, the teachings of the Blood Covenant, and a clear conception of the Family 
teaching of the Scriptures, giving the Father His rightful place.46  

Hva Kenyons forhåpninger om en akseptasjon av hans mer særegne teologi angår, kan det 
synes som om han mener han har vært delaktig i at pinsebevegelsen har fått øynene opp for 
konsekvensene av Kristi fullbrakte verk. Om Simmons oppfatning om at Durhams forståelse 
direkte kan relateres til Kenyon, er korrekt, blir sistnevntes indirekte innflytelse på 
pinsebevegelsen ikke desto mindre. Ikke nok med at pinsesamfunnet Assemblies of God, som 
ble grunnlagt 2 år etter Durhams død, tilkjennegir et brudd med den metodistiske tradisjon.47 
Durhams forståelse ble også anerkjent av en rekke fremtredende forkynnere: 

 Daniel Berg, founder of the Assemblies of God in Brazil; and Luigi Francescon, a pioneer of the 
Pentecostal movement in Italy. Aimee Semple, before her marriage to Harold McPherson, was 
instantaneously healed of a broken ankle through Durham’s ministry in January 1910. Durham’s 
church soon became a leading center for the Pentecostal movement worldwide. The Asamblea 
Cristiana of Chicago, which had received the Pentecostal message as a result of Durham’s 
friendship with Luigi Francescon, became the mother church of other Italian assemblies in the 
U.S.; Italy, and South America. F.A. Sandgren, a Norwegian elder in Durham’s mission, 
published a Scandinavian periodical, Folke Vennen, resulting in several Swedish, Norwegian, and 
Danish Pentecostal missions in Chicago. A group of Persians under the leadership of Andrew 
Urshan also received encouragement from Durham.48  

Kenyons kontakt med pinsebevegelsen var på ingen måte eksklusivt knyttet til Durham. 
Under rettsaken mot Maria Woodworth-Etter (1844-1924) i 1913 hvor hun var “charged with 
obtaining money under false pretences in connection with the “Holy Rollers” services at 
                                                

    44 Riss, “Finished work controversy.” Burgess/ McGee/ Alexander, 1992 s. 306-309. 

    45 Simmons, 1990, s. 312. 

    46 Kenyon, “Triumph for Truth.” Reality, april 1912, s. 127. 

    47 Riss, “Finished work controversy.” Burgess/McGee/Alexander, 1992 s. 308. 

    48 Riss, “Durham, William H.” Burgess/McGee/Alexander, 1992 s. 255-256. 
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Montwait Campground,”49 var også Kenyon innkalt som vitne. Han hadde vært tilstede ved 
flere av møtene og satt oppe på plattformen. Kenyon uttalte seg positivt vis-à-vis Woodworth-
Etter i retten.50 

En annen kvinnelig pinseforkynner Kenyon hadde kontakt med, var Foursquaregrunnleggeren 
Aimee Semple McPherson (1890-1944). Sammen med sin første mann, Robert James Semple, 
bodde hun en kort tid i Chicago hvor hun ble ordinert av Durham 2. jan. 1909. I flere måneder 
reiste paret sammen med Durham og holdt evangelistiske møter i den nordlige delen av USA 
og Canada.51 Høyst sannsynlig har Kenyon stiftet bekjentskap med den unge forkynneren 
allerede på dette tidspunkt i og med at nyhetsbrevet Reality vier to sider til hennes vitnesbyrd 
om helbredelse for en ankelskade.52 I 1923 slo hun seg ned i Los Angeles hvor hun bygget 
Angelus Temple, som også ble modermenigheten for hennes International Church of the 
Foursquare Gospel.53 Forståelsen av “the four cardinal doctrines of ‘Foursquare’”, som alle 
pekte på Jesu tjeneste - nemlig som “Savior”, “Baptizer in the Holy Spirit”, “Physician and 
Healer”, og “Coming King”, ble tilskrevet guddommelig inspirasjon året i forveien.54 Som 
kjent forlot Kenyon Østkysten i 1923 og virket som forstander i Figueroa Baptist Church i 
Los Angeles fra 1927 til 1931. Ifølge datteren Ruth kjente han McPherson og “spoke for her 
many times in Angelus Temple.”55 Utover dette har det ikke vært mulig å finne materiale som 
bekrefter muligheten for gjensidig påvirkning.56 

                                                

    49 “Many testify to faith cures.” The Boston Globe, 28. aug. 1913, s. 1. 

    50 “Defence puts on witnesses.” Framingham Daily Tribune, 27. aug. 1913, s. 4. Etter hadde bakgrunn i “the United Brethren 
Church”. Hun begynte å be for syke rundt 1880. I 1884 sluttet hun seg til “the Winebrennerian Churches of God” hvor hun virket 
20 år framover. Hun hadde ingen unik teologi og synes innfluert av hellighetsforkynnere som Finney, Simpson og Boardman. I 
1912 hadde hun en 6 måneders møteserie i F.F. Bosworths menighet i Dallas. På mange måter dannet dette opptakten til hennes 
fremtidige tjeneste blant pinsevennene. I 1918 grunnla hun en frittstående menighet i Indianapolis. Denne er idag kjent som 
Lakeview Christian Center. (Warner, “Woodworth-Etter, Maria Beulah.” Burgess/McGee/Alexander, 1992 s. 900-901.) 

    51 Robeck Jr., “McPherson, Aimee Semple.” Burgess/McGee/Alexander, 1992 s. 568-569. 

    52 “The Miraculous Healing of Mrs. R.J. Semple.” Reality, jan. 1910, s. 174-175. 

    53 Robeck Jr., “Angelus Temple.” Burgess/McGee/ Alexander, 1992 s. 9. 

    54 Robeck Jr., “International Church of the Foursquare Gospel.” Burgess/McGee/Alexander, 1992 s. 462. McPhersons 
åpenbaring er bemerkelsesverdig lik A.B. Simpsons undervisning om Kristus som “Savior”, “Sanctifier”, “Physician and Healer” 
og “Coming King”. (Nienkirchen, 1992 s. 2.) 

    55 Housworth, Ruth, brev, 09.06.92. 

    56 Følgende sitat røper dog et visst kjennskap som bør ha strakt seg over en lengre tidsperiode. “I heard Mrs. McPherson today. I 
remember all of those bitter days when she was running away from the Lord, disobeying God, and then how God took her back. 
What a blessing he has made her to the world!” (Kenyon, “A Love-slave for Jesus.” Upublisert preken i Bethel Temple 30. des. 
1926, s. 6.) 
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Andre pinseledere Kenyon hadde kontakt med, inkluderer Finis Ewing Yoakum (1851-
1920),57 John Graham Lake (1870-1935)58 og Fred Francis Bosworth (1877-1958). Som Lake 
hadde også Bosworth bakgrunn fra Dowies Christian Catholic Church i Zion City. Gjennom 
Charles Parhams møter i Zion City i 1906 opplevde Bosworth “åndsdåpen”. Bosworth 
grunnla en menighet i Dallas, Texas i 1910 som ble “a center of great revival” på grunn av 
Maria Woodworth-Etters 6 måneders kampanje 2 år senere. Bosworth var aktiv innen 
Assemblies of God fra kirkesamfunnets begynnelse i 1914, men sluttet seg til Christian and 
Missionary Alliance 4 år senere da han mente tungetale kun var “one of many possible 
indications that a person was baptized in the Holy Spirit.” Sammen med sin bror “Bob” holdt 
han evangelistiske kampanjer med fokus på troshelbredelse over hele USA og Canada. De 
siste seks år av sitt liv gav han til misjonens tjeneste i Afrika.59  

Kenyon “drove through” Zion City i 1908,60 uten at vi dermed kan si noe om hvorvidt 
Bosworth kjente til ham på det tidspunktet. Vi har tidligere sett at Kenyon virket regelmessig i 
området rundt Chicago allerede fra århundreskiftet. Usannsynlig ville det vel heller ikke være 
om Bosworth ble introdusert for Kenyons publikasjoner etter at han flyttet ned til Dallas. 
Tross alt flyttet Kenyons tidligere medarbeider, George Hunter, til byen samme året for å 
betjene First Congregational Church. Som vi tidligere har berørt, ble flere av Kenyons 
traktater og nyhetsbrev spredt i området blant annet gjennom en stor felleskristelig aksjon. I 
Bosworths klassiker Christ the Healer gjør han iallfall oppmerksom på at “most of the 
thoughts in this sermon [“Our confession”] I have brought together, by permission, from the 
writings of Rev. E.W. Kenyon.”61 Bosworths referanse til Kenyon forekom imidlertid først i 
1948 utgaven mens boken første gang ble utgitt i 1924.62 Uansett når Bosworth stiftet 
bekjentskap med Kenyons virke,63 står det iallfall fast at Kenyons forståelse av den positive 

                                                

    57 “School Notes.” Reality, juli-okt. 1912, s. 167. Yoakum karakteriseres som både “faith healer” og “social reformer”. Etter en 
personlig helbredelse i 1895 oppgav han “his lucrative career” som lege “vowing to spend the rest of his life serving the 
chronically ill, poor, destitute, and social outcasts.” Han var ofte benyttet som forkynner i hellighetssammenhenger og mottok 
“åndsdåp” med tungetale allerede i 1902. Selv om han var positivt innstilt til den gryende pinsebevegelse f.o.m. 1906, identifiserte 
han seg ikke med denne. Dette medførte blant annet advarsler om at han “was not really Pentecostal.” Yoakums virksomhet hadde 
sitt høydepunkt mellom 1911 og 1914. Mange pinseledere publiserte hans artikler i egne blad, deriblant Carrie Judd Montgomery i 
Oakland. (Robeck, Jr., “Yoakum, Finis Ewing,” Burgess/ McGee/Alexander, 1992 s. 907-908.) 

    58 Lindsay, 1982, s. 75. Se også Lake, brev til Charles Parham, 24. mars 1927. Lake bodde en periode i John Alexander Dowies 
Zion City utenfor Chicago. Etter å ha mottatt åndsdåp i 1907 dro han året etter til Afrika som misjonær. Etter 5 år vendte han 
tilbake til USA og slo seg ned i Spokane, Washington hvor han etablerte en selvstendig menighet med fokus på troshelbredelse. I 
1920 flyttet han til Portland, Oregon for å starte et lignende arbeid. Visjonen om å etablere tilsvarende “healing institutions” over 
hele USA lyktes imidlertid ikke på grunn av Lakes egen sviktende helse. (Zeigler, “Lake, John Graham.” Burgess, 
McGee/Alexander, 1992 s. 531.) 

    59 Riss, “Bosworth, Fred Francis.” Burgess/McGee/Alexander, 1992 s. 94. 

    60 Kenyon, “False Voices.” Reality, juni-okt. 1909, s. 121. 

    61 Bosworth, 1973, s. 148. 

    62 Simmons, 1990, s. 316. 

    63 Kenyons datter hevdet at Bosworth oppsøkte henne mens han reiste sammen med Branham i 1949. I løpet av samtalen skal 
Bosworth ha fortalt at han første gang møtte Kenyon i Chicago mens Kenyon fremdeles virket på Østkysten. Selv om de to kjente 
hverandre, var de aldri nære venner. (Housworth, intervju [av McConnell], 19. feb. 1982.) 
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bekjennelsen av Guds Ord vis-à-vis “den nye skapningens” legale rettigheter i Kristus, ble 
videreført av Bosworth senest fra og med 1948.64 

Vi har allerede berørt Kenyons noe blandede følelser vis-à-vis tungemålsgaven. Avdøde 
“Ern” Baxter hevdet at Kenyon 

 admitted to me that he had spoken in tongues, although his daughter strictly denies that he had. 
When I asked him why he had not continued in the use of the tongues, he replied that to him 
tongues was becoming a crutch which violated his strong teaching on “faith in the Word”.65 

I 1914 uttalte Kenyon at tungemålsgaven var den kristnes “legal right”, såfremt Gud fikk æren 
og menigheten ble oppbygget gjennom gaven.66 Ved senere anledninger refererte han til 1. 
Korinterbrevs omtale av tungetale som “linguistic ability”67 og “the ability to master many 
languages.”68 Og når han fremdeles omtalte tungemålsgaven i tradisjonell pinsebetydning, tok 
han utgangspunkt i 1. Kor. 12:30 og slo kategorisk fast at gaven kun var forbeholdt enkelte 
troende.69  

Kenyon kritiserte ikke bare pinsevennenes fokus på tungemålsgaven, selve åndsdåpslæren 
stred mot hans egen vektlegging av Kristi fullbrakte verk som objektivt sett favnet alt den 
troende måtte ha behov for her i livet. Pinsevennenes feilaktige tro på at disiplene ble 
“åndsdøpte” på den øvre sal i Jerusalem, skyldtes blant annet at de ikke hadde forstått at ingen 
kunne bli “født på nytt” før pinsedagen.70 Ved å betrakte disiplene som “gjenfødte” forut for 
pinseerfaringen ville det være logisk (men like fullt feilaktig!) å anse åndsmeddelelsen som en 
ny separat erfaring adskilt fra frelsesopplevelsen. Kenyon tolket imidlertid døperen Johannes 
forutsigelse om at Jesus skulle “døpe i Den Hellige Ånd” som ensbetydende med at de skulle 
bli gjenfødte. Johannes sammenlignet sin egen dåp hvor dåpskandidatens fysiske legeme ble 
neddykket i vann med Jesu “åndsdåp” hvor Han ville “immerse the spirit [of man] with the 
Holy Spirit and out of that immersion shall come the New Birth, and man shall begin a new 
life.”71 
                                                

    64 Se forøvrig Bosworths bidrag til Kenyons Herald of Life, jan. 1949, s. 2; mars 1949, s. 4; des. 1951, s. 2; juli 1964, s. 1. 
(Simmons, 1990, s. 317.) 

    65 Baxter, brev, 28.09.92. 

    66 Kenyon, “Legal authority.” Reality, jan. 1914, s. 2. 

    67 Kenyon, 1970 b, s. 54. 

    68 Kenyon, 1942 a, s. 96. 

    69 Kenyon, 1969 a, s. 262. Kenyons pastorperiode i Los Angeles (hvor pinsebevegelsen for alvor hadde eksplodert etter møtene i 
Azusa Street i 1906) gav han utvilsomt ytterligere anledning til å observere bevegelsen på nært hold: “They may be able to speak 
in tongues or to perform miracles but it is not of God. To one who really knows God, there comes a shrinking, a withdrawing from 
it. Los Angeles has much of this. Much of it is under the guise of Christianity. In the first type you see much of auto-suggestion; 
much of pure imitation. This oft-times becomes contagious. The whole congregation will twitch and jump when the leader speaks 
certain sentences. This may be demoniacal or it may be purely psychic.” (Kenyon, “Whose Spirit Have You?” The Living 
Message, april 1929 s. 11.) 

    70 ibid. s. 257. 

    71 Kenyon, Personal Evangelism Course, leksjon 22, s. 2. 
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Om Kenyon bestred berettigelsen av en egen “åndsdåpserfaring” i etterkant av gjenfødelsen, 
opererte han like fullt med en fylde av Ånden som en separat erfaring løsrevet fra 
åndsdåpen/gjenfødelsen. I utgangspunktet kan dette synes å komme i konflikt med læren om 
“The Finished Work”. Muligens resonnerte Kenyon som så at Den Hellige Ånds fylde ikke 
bevirker noen vesensendring i menneskets natur: Enhver kristen - uavhengig av om 
vedkommende har “received the Spirit” - har fått del i guddommelig natur og er i juridisk 
forstand arving til alle de velsignelser Kristus har tilveiebrakt for enhver troende. 

Hensikten med Åndens fylde er ifølge Kenyon flerfoldig. En side ved Hans gjerning er for 
eksempel å åpenbare den herliggjorte Kristus ved Faderens hånd: “He has revealed to us all of 
Christ’s ministry that could not be disclosed to the senses of man”72 – med andre ord “den 
Paulinske åpenbaring” slik den kommer til uttrykk gjennom Kenyons undervisning om “hvem 
vi er” og “hva vi har” i Kristus. Dernest kan ikke Ånden virke fritt gjennom oss om vi ikke er 
fylt av Ham, det vil si har overgitt oss til Hans herredømme.73   

Hvordan mottar vi så Ånden? Også her skiller Kenyon lag med pinsevennene. Ånden mottas 
ved tro - og tro alene. Tro er å handle på Guds Ord uavhengig av “physical evidences”. Etter å 
ha bedt Ånden om å komme inn og fylle oss handler vi på Ordet ved å takke Faderen for 
bønnhørelse. Deretter handler Gud i samsvar med vår bønn. Med referanse til pinsevennene 
hevder Kenyon at “nowhere are we taught to look upon tongues as the evidence of the fact 
that the Holy Spirit has filled us.”74 Noen får tungemålsgaven i forbindelse med Åndens fylde, 
andre ikke. Eneste “evidence” er Ordet som sier “How much more shall your heavenly Father 
give the Holy Spirit to them that ask him?”75 Kenyon utdyper: 

 Not only does the scripture fail to teach that tongues is the evidence of the filling of the Holy 
Spirit, but to make tongues the evidence of the Holy Spirit’s filling would be contrary to God’s 
dealing with the New Creation. The speaking in tongues is a physical manifestation, an evidence 
to the senses of man. God has nowhere put a premium upon sense evidence, or ever permitted us 
to trust it. He is a faith God, and everything we receive from Him we receive on the grounds of 
faith.76 

Ifølge Kenyons epistemologi baserer vi ikke vår tro på “sansekunnskapen”, men på Guds eget 
ord. Som forrige generasjons Faith-Cure predikanter, ville mange av pinseforkynnerne bifalle 
Kenyons kunnskapsforståelse når det var tale om troshelbredelse. Det er naturlig å forstå 
ovennevnte Kenyonsitat som kritikk av pinseforkynnernes inkonsekvens: hvordan kunne de 
motta helbredelse i tro (uavhengig av sansenes vitnesbyrd) samtidig med at de krevde et 
sansefenomen (tungetale) før de kunne tro at de hadde mottatt Åndens fylde?77 

                                                

    72 Kenyon, 1969 a, s. 271. 

    73 ibid. s. 269.  

    74 Kenyon, Personal Evangelism Course, leksjon 22, s. 3-4. 

    75 Lk. 11:13 fra Kenyons favorittoversettelse, American Standard Bible. 

    76 Kenyon, Personal Evangelism Course, leksjon 22, s. 4. 

    77 Kenyons syn på Åndens fylde samsvarer i stor grad med A.B. Simpsons forståelse. Se Choy, 1990, s. 235-261. 
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Ikke-trinitarisk pinsekristendom 

Ikke-trinitariske pinsevenner refereres også til som “Apostolic” og “Jesus Only” (Jesus Alene) 
pinsevenner. Allerede i 1913 bekjentgjorde forkynneren R.E. McAlister sin misnøye med det 
trinitariske dåpsformular vis-à-vis urkirkens dåp i Jesu Kristi navn. Alisters oppfatning vant 
gehør hos Frank J. Ewart, og gjennom ham hos mange ledende forkynnere innen Assemblies 
of God. 3 år senere kom det til et brudd, og den nye (ikke-trinitariske) pinsefløyen var et 
faktum. Læremessig forkaster de treenighetstanken. Jesus identifiseres med Faderen og 
Skaperen, mens Ånden er Guds kraft.78 

Ewart har blitt beskrevet som bevegelsens “creative mind who blended beliefs which were 
flowing in the evangelical air with some of his own.”79 David A. Reed, som skrev sin 
teologiske doktoravhandling nettopp om denne pinseretningen, synes ikke i tvil om at Kenyon 
var “widely read” blant dem, selv om Reed i sin avhandling “did not make any direct link 
between the two.” Kenyons bidrag gjaldt især boken The Wonderful Name of Jesus (1927).80 
Dette til tross, i Ewarts bok The Name and the Book  (1936), finner vi kun én referanse til 
Kenyons bok.81 Reeds begrunnelse for påvirkning fra Kenyon baserer seg dels på Kenyons 
generelle innflytelse vedrørende “the power and the use of the name of Jesus” og dels på det 
faktum at Reeds mor, som selv var aktiv innen ikke-trinitarisk pinsekristendom, “subscribed 
to [...] Kenyons’s radio ‘Correspondence Courses’.”82 

Vi har i det foregående sett på Kenyons kontakt med og påvirkning av flere innflytelsesrike 
pinseforkynnere. Læremessig gjelder det først og fremst “The Finished Work” (Durham), 
forholdet mellom tro og bekjennelse (Bosworth) og autoriteten i Jesu navn (ikke-trinitarisk 
pinsekristendom). Det ser imidlertid ut som om påvirkningen har vært ensrettet. Både Kenyon 
og pinsebevegelsen har sine historiske og teologiske røtter i hellighetsbevegelsen/Faith Cure. 
Hovedforskjellen mellom Kenyon og tradisjonell pinseteologi er læren om åndsdåp/tungetale 

                                                

    78 Melton, 1989, s. 45. 

    79 Reed, brev, 09.06.93.  

    80 Riss, “Kenyon, Essek William.” Burgess/McGee/ Alexander, 1992 s. 517. 

    81 Reed, 1978, s. 68. 

    82 Reed, brev, 09.06.93. Kenyons radio “correspondence courses” gikk under navnet “Living Bible Studies.” I en “special note” 
fra 9. januar 1937 går det fram at “Living Bible Studies” heretter vil få sin faste plass i nyhetsbrevet Herald of Life. 
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- og for mange amerikanske pinsesamfunns del - Kenyons avvisning av den metodistiske lære 
om “entire sanctification”.83 

Post-World War II Healing Movement (1947-58) 

På 1940-tallet døde mange av neste generasjons arvtagere etter Charles Cullis’ Faith Cure 
bevegelse. Den amerikanske forkynneren T.L. Osborn skriver i den anledning: 

 Jeg syntes ikke å kunne beherske min sorg. Trosheltene som hadde levet i de siste år, begynte å 
passere gjennom mitt sinn som et panorama. Jeg tenkte på Wigglesworth, McPherson, Pearlman, 
Gipsy Smith, Kenyon, Price, Dowie og på andre. [...] Å, dette knuste mitt hjerte. [...] Skarene er 
fremdeles syke og lidende. Hvem skal de nå gå til for å få hjelp? Hvem skal nå ryste våre byer og 
fylle våre store auditorier med den magnetiske Guds kraft?84 

En ny generasjon av helbredelsesforkynnere skulle imidlertid vise seg å være på vei. Om Oral 
Roberts og William M. Branham fremhevet seg som bevegelsens “two giants”85, var det 
takket være Gordon Lindsay og stiftelsen Voice of Healing at bevegelsen fikk et forholdsvis 
enhetlig preg. Historiker David E. Harrell skriver: 

 Lindsay was more than an advisor during the first decade of the healing revival; he was much like 
the director of an unruly orchestra. He tried desperately to control the proliferation of ministries in 
an effort to keep the revival respectable. [...] Many of the evangelists came to resent the coercive 
power he exercised. [...] By 1958, many of the revivalists believed that Lindsay’s work was over. 
Some told him directly that he should retire.86 

At forkynnerne hadde historiske og teologiske røtter til forrige generasjons eksponenter for 
guddommelig helbredelse, er naturlig, men hvilken rolle spilte Kenyons litteratur? 

                                                

    83 Mye kan tyde på at Kenyon tolket sin tjeneste som den genuine fortsettelse av Guds verk fra forrige generasjon i USA: “He 
[Samuel Dickey Gordon (1859-1936)] represents that rare but vanishing class of spiritually minded men of the last generation. We 
haven’t any in this generation. Since the war [WW1], there has not arisen a new spiritual force, as far as we know in the church. 
[...] Hardly any of those, deeply spiritual before the war, maintained their spiritual life through the war. Something happened to 
them. [...] Men with that rare spiritual genius of Myers [F.B. Meyer?], and the Morgan we used to know, Andrew Murray, Webb 
Peploe, and A.J. Gordon, they all belong to the other generation. They belong to that era of spiritual grace that focalized under Mr. 
Moody’s matchless ministry. [...] The hunger is in the lay hearts as much as ever, but the leadership is gone. We are waiting, 
almost feverishly waiting, for another voice to come out of the darkness and the confusion of this age of self worship. [Kenyon?] It 
only requires one man, but we cry “How long Oh Lord, before our Moses will come?” There must be a new message,---an 
emphasis placed where it has never been placed before.” (Kenyon, “S.D. Gordon. A Tribute.” upublisert.) “I have many letters 
asking me to head a new denomination, and saying, “We will all come with you.” I recognized there was one Lord but I could not 
tell them. They would not understand it. I would say, “It is not time yet.”” (Kenyon, “The Lordship of Christ,” upublisert preken 
30. des. 1926.) 

    84 Osborn, 1969, s. 230. 

    85 Harrell, 1975, s. 27-52. 

    86 ibid. s.57-58. 
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“Ern” Baxter hevdet at Kenyon var “seldom footnoted, but widely quoted.”87 Ifølge den 
kjente karismatiske lederen, Joseph D. Mattson-Bozé, utøvde Kenyon “a considerable 
influence” over mange av helbredelsesforkynnerne, “though not very well known himself.”88 
Utsagnene bekreftes av Gordon Lindsay, som påstod at på grunn av Kenyons “effort to get the 
faith message over, [...] [he] almost left out repentance.” Selv om Kenyon – “like all geniuses 
[...] was apt to overemphasize, to get a forgotten truth across,” får han svært gode attester: 
“His writings place a peculiar emphasis on faith, which many people [in the Healing Revival] 
have found to be greatly helpful. [...] His writings have great merit.”89 

Det har også blitt hevdet at Branham var innfluert av Kenyon - dog uten noen form for 
dokumentasjon.90 Antakelsen er vel ikke helt rimelig. Selv om Branham hadde opprinnelig 
baptistbakgrunn,91 begynte hans helbredelsesvirksomhet i den ikke-trinitariske pinseretningen 
United Pentecostal Church.92 Vi har allerede berørt David Reeds oppfatning om påvirkning 
fra Kenyon vedrørende autoriteten i Jesu navn. Dette til tross - Branham har blitt karakterisert 
som “a relatively illiterate man, and so had not read widely. [...] His abilities were in the 
realm of natural and intuitive abilities. I questioned him about many people. He didn’t know 
Dr. Charles Price, who had had quite a healing ministry back in the 1920’s-30’s, or any others 
whom I mentioned,” opplyste “Ern” Baxter ved en anledning.93 Branhams kontakt med 
Baxter og Bosworth, som i 1952 fulgte ham “on a circuit of great revivals throughout 
Africa,”94 ville dog kunne ha vært en potensiell anledning til å introdusere ham for Kenyons 
undervisning.95  

En annen av helbredelsespredikantene (som allerede er nevnt), Thomas (“Tommy”) Lee 
Osborn (1923- ), begynte sin forkynnervirksomhet i 15-års alderen. Etter et mislykket 
misjonsopphold i India i 1945, vendte han syk og nedbrutt hjem til USA. I 1947 ble han igjen 
forstander for Montaville Tabernacle i Portland, Oregon som han hadde grunnlagt rundt 1943. 
Samme år overvar han et møte med Branham som ble utslagsgivende for at ekteparet Osborn 
selv regelmessig begynte å be for syke. Ulikt mange av de øvrige amerikanske eksponentene 

                                                

    87 McConnell, 1988 s. 28. 

    88 ibid. Ironisk nok finner vi fire artikler av Kenyon i Bozés eget blad, Herald of Faith, nemlig “This is your ministry” (juni 
1967, s. 27), “Count it done” (juni 1968, s. 6), “No one need be a failure” (juni 1968, s. 23) og “Giving is the basis of receiving” 
(okt. 1968, s. 13, 16.). Ingen tillatelse fra Kenyons forlag foreligger. 

    89 Lindsay, 1982, s. 75. Se forøvrig Lindsays referanse til Kenyon og sitater fra boken The Wonderful Name of Jesus i Lindsay, 
1979, s. 18-20. 

    90 McConnell, 1988, s. 23. 

    91 Stadsklev, (1958), s. 26. 

    92 Harrell, 1975, s. 32. 

    93 “New Wine Interviews Ern Baxter,” New Wine, des. 1978 s. 7. 

    94 Riss, 1987, s. 48. 

    95 Bosworth hadde vært en lojal “supporter” av Branham siden jan. 1948. (Harrell, 1975 s. 34.) Vi bør samtidig merke oss at 
Bosworth hadde artikler i Kenyons Herald of Life i denne perioden: jan. 1949; mars 1949; des. 1951; juli 1964. 
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for troshelbredelse, har Osborn hovedsaklig virket utenfor USA.96 Hans første møte med 
Kenyons litteratur skjedde i 1944 da noen av menighetsmedlemmene i Portland overakte ham 
det lille heftet The Two Kinds of Faith. Boken appellerte, og han skaffet seg Kenyons øvrige 
bøker.97  Men om disse etablerte “the foundation in the Word of God”, var det Branham som 
“gave a most awesome demonstration of the Word in action.”98 Osborns forkynnelse var i 
høyeste grad preget av Kenyon. Ofte preket han ikke i tradisjonell forstand, men leste kapittel 
for kapittel fra Kenyons ulike bøker.99 Den dag idag nærer Osborn åpenbart samme beundring 
for Kenyon: 

 [...] this remarkable man whose writings are unequaled by anyone else since Bible days. I still 
consider that Dr. Kenyon’s writings surpass, by far, anything that anyone else has been able to do. 
I have observed that many have tried to imitate his style, but it seems that God placed an 
anointing upon Dr. Kenyon to set forth truth in written form, that no one else in post-Bible days 
has been able to match.100 

En av dem som i sannhet har bestrebet seg på å imitere Kenyon, er predikanten Kenneth 
Erwin Hagin (1917- ), som først og fremst er kjent som grunnlegger av den moderne 
trosbevegelsen. Etter en personlig helbredelse i 17-års alderen begynte han raskt å virke som 
forkynner. I løpet av 1936-38 hadde han pastoransvar i “a little community Church in Roland, 
Texas [...] which consisted of members from various denominations, but predominantly the 
membership was Baptist.”101 I løpet av 1937 ble han “licensed to preach with the Assemblies 
of God,”102 hvor han siden virket som pastor i Tom Bean, Farmersville, Talco, Greggton og 
Van - alle innen staten Texas - fram til 1949.103 Deretter fulgte en lang periode med 
evangelistiske kampanjer over hele USA. I 1966 flyttet han til Tulsa, Oklahoma hvor 
bibelskolen Rhema Bible Training Center ble grunnlagt 8 år senere. Mange innflytelsesrike 
karismatiske ledere hyller Hagin som “spiritual mentor”, derav personer som John Osteen, 
Kenneth Copeland, Jerry Savelle, Charles Capps, Norvel Hayes og Frederick K.C. Price.104 

                                                

    96 Harrell, 1975 s. 63-64; Riss, “Osborn, Tommy Lee.” Burgess/McGee/Alexander s. 655-656. 

    97 Osborn, brev, 03.12.92. 

    98 Simmons, 1990, s. 319. 

    99 ibid. Se forøvrig Herald of Life, april-mai 1950, s. 2 og juni-juli 1950, s. 3. 

    100 Osborn, brev, 03.12.92. 

    101 Hagin, brev, 03.11.93. 

    102 Hagin, ibid. Ifølge brev fra General Secretary Joseph R. Flower ved Assemblies of Gods hovedkvarter i Springfield, 
Missouri ble Hagin ordinert 12. juni 1942. Han “allowed his credentials to lapse on January 20, 1964.” (Flower, brev, 21.07.93.) 
Se også Synans artikkel “The Faith of Kenneth Hagin.” Charisma & Christian Life, juni 1990, s. 65-66. 

    103 Simmons, 1985 s. 19-26. 

    104 Hagin jr., “Trend toward Faith Movement.” Charisma, aug. 1985, s. 67. Se også Jerry Savelles 3 måneders forberedelse til 
heltidstjeneste: “For three months, I locked myself up with tapes and books by Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, and E.W. 
Kenyon. They introduced me to the Word of God. Before that time, I hadn’t known anything about it. Then the Spirit of God took 
what these men had introduced to me and expounded upon it.” Savelle, 1982, s. 14. 
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Hagin hevder første gang å ha kommet over Kenyons litteratur i 1950 gjennom 
predikantkollega C.U. McMullen, som utbrøt: “You preach faith just like Kenyon.”105 Det 
viser seg imidlertid at parallellene til Kenyons undervisning slett ikke knytter seg eksklusivt 
til dennes trosundervisning. Ifølge McConnell er “the majority of his [Hagin’s] teaching” 
direkte plagiert fra Kenyons mange bøker.106 Sammenligninger av Hagins bøker og artikler i 
nyhetsbrevet Word of Faith med Kenyons litteratur avslører over 30 sider med ord for ord 
identiske formuleringer, dog uten noen som helst referanse til Kenyon.107 Hagin på sin side 
innrømmer at på grunn av sitt “prodigious memory, he could have quoted others verbatim and 
that transcriptions may have been produced without the usual credit being given to those who 
were quoted.”108 Dessverre synes Hagins “prodigious memory” kun å være istand til å fange 
inn innholdet, verken den opprinnelige kilden eller når denne første gang har blitt gjort kjent 
for ham. I en av sine bøker refererer Hagin til en bok han leste i 1949 og siterer fra denne: “It 
seems that God is limited by our prayer life, that He can do nothing for humanity unless 
someone asks Him to do it.”109 Sitatet er imidlertid hentet fra Kenyon, ett år før Hagin skulle 
ha blitt introdusert for dennes bøker gjennom kollega McMullen.110 

Sammenfatning 

Kenyons reelle innflytelse på både samtid og ettertid synes nokså åpenbar. Både direkte 
gjennom sine nyhetsbrev og indirekte gjennom tidligere bibelskoleelever og lærere ble 
undervisningen raskt spredd over hele USA og Canada. På grunn av Kenyons 
misjonsinteresse og derigjennom kontakt med misjonærer, sirkulerte dessuten litteraturen 
både i Asia, Afrika og Sør Amerika allerede like etter århundreskiftet. Ved Kenyons død i 
1948 - om ikke før -  var også Europa og Australia nådd. Vi har også sett på Kenyons kontakt 
med flere kjente lederskikkelser innen amerikansk pinsebevegelse. Flere av disse synes 
åpenbart innfluert av deler av Kenyons undervisning. Neste generasjons “Healing revivalists” 
hentet utvilsomt også mye fra Kenyons bøker, om de dog presenterte det som sitt eget. Uten å 
foreta noen drøftelse av teologiske paralleller og kontraster mellom Kenyon og hans 
“disipler”, vil vi i det etterfølgende istedet vende oppmerksomheten mot et annet 
problemområde: nemlig Kenyons eventuelle innflytelse i Europa/Skandinavia. 

                                                

    105 Synan, “The faith of Kenneth Hagin.” Charisma & Christian Life, juni 1990, s. 68. 

    106 McConnell, 1988, s. 13. 

    107 Stump, 1987, s. 79-114. Kun i boken The Name of Jesus henviser Hagin til Kenyon når han siterer fra dennes The wonderful 
name of Jesus. 

    108 Synan, “The faith of Kenneth Hagin.” Charisma & Christian Life, juni 1990, s. 68. Hagin mener at flere av hans bøker er 
opprinnelige prekener som siden har blitt transkribert eller skrevet ned fra kassettopptak. 

    109 Hagin, 1981 b s. 1. 

    110 Kenyon, 1942 b, s. 83. 
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Kenyons innflytelse i 
Skandinavia 
I det forutgående kapittel så vi blant annet på Kenyons innflytelse innen den amerikanske 
“Post-World War II Healing Movement”. I hvilken grad har eksponenter for den amerikanske 
vekkelsesbevegelsen gjort seg gjeldende innen vårt eget Skandinavia, og i hvilken grad - om 
noen - har Kenyon innfluert våre hjemlige forhold? 

Innflytelse via Kenneth E. Hagin og trosbevegelsen 

Til tross for det faktum at “Hagins innflytelse i Skandinavia [kan] dateres til begynnelsen av 
1970-årene”1 og at enkelte forkynte hans budskap på et tidligere tidspunkt,- Leif Jacobsen fra 
og med 19682 - samme år som Hagin begynte å utgi tidskriftet The Word of Faith3 - og Sten 
Nilsson fra og med 1968-69,4 var det først i begynnelsen av åttitallet den moderne 
trosbevegelsen for alvor begynte å gjøre seg gjeldende i Norge og Sverige. Sten Nilsson 
hadde introdusert amerikansk trosforkynnelse for sin unge svigersønn Ulf Ekman, og våren 
1980 dro denne på studiereise til USA for å besøke Kenneth E. Hagins Rhema Bible Training 
Center i Broken Arrow og Oral Roberts University i Tulsa, Oklahoma.5 I august 1981 
arrangerte Nilsson den første troskonferansen for pastorer og åndelige ledere med “Jim” 
[Julius] Kaseman og Sam Whaley som hovedtalere.6 Sammen med blant annet Christopher 
Alam, Jan Wallander og Jan Rosman begynte så Ekman ved Hagins bibelskole høsten 1981. 
Han vendte tilbake til Sverige etter ett år og ble raskt engasjert som lærer ved 
Södermalmskyrkans bibelskole. I mai 1983 ble imidlertid menigheten Livets Ord stiftet, og i 
august samme år var bibelskolen Livets Ord Bibelcenter et faktum. Bibelskolen var allerede 
fra begynnelsen av Sveriges største med rundt 200 elever. Menighetens bokforlag 

                                                

    1 Jacobsen/Tveit: “Kristensentrene/Trosmenighetene.” Borgen/Haraldsø, 1993 s. 222. Artikler av Hagin oversatt til norsk 
forekom imidlertid på et langt tidligere tidspunkt. Den tidligste jeg personlig har kommet over, er “Evangelist E. Hagins [sic] 
veldige opplevelser.” Profetrøsten, mai 1954, s. 116-122. 

    2 Jacobsen, telefonintervju, 03.11.92 

    3 Hagin jr., “Trend toward Faith Movement.” Charisma, August 1985, s. 68. 

    4 Nilsson, 1986, s. 268. 

    5 Aronsson, 1990, s. 208-209. 

    6 Nilsson, 1986, s. 282-283. 



5 :  Kenyons innflytelse i Skandinavia 

113 

utkonkurrerte på få år øvrige kristne forlag med hensyn til antall utgitte boktitler. I tillegg 
solgte man ca 500.000 undervisningskassetter i løpet av fem år.7  

Av kjente norske forkynnere var Åge Åleskjær den første som begynte ved Hagins Rhema 
Bible Training Center høsten 1984. Man hadde allerede dannet et karismatisk felleskap som 
holdt offentlige møter på Furuset. Etter at Åleskjær vendte tilbake i 1985, tok det ikke lang tid 
før felleskapet fikk status som selvstendig lokalmenighet og Oslo Kristne Senter var snart 
landets hurtigst voksende forsamling. Menigheten har nå passert over 2.000 medlemmer og 
synes å ha hatt en spesiell funksjon med hensyn til framveksten av nye trosmenigheter i 
Norge.8 

Lenge før Sten Nilsson hadde hørt om Hagin - allerede i 1961 - fikk han med seg to 
Kenyonhefter fra USA via en kvinnelig medarbeider av den kjente Frank Laubach.9 Bøkene 
ble imidlertid stående urørt ca 10 års tid inntil navnet Kenyon dukket opp i forbindelse med at 
Nilssons datter Birgitta hadde kommet over en tredje bok av Kenyon. Nilsson børstet så støvet 
av de to heftene The wonderful name of Jesus og Jesus the healer og fant umiddelbart ut at 
han hadde gått glipp av noe.10 I 1972 besøkte han Kenyons “printshop” utenfor Seattle og 
samtalte blant annet med datteren Ruth Alice. Nilsson kjøpte hele serien med Kenyons 
litteratur og begynte etter dette å dele ut store mengder av denne til andre interesserte.  Nå ble 
han også oppmerksom på miniheftet The Blood Covenant11 som gjorde et mektig inntrykk. 
“Den røde tråden” i Bibelen som Nilsson hadde søkt i mange år, syntes endelig å være funnet. 
Theo Wolmarans Blood Covenant og Richard Bookers The miracle of the scarlet thread ble 
også til stor hjelp.12 Alle disse tre bøkene er basert på et vitenskapelig arbeid av den gamle 
redaktøren av The Sunday School Times, Dr. Henry Clay Trumbull.13 Nilsson selv kom ut 
med boken Blodsförbundet. Bibelns röda tråd i 1985, basert blant annet på ovennevnte bøker.  

Det er neppe feilaktig å si at Nilsson er ansvarlig for den Kenyonrenessanse som senere har 
gjort seg gjeldende innen skandinavisk trosbevegelse. I tillegg til å ha spredd Kenyons bøker, 
arrangerte han de første møtene i Skandinavia med amerikanske trosforkynnere. Dette igjen 
førte til at både svensker og nordmenn, som senere havnet i Tulsa, Oklahoma, kom i kontakt 
med Kenyons litteratur der borte.14 Den “Kenyonoppvåkningen” man så har blitt vitne til de 

                                                

    7 Aronson, 1990, s. 219-221. 

    8 Jacobsen/Tveit: “Trosmenighetene,” s. 10. 

    9 Nilsson, udatert brev, mottatt 01.07.93. 

    10 Nilsson, 1986 s. 267. 

    11 Nilsson, brev, 16.06.93. 

    12 Nilsson, 1985, s. 10-11. 

    13 Trumbull, 1975. Boken ble først gang utgitt 1885. 

    14 I Ove Gustafssons “Varför inte dialog utan bara konflikt? Heresianklagelse mot the Faith Movement,” s. 64-65 refererer 
forfatteren fra sin feltstudiereise til Tulsa i 1990: “Under fältstudieresan kom jag i kontakt med litteratur av E.W. Kenyon på ett 
direkt sätt. I anslutning til en samling som hölls på Rhema Bible Church i Tulsa, hade jag tillfälle att besöka den lilla bokshop som 
fanns i anslutning till möteslokalen. Näst etter litteraturen av Hagin Sr og Jr var litteraturen av E.W. Kenyon den vanligast 
förekommande.” 
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siste årene, og som heller ikke har gått upåaktet hen av skandinaviske kritikere som har kikket 
nærmere på trosmenighetenes litteratur,15 kan iallfall indirekte føres tilbake til Ulf Ekmans 
svigerfar, Sten Nilsson.16 

Innflytelse via T.L. Osborn 

Norske forhold er interessante blant annet fordi det var tilløp til miljøer sentrert rundt Kenyon 
på et mye tidligere tidspunkt. Rundt 1960-61, etter ett års evangelistisk virksomhet, 
sannsynligvis på grunn av fysisk overanstrengelse, ble unge Aril Edvardsen alvorlig syk. 
Hans bibelske forståelse tilsa at Gud ønsket å gripe inn med helbredelse, men sykdommen 
syntes å forverre seg. I denne sykdomsperioden fikk han fatt i T.L. Osborns bok Healing the 
sick, som oppfordret til tro på at helbredelse allerede var tilveiebrakt gjennom Jesu 
frelsergjerning: “Så begynte troes-kampen [sic]. Symptomene raste og fortalte at sykdommen 
forverret seg. [...] Da jeg klarte å basere min tro på Guds Ord alene, og ingen symptomer 
lenger klarte å bringe min tro ut av fatning, var seieren vunnet.”17 Edvardsen fikk høre om den 
amerikanske helbredelsesvekkelsen og skaffet seg de mest kjente nyhetsbrevene. Samtidig 
gav han ut magasinet Troens Bevis, som i høy grad ble et talerør for de amerikanske 
evangelistene. Spesielt i hans egen artikkelserie “Mirakelvekkelsen” stiftet leserne 
bekjentskap med de mest fremtredende evangelistene og deres predikantvirksomhet.18 I 1963 
ble så Edvardsens norske oversettelse av Osborns klassiker, Helbrede de syke, gitt ut på 
Troens Bevis forlag. Boken refererer ikke bare til Kenyon,19 men siterer hele kapitler fra flere 
av hans bøker.20 Osborn selv hadde blitt presentert for Kenyons litteratur så tidlig som 1944 
og hevder å ha “a personal letter in file from Dr. Kenyon with his total permission to use 

                                                

    15 Særkjær, 1992, s. 79. 

    16 Også Oslo Kristne Senters bokhandel selger Kenyons bøker. Åleskjær selv har lest noen ganske få av disse, men tipper at de 
fleste innen trosbevegelsen, som han selv, har et nokså fjernt forhold til dennes undervisning, som synes nokså vanskelig å tilegne 
seg. (Åleskjær, intervju, 01.03.94.) 

    17 Edvardsen, 1964, s. 30-31. 

    18 Eks. David Nunn (mai 1962, s. 12), T.L. Osborn (juni 1962, s. 4, 13-14) og Oral Roberts (aug. 1962, s. 16). Gordon Lindsays 
serie “Historien om den store restaurasjons-vekkelsen” presenterte dessuten blant annet Bosworth (feb. 1963, s. 6), William 
Freeman (mars 1963, s. 8), Lester Sumrall (april 1963, s. 8) og Branham (april 1963, s. 8.) 

    19 Osborn, 1971, s. 8. 

    20 Side 89-90 hos Osborn er identisk med side 50 i Kenyons In His Presence. Kap. 24-25 hos Osborn er dessuten tatt fra 
Kenyons The two kinds of knowledge, kapittel 9. 
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anything he has.”21 Osborn mener at deler av dette brevet ble sitert i de tidligste utgavene av 
Healing the sick - før den massive kritikken mot Kenyon og hans undervisning begynte å 
gjøre seg gjeldende.22 

Tidligere elev ved Edvardsens bibelskole i Sarons Dal, Tom Arild Fjeld var én av flere som 
fattet interesse for ukjente Kenyon gjennom Edvardsens oversettelse  og som deretter skaffet 
seg Kenyons egne bøker.23 I den grad vi opplever sammenfall mellom amerikansk 
trosforkynnelse og den undervisning som ble formidlet av de mer kjente representantene for 
den såkalte “Post-World War II Healing Movement” (1947-58), kan neppe Edvardsens bidrag 
neglisjeres hva angår opphavet til norsk trosforkynnelse.24 Edvardsen var dessuten gjerne den 
første som oversatte og utgav deler av Kenyons forkynnelse på norsk gjennom Osborns 
klassiker. 

En annen nordmann som indirekte fikk kjennskap til Kenyons navn gjennom Osborns bok, 
var lektor Ulf Juveng. Han opplevde en kristen omvendelse under Edvardsens forkynnelse i 
1964 og skaffet seg Osborns bok samme året. Dette ble altså første “møte” med Kenyon, og 
Juveng kjøpte de første Kenyonbøkene ved Birmingham Bible & Tract Depot i England en 
gang i tidsrommet 1964-67. Han oversatte småstykker fra Kenyons ulike bøker og distribuerte 
stensilene i begrenset omfang til venner og bekjente.25  

Gjennom Juveng kom Erling Thu i kontakt med Kenyons bøker. Thu har idag et nært forhold 
til waliserbrødrene Bryn og Keri Jones, - begge med funksjoner som innen den britiske 
“Restoration” bevegelsen anerkjennes som “apostoliske tjenester”. Man opererer ikke med en 
demokratisk styreform, men anerkjenner at visse menn er utstyrt med ekstraordinær 
karismatisk utrustning som gjør at de på en særskilt måte representerer Guds rike/styre innad i 
menigheten.26  

                                                

    21 Osborn, brev, 06.10.92.  [Dette medfører dog ikke riktighet. Jeg har selv undersøkt brevet, ikke fra Kenyon, som på dette 
tidspunkt var død, men fra datteren Ruth. Hun gav Osborn tillatelse til å sitere fra Kenyons litteratur, på linje med den samme 
tillatelse som jeg selv fikk til å inkludere Kenyonsitater i denne oppgaven.] Se forøvrig “A Letter from Rev. T.L. Osborn,”  
Herald of Life, jan.-april 1975 s. 2. Her hevder Osborn å ha blitt introdusert for Kenyons bok i 1946.) Den norske 
pinsemisjonæren Arnulf Solvoll ble introdusert for Kenyons litteratur gjennom Osborn under dennes kampanje i Japan i 
1954. Solvoll hadde tidligere startet bibelskole for sine nyomvendte. Elevene gikk raskt i gang med oversettelse av Kenyons 
bøker til japansk, og Osborn lovte at de etter 1 års fordypning i Kenyons litteratur ville få underhold som innfødte 
evangelister. I løpet av perioden 1954-58 ble 6 bøker oversatt og publisert - iflg. Solvoll med tillatelse fra Kenyon Gospel 
Publishing Society. [Forlaget bestrider dette!] Da Solvoll vendte tilbake til Norge i 1958, kontaktet han forlagsjef Kjell Ruud 
ved Filadelfiaforlaget i Oslo med tanke på å få Kenyonlitteraturen oversatt til norsk. Kenyon var forøvrig kjent blant flere 
allerede på dette tidspunkt. Kinamisjonærene Parley Gulbrandsen og Willy Rudolph hadde godt kjennskap til Kenyons lære, 
men opplevde denne på sidelinjen. Heller ikke forlagsjef Ruud viste interesse, og ingen av bøkene ble noengang oversatt. 
(Solvoll, intervju, 07.06.94.)  

    22 Osborn, brev, 03.12.92. 

    23 Fjeld, udokumentert telefonintervju, 05.11.92. 

    24 Interessant er i så måte Kenneth E. Hagins artikkel “Bibelens vej til at modtag den Hellige Aand.” Troens Bevis, april 1963, s. 
10-11, 16. 

    25 Juveng, brev, 27.02.93. Se også Juveng, “Here I found it.” Herald of Life, juli-aug.-sept. 1967 s. 3. 

    26 Thu, intervju 10.04.94. 
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Thu jobbet i Sarons Dal fra 1966 til 1975 og ble introdusert for Kenyons litteratur, først 
indirekte gjennom Edvardsens oversettelse, senere direkte gjennom Juveng på slutten av 60-
tallet. Kenyons systematisering av Kristi forløsningsverk med de rettigheter og privilegier 
som derav ble meddelt “den nye skapningen”, gjorde inntrykk. Thu tok opp i seg sentrale 
sider ved Kenyons teologi og forkynte i samsvar med denne i forskjellige kristne 
sammenhenger, først hovedsaklig i Sarons Dal, Operasjon Ungdomsteam og ulike 
frimenigheter han besøkte i denne perioden. Han videreformidlet Juvengs oversettelser og 
lånte etterhvert ut Kenyons egne bøker til andre ansatte i Sarons Dal som var istand til å lese 
engelsk. Da han siden kom i kontakt med Bryn og Keri Jones, oppdaget han snart at også de 
anbefalte Kenyons litteratur og delte det meste av hans synspunkter. Etter at Keri Jones fikk et 
apostolisk tilsyn med en rekke norske menigheter som Thu allerede arbeidet inn i, har sentrale 
aspekter ved Kenyons undervisning hatt sin naturlige plass i menighetenes forkynnelse. I 
tillegg har forkynnelsen også blitt spredd gjennom undervisningskassetter og litteratur.27  

Innflytelse gjennom skandinavisk pinsebevegelse 

Norskfødte Tom Andresen (1909-73), født på Kampen i Oslo før han flyttet til USA 2 år 
gammel og fikk navnet “Tommy” [Theodore] Hicks,28 er kjent i karismatisk sammenheng på 
grunn av sine store kampanjer i Buenos Aires, Argentina i 1954. Etter personlig å ha bedt til 
helbredelse for den argentinske diktator og president Juan Perón, ble det gitt tillatelse til å 
holde en evangelisk kampanje - først på fotballstadion Atlántico med 25.000 sitteplasser, 
dernest på Huracán - landets største med angivelig plass til 180.000 mennesker.29 Hicks’ 
suksess i Argentina “gained [...] sustained support from the Full Gospel Business Men’s 
Fellowship International.”30 Den argentinske presse var imidlertid langt fra positiv og 
beskyldte Hicks for blant annet å fare med bevisst løgn idet han lot publisere fotografier av 
angivelig helbredede - til sistnevntes fortvilelse.31  

I juni 1955 oppsøkte Hicks pinsevennenes årskonferanse i Helsingfors, Finland hvor det ble 
knyttet kontakter for å planlegge en større møteserie når Hicks vendte tilbake fra Russland 26. 
august. I forbindelse med Hicks’ kampanje ble det besluttet å gi ut en av hans bøker på 
svensk, nemlig Atomkraften i Jesu namn. Oversettelsen kom ut på pinsevennenes 
Taborförlaget i Helsingfors og Filadelfiaförlaget i Stockholm i 1956.32 Problemet er imidlertid 
at Hicks ikke er forfatter av boken33 - han har derimot endret Kenyons tittel The wonderful 
name of Jesus og påført sitt eget navn på forsiden. Han har også delt opp kapitlene i mindre 

                                                

    27 Thu, “Mitt møte med Kenyon.” upubl. kilde [feb. 1993.]  

    28 Edvardsen, “Mirakelvekkelsen.” Troens Bevis, julen 1961, s. 10-11.  

    29 Miller, 1993 s. 38-42. 

    30 Shemeth, “Hicks, Tommy.” Burgess/McGee/Alexander, 1992 s. 390. 

    31 “En Huracán se Comercia con el Dolor y el Sufrimiento.” El Pueblo (Buenos Aires), 25. mai 1954, s. 3. 

    32 Hicks, 1956, s. 3-4. 

    33 Jeg ble første gang gjort oppmerksom på dette faktum av Torbjörn Aronsson ved Livets Ord Bibelcenter, Uppsala. 
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enheter, skilt dem fra hverandre og på den måten forandret den kronologisk korrekte 
rekkefølgen. Jeg fant to avsnitt i Kenyons opprinnelige bok som er utelatt i Hicks’ svenske 
produkt, men ikke et eneste tillegg fra Hicks’ side. Den svenske oversettelsen er ord for ord 
identisk med Kenyons bok, hvilket vil si at de finske og svenske pinsevenner må ha vært de 
første som - om enn ufrivillig - formidlet Kenyons budskap om autoriteten i Jesu navn på et 
skandinavisk språk.34  

Andre kanaler for Kenyons innflytelse i Skandinavia  

Ved Kenyons død i 1948 sirkulerte både hans bøker og nyhetsbrevet Herald of Life ikke bare 
innenfor alle stater og provinser innen USA og Canada, men i 57 ulike land. Om dette skyldes 
at immigranter forsynte kristne i “gamlelandet” med Kenyons litteratur, er uvisst. Kenyons 
bøker slutter gjerne med en oppfordring om å spre bøkene.35  Det er  et faktum at Kenyon var 
kjent og lest hjemme i Norge før 1948.36 Med tanke på den store innvandringsstrømmen til 
USA hvor gjennomsnittlig årlig innvandring økte fra 260.000 i 1850-årene til 880.000 de 
første ti år etter århundreskiftet, at 92 % av immigrantene i løpet av 1871-80 kom fra Nord-, 
Vest- og Mellomeuropa, hovedsaklig Storbritannia, Irland, Tyskland og de nordiske land, 
samt at “den norskættede befolkning bor særlig i Midtvesten, [...] og i statene New York, 
Washington [og] California,”37 er det ikke urimelig å tenke seg at en del Kenyonlitteratur kom 
hit til landet via norskættede amerikanere både på Øst- og Vestkysten.38  Kenyon var født i 
staten New York og virket i New England statene som forkynner fra 1893 til 1923. Den første 
undervisningsboken, The Father and His Family, så dagens lys i 1916. Neste bok, The 
wonderful name of Jesus, kom ut i Los Angeles, California i 1927, mens Kenyons øvrige 
litteratur ble utgitt i Seattle, Washington. 

                                                

    34 Følgende sitat gjør det gjerne berettiget å undres på om det er navnet Kenyon, eller dennes undervisning som i visse kretser 
oppleves mest provoserende: “Svenske pinsevenner har nettopp avholdt sin årlige “predikantvecka”, og det er typisk for 
situasjonen i Sverige at man der brukte de to første dagene til å debattere Livets Ord. Ifølge referat i svenske Dagen kom følelsene 
så sterkt i sving at man ikke bare; - “ropte fra alle hold i det store Filadelfiatemplet”, men “teologene i predikantkonferansen 
bleknet og rystet på hodet” da det ble sitert fra “Kevins” lære om forsoningen. Referenten mener antakelig E.W. Kenyon som 
Kenneth E. Hagin i sin bok Navnet Jesus henviser til.” [Hagin refererer eksklusivt til Kenyons The wonderful name of Jesus,  med 
andre ord samme bok som de svenske og finske “pinseteologene” utgav i 50-årene.] (Janøy, “Forberedelse til vekkelse.” 
Hvetekornet, feb. 1987, s. 61.) 

    35 Følgende etterord i Kenyons New Creation Realities er ganske typisk: “You have read the book. We wonder what your 
reactions are. We trust it has helped you. Much new light from the Word has come. That new light has brought great joy to you, 
and do you not feel that you should give this to another? Write and tell your friends about it. Order several copies and lend them 
where you  believe they will help most. Do not let this blessing die on your hands. Write today.” (s. 160) 

    36 Pinsemisjonær i Sør Afrika, Olaf Sørensen kom over Kenyons bøker i 1945. Interessant er i så måte det faktum at Sørensen 
og C. Rein Seehus stod ansvarlig for Tommy Hicks møtekampanjer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim i 1964. (Sørensen, 
brev, 01.02.94.) (Se forøvrig “TOMMY HICKS TALER I NORDSTRANDHALLEN,” Aftenposten, 8. juli 1964, s. 13.)  

    37 “Amerikas Forente Stater.” Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon, 1984 s. 214-215. 

    38 Den eldste norske kontakt med Kenyons bøker jeg har kommet over, er pinsemisjonær Hanna Veum, som var i Chicago i 
1912 og nettopp var blitt tilbudt jobb der. (Veum, kopi av postkort, 17. mai 1912.) Bibelskolens bibliotek ved Filadelfia i Oslo har 
ett eksemplar av Kenyons Songs of Reality, som har vært eid av Veum. Sangboken utkom i Chicago i 1913. (Saltnes, bekreftelse, 
27.01.94.) For nærmere informasjon om Veum, se “Hedningemisjonen.” Korsets Seier, 21. mars 1929, s. 5-6.  
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I tillegg til en del enkeltpersoner som leste Kenyon forut for hans død i 1948, går det en ubrutt 
linje til flere skandinaviske grupperinger på sytti og åttitallet fra tidlig på førtitallet i 
Storbritannia hvor man fokuserte på Kenyons litteratur. William Alfred Everitt (1878-1959) 
hadde bakgrunn i “The Peculiar People” i Essex - en ikke-karismatisk gruppering som dog var 
“very devout and staunch in their faith regarding salvation and healing.” På grunn av krigen 
måtte han evakuere til Gloucestershire sammen med familien, hvor han i 1942 ble gjort 
oppmerksom på Kenyons bøker - sannsynligvis via en ukjent britisk Assemblies of God 
pastor. Gjennom stiftelsen The Homeland Missionary Society and International Witness Tract 
Fellowship ble så Kenyons bøker spredt videre i Storbritannia. I 1946 flyttet Everitt med 
familie til Birmingham hvor han grunnla menigheten Homeland Assembly Hall, som idag er 
kjent under navnet Homeland Deliverance Center. Etter modell fra Everitts tidligere stiftelse 
The International Witness Tract Fellowship så Birmingham Bible & Tract Depot raskt dagens 
lys. Kenyons bøker fikk umiddelbart en særstilling - dette til tross for at man distribuerte både 
Oral Roberts, Gordon Lindsay og T.L. Osborns publikasjoner fra rundt 1948. Everitt 
korresponderte med Kenyon personlig, men etter dennes død i 1948 tok datteren Ruth Alice 
over korrespondansen.39  

Evangelist Peter Scothern ble kjent med pastor Everitt alt som tenåring, og fikk oppmuntring 
med på veien da han var iferd med å gå inn i sin egen helbredelsesgjerning. Rundt 1948 
introduserte Everitt ham for Kenyonbøkene, Scothern ble begeistret og solgte bøkene i 
forlengelse av egne møtekampanjer. Kenyons litteratur ble forøvrig også distribuert til andre 
europeiske land,40 blant annet Irland, Sveits, Danmark og Tyskland fra femtitallet og 
oppover.41 I sekstiårene nådde litteraturen også Vest- og Sør Afrika. 

En annen britisk evangelist, Don Double, fikk sin kristne omvendelse gjennom Scotherns 
virksomhet i 50-årene. På denne tiden ble Kenyons litteratur solgt på linje med Scotherns eget 
materiale.42 Double begynte selv å spre Kenyonbøkene og gjennom ham kom den mer kjente 
Harry Greenwood i kontakt med litteraturen.43  

                                                

    39 Everitt, intervju, 02.11.93. Frk. Olive Everitt driver farens tjeneste videre, og den dag idag er det Kenyons budskap som er det 
sentrale både i menighetens forkynnelse og gjennom bibelskolen The Homeland Bible Deliverance Center. Inntil rundt 1960 hadde 
Birmingham Bible & Tract Depot monopol på spredningen av Kenyons bøker i Storbritannia. Også denne siden av tjenesten lever 
videre den dag idag. Da virksomheten var på det høyeste, distribuerte man faktisk Kenyonlitteratur i 40 nasjoner. 

    40 Willem G. van Dam refererer til en hollandsk oversettelse av Kenyons The wonderful name of Jesus i sin bok Befrielse fra 
besettelse, 1978 s. 37, 148. “Kenyonboken” ble oversatt av A.C. Revy og utgitt på forlaget Kracht van Omhoog i 1959. Forlaget 
kontaktet imidlertid raskt Johan Maasbachs organisasjon, hvis bokforlag GAZON Uitgeverij trykket opp boken på nytt to år 
senere. Forlaget har utgitt en rekke Kenyon bøker siden: In His Presence (1969), The New Kind of Love (1973), Advanced Bible 
Course (1975), The Two Kinds of Life (1975), The Two Kinds of Righteousness (1977), The Two Kinds of Knowledge (1978), The 
Two Kinds of Faith (1978), The Bible in the light of our redemption (1979), The Blood Covenant (1980), New Creation Realities 
(1982) og Signposts on the road to success (1985). Alle disse er oversatt av Loek Visser. Maasbachs sekretær, Gerie van der 
Dussen skriver i brev datert 13.10.93 som respons på min forespørsel: “We -I- hesitated to write you because Dr. Kenyon’s 
daughter has been very difficult [?!?] about giving permission. We just gave up and did it any way. (Keep this in consideration 
please.)” Det er usikkert hvordan A.C. Revy kom i kontakt med Kenyonbøkene på slutten av femtitallet - om kontakten med 
Kenyons bøker skjedde direkte fra USA eller evt. via Storbritannia. 

    41 Scothern, intervju, 29.10.93. 

    42 Scothern, brev, 14.10.93. 

    43 Darwood, brev, 16.09.93. 
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Som forkynner besøkte Greenwood Sverige første gang i 1967. Etter et kort opphold i 
baptistmenigheten i Jönköping dro han videre til Stockholm hvor han fikk kontakt med noen 
ungdommer som drev systematisk evangelisering i Stockholm, Rotebro og Sollentuna. En av 
disse ungdommene var Rune Brännström. Etterhvert begynte flere menigheter å åpne dørene 
for Greenwood, som forøvrig også begynte å holde egne møter. Det hevdes at skarer av 
mennesker både fra den svenske statskirken og fra ulike frimenigheter kom til Greenwoods 
kampanjer og at det sannsynligvis var flere tusen som opplevde en “fylde” av Den Hellige 
Ånd.44 Greenwoods undervisning om Den Hellige Ånds gjerning i den troende og om hvordan 
troen kunne utløse Guds velsignelser slo aldri gjennom i Sverige selv om den utvilsomt var 
med og banet vei for åttiårenes trosforkynnelse.45 Ved “Familjefesten” i Ljungskile sommeren 
1983 deltok både Greenwood og Ulf Ekman som talere, og Greenwood påstod selv at denne 
sommerkonferansen var den “sterkeste” han hadde vært med på i løpet av  de 16 år han hadde 
besøkt Sverige.46   

Gjennom Greenwood hadde Rune Brännström blitt introdusert for Kenyons litteratur i 1968-
69. En bekjent av Brännström gikk raskt igang med en svensk oversettelse av Kenyons In His 
Presence. “Copyright” ble imidlertid ikke innvilget, og oversettelsen kom aldri ut på noe 
forlag. Svært få har lest boken, derimot lot Brännström trykke en svensk oversettelse under 
tittelen “Fadern själv älskar er” i det svenske tidskriftet Logos, hvor Brännström selv var 
redaktør. Artikkelen var oversatt fra Kenyons The Father and His Family, side 239-243.47 
Samme artikkel ble trykket en gang til noen måneder senere.48  Til tross for Brännströms 
tidlige kjennskap til og befatning med Kenyons litteratur, avviser han muligheten for at dette 
på noen måte kan ha bidratt til fremveksten av såkalt “troslitteratur” og “trosmenigheter” i 
Sverige.49  

Kontakt med Harry Greenwood hadde også den norske kvinnen Signe Taranger.50  Etter 
angivelig å ha blitt mirakuløst helbredet under krigen, flyttet hun opp til Kapp, Toten for å ta 
over et hvilehjem som hennes tante hadde drevet. Etter tantens død begynte Taranger å bygge 
opp det som skulle bli Esra hvilehjem. Allerede på denne tiden var Taranger opptatt av at 
hjemmet skulle drives “i tro”. Pasienter som hadde råd til det, fikk betale - andre kunne 
komme uten at noe ble krevet av dem økonomisk. Taranger bad også for syke, og det hevdes 
at mange opplevde helbredelse ved bønn. I løpet av denne tiden oversatte Taranger til norsk 

                                                

    44 Aronson, 1990, s. 132-33. 

    45 ibid. s. 199. 

    46 ibid. 216-217. 

    47 Logos, nr. 2, 1983, s. 33. I senere utgaver av Kenyons bok finnes det aktuelle avsnittet på sidene 186-189. 

    48 Logos, nr. 6, 1983, s. 28. 

    49 Brännström, telefonintervju, 12.02.93. 

    50 Taranger, brev til Solveig Knudsen [Løken], 16-5-74. 
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A.B. Simpsons The Gospel of Healing. 51 Etter å ha avviklet Esra hvilehjem og solgt stedet til 
Kristent Arbeid Blandt Blinde (KABB) i 1964, hadde hun flere til dels lange 
utenlandsopphold, blant annet flere år i Israel. Hun dro ofte “på Guds ledelse” uten på forhånd 
å ha klart for seg hva som ventet henne i de ulike landene. Taranger oversatte i sin tid 
Kenyons The Two Kinds of Faith til norsk,52 og heftet oppgir på forsiden hennes adresse på 
Kapp, Toten. På samme forside finner vi en postadresse til “Svensk Soulclinic” i Stockholm. 
Det er vanskelig å si når heftet kan ha blitt oversatt til norsk. I et privat brev fra 1968 gjør 
Taranger oppmerksom på at “jeg naa har løst meg fra mitt rum som jeg hadde der [på Midtun, 
som stedet ble hetende etter at KABB tok over Esra hvilehjem], da Gud har saa tydelig vist 
meg at jeg skal bo i Israel.”53 Isolert sett kan det tyde på at den norske oversettelsen må ha 
blitt til på et tidligere tidspunkt, mens Taranger fremdeles hadde et rom til disposisjon på 
Kapp når hun var hjemme i Norge. Med tanke på Stockholmsadressen er det kanskje vel så 
sannsynlig at Taranger oversatte Kenyons lille bok etter at hun flyttet fra Israel til Sverige i 
april 1973. I et brev fra Israel en måned tidligere gjør hun også oppmerksom på at hun 
planlegger en tur til Kapp i juni.54  Til tross for at Taranger bodde i Sverige fra 1973 til hun 
døde i 1976 (avbrutt av ett års opphold i Sør Afrika i 1974), meldte hun ikke 
adresseforandring til Folkeregisteret før 1975.55 Taranger hadde med andre ord en formell 
tilknytning til Kapp inntil 1975, og må følgelig ha oversatt Kenyonheftet før dette. Det har 
ikke latt seg gjøre å spore opp hvem som stod bak den svenske “sjeleklinikken”, men 
Taranger hadde tanker om å gjøre det tidligere Esra hvilehjem om til et retreatsenter for 
kristne mennesker som var utslitt og følte behov for rekreasjon. Rundt 1973 besøkte Taranger 
Midtun sammen med en svensk kvinne som også brant for kristen retreatvirksomhet.56 I flere 
brev fra Sverige refererer Taranger til den britiske forkynneren Harry Greenwood.57 Da vi 
utfra Kenyonoversettelsens forside søker et tidspunkt da Taranger hadde tilknytning både til 
Kapp og Stockholm, samtidig med at vi vet at hun hadde kontakt med det karismatiske 
miljøet rundt Greenwood, som vi allerede har sett formidlet Kenyons bøker til andre (Rune 
Brännström) i det samme miljøet,58 er det nærliggende å tro at den norske oversettelsen har 
blitt til i dette tidsrommet. Vi har tidligere sett at Greenwood selv besøkte Sverige første gang 
i 1967. Hvor Taranger befant seg på denne tiden, vites ikke, men vi har allerede sett at hun var 
bosatt i Israel iallfall så tidlig som fra 1968 til 1973. I løpet av 1971 hadde hun imidlertid et 
                                                

    51 Norsk tittel: Evangeliet om helbredelse. Utgiverår er uvisst, men det må ha vært enten i 1955 eller tidligere. Jeg har nemlig ett 
eksemplar hvor en privatperson har påført eksakt dato da han gav boken i gave til en venn. (28-7-1955) Som en kuriositet kan også 
nevnes at den kjente norske Kinamisjonær Marie Monsen har skrevet forordet i den norske oversettelsen. Hun bifaller både denne 
og Simpsons øvrige litteratur om helbredelse, dette til tross for amerikanerens radikale syn: “Gud har ikke foreskrevet bruken av 
legemidler. Derimot har han forordnet en annen vei i Jesu navn. [...] Dersom no Gud har forordnet en veg til helbredelse, da er 
andre framgangsmåter menneskers veg. Og det er risikabelt å velge menneskers istedenfor Guds.” (s. 35.)  

    52 Norsk tittel: To slags tro. 

    53 Taranger, brev til Solveig Knudsen [Løken], 25/3-1968. 

    54 Taranger, brev til Solveig Knudsen [Løken], 6-3-1973. 

    55 Ruen, brev, 16.02.93. 

    56 Løken, intervju, 09.06.93. 

    57 Taranger, brev til Solveig Knudsen [Løken], 4-12-1974; 16-5-74. 

    58 Brännström bekreftet i uformell telefonsamtale i 1993 at han kjente til Taranger. 
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halvt års avbrekk i Sverige, en periode hun beskriver som “meget rik og lærerik.” Etter denne 
tiden opplevde hun å få “lagt på seg” tre misjonsmarker å be for: “Færöene, Stockholm og 
Israel er særlig blitt lagt på mitt hjerte.”59  Det er nærliggende å datere hennes oversettelse til 
enten 1971 eller 1973-74. Som vi har sett, flyttet hun permanent fra Israel i 1973. Første gang 
heftet har blitt observert, er 1974.60 Til tross for all usikkerhet, anser jeg 1973 som det mest 
sannsynlige tidspunkt, Tarangers første år i Sverige før hun dro til Sør Afrika i en alder av 80 
år.61 

Svein Olav Berge leder idag menigheten Nytt Liv Felleskap i Ålesund. På 70-tallet oppdaget 
han Tarangers private oversettelse av Kenyons hefte i Skien. Kort tid etterpå kom han over 
enda et eksemplar av samme oversettelse på Hardeid utenfor Ålesund.62  Man fikk etterhvert 
fatt i adressen til Kenyons bokforlag i USA og ble deretter introdusert for flere av Kenyons 
øvrige bøker.63 En av medlemmene i Berges forsamling, Ola Rønning, oversatte korte utdrag 
av bøkene til norsk, men siden norsk “copyright” ikke ble innvilget til tross for at Rønnings 
forespørsel ble undertegnet av hele lederskapet i menigheten, har man valgt å selge 
oversettelsene i et forholdsvis kontrollert omfang. I 1991 fullførte dessuten Rønning en 
komplett oversettelse av The two kinds of righteousness.64 Ifølge Berge var det imidlertid aldri 
tilløp til noe eget “Kenyonmiljø”, man har tatt vare på det man mener var godt fra både 
Kenyon, Watchman Nee, Paul Yonggi Cho og andre.65 

Kun i Oslo synes det å være berettiget å snakke om et eget miljø sentrert rundt Kenyon og 
hans forkynnelse.66  På mange måter vil det være riktig å si at miljøets hovedperson var 
frelsessoldaten Fredy Runar. Rent tilfeldig kom han over samme norske oversettelse av 
Kenyons The two kinds of faith rundt 1974. Boka falt først i dårlig jord og ble derfor stående i 
bokhylla, men deler av “Kenyonundervisningen” ble ubevisst tatt inn gjennom lesning av 
William Booth-Clibborns67  taler fra Filadelfia, Oslo i 1928.68 På denne tiden hadde ikke 

                                                

    59 Taranger, brev til Solveig Knudsen [Løken], 27-11-1971. 

    60 Runar, intervju, 26.11.92. 

    61 Taranger ble født 30. april 1894 ifølge brev fra Petter Ruen, Østre Toten Folkeregister, 16.02.93. 

    62 Oversettelsen ble oppdaget hjemme hos Jogeir Gjerde. Gjerde hadde fått boken av en eldre mann ved navn G. Rinde for å 
trykke heftet opp på nytt ved Gjerdes trykkeri. Dette må ha skjedd rundt 1978. (Gjerde, intervju, 21.01.93.) Dermed må det også ha 
vært på slutten av 70-tallet at Berge kom over samme oversettelsen i Skien. 

    63 Berge, intervju, 20.01.93. 

    64 Rønning, intervju, 21.01.93. 

    65 Berge, intervju, 20.01.93. 

    66 Runar, intervju, 26.11.92. 

    67 William E. Booth-Clibborn var barnebarn av Frelsesarméens grunnlegger. Hans mor grunnla “Arméen” i Frankrike og var 
kjent som “Marsjalen”. Hun giftet seg med Arthur Sidney-Clibborn. Etter en tid forlot begge “Arméen” og bodde en periode i John 
Alexander Dowies Zion City. Deres sønn William E. Booth-Clibborn ble pinsepredikant. Han hadde imidlertid en periode på 4 år 
hvor han var innom ikke-trinatisk pinsekristendom før han igjen kom inn i “tradisjonell” pinsevirksomhet. (Booth-Clibborn, 1928, 
s. 28-29, 77-78; Strahan, s. 171-182.) 

    68 Booth-Clibborn, 1928 s. 7. 
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Runar festet seg ved navnet Kenyon, at han var forfatteren av To slags tro69, og visste naturlig 
nok heller ikke at Booth-Clibborn hadde vært en venn av Kenyon.70 

Runar ble bevisst introdusert for Kenyons bøker av kameraten John Rognstad. Sistnevnte 
hadde bakgrunn fra Ungdom i Oppdrag (UiO), reiste først landet rundt med team et par år og 
ble deretter leder for “UiOs” arbeid i Oslo, hvor husmøtene i Ullevålsveien etterhvert samlet 
opptil 120 mennesker. Midt på 70-tallet kom man over litteratur og undervisningskassetter av 
Kenneth E. Hagin, som deretter ble spredt innen “UiO”-miljøet i Oslo. Også Kenyons bøker 
sirkulerte, og både forkynnelse og studiegrupper var sentrert rundt deres budskap. 

Gjennom Rognstad ble Runar i 1977 presentert for amerikansk troslitteratur, hovedsaklig 
bøker av Kenneth E. Hagin. Rognstad hadde på et tidligere tidspunkt introdusert Kenyons 
bøker for innehaveren av Filadelfiabokhandelen, denne ble begeistret og kjøpte inn store 
mengder som ble spredt.71 Første gang Runar og Rognstad dro ned i bokhandelen for å kjøpe 
Kenyonbøker, fant de kun The Hidden Man. Boken satte navn på ting Runar hadde “hatt inni 
seg” og aktualiserte ifølge han selv en “fornyet lengsel etter å leve ut Jesus-livet med omsorg 
for enkeltmennesket.”72 Kenyons fokusering på Guds “Faderhjerte” og opplevelsen av 
“barnekårets realitet” gjorde inntrykk. Kenyon “må ha vært en Gudhengiven mann som elsket 
Herren. Jesus, Faderen og omsorgen for den enkelte stod i sentrum, og han levde ut sin 
undervisning,” mener Runar.73 Samtidig med at interessen for Hagins litteratur forsvant, ble 
Runar stimulert til å bestille inn store mengder Kenyonbøker gjennom Filadelfiabokhandelen 
som han delte ut til interesserte. 

Runar hadde fra midten av 70-årene forkynt på møter arrangert av Full Gospel Business Men 
Fellowship International74  og i mer etablerte forsamlinger. Som ansatt miljøarbeider ved 

                                                

    69 Runar, intervju, 26.11.92. 

    70 Baxter, brev, 28.09.92. 

    71 Rognstad, intervju, 03.11.92. 

    72 Runar, intervju, 26.11.92.  

    73 ibid.  Runars intuitive opplevelse av Kenyon som person sammenfaller med de inntrykk Lydia Berkey mener seg å ha fått 
gjennom sitt angivelig personlige bekjentskap med Kenyon mens han virket i Seattle: “When he would preach, the glory of God 
would shine on his face until you would forget what he looked like, because you were conscious of the fact that it was Jesus 
manifesting Himself through him. And even while he was teaching, people would be healed and set free without his even touching 
them. As far as I am concerned, he’s the top of my list.” [Berkey, “Dr. Lydia Berkey,” upubl. kilde] Flere nåværende forkynnere 
gir Kenyon gode attester: “[...] and found him to be a very pleasant fatherly person [...] I recall he spoke on “The Father and His 
Family” with great emphasis on love [...] He was strong on healing in the name of Jesus and spoke much of God’s power. It needs 
to be said that no matter how it is interpreted, he stands out as a very gentle and kindly man.” (Baxter, brev, 28.09.92.) “I can 
remember the days when I first felt the aura of Kenyon’s personality, his saintly appearance with his hoary head, his loving 
fatherly way in which he dealt with others [...] I learned much from him which I appreciate to this day, and I wish that those who 
have picked up his “faith formulas” were half the man of God he was. The “formulas” work so much better when one is truly in 
touch with our heavenly Father.” (Kennington, “E.W. Kenyon and the metaphysics of Christian Science,” 8, juli 1986.) 

    74 Interkonfesjonell karismatisk organisasjon stiftet av Demos Shakarian i 1951. Faste forkynnere var fra begynnelsen av 
hovedrepresentanter for den amerikanske “Healing Movement”. Organisasjonen er til dels ansvarlig for den moderne 
trosbevegelsens utbredelse og popularitet. I 1988 var organisasjonen representert i 87 land. (Zeigler, “Full Gospel Business Men’s 
Fellowship.” Burgess/McGee/Alexander, 1992 s. 321-322.) 
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Kontaktsenteret P2275  hadde han tilgang på møtelokale og holdt offentlige ukemøter på 
tirsdagskveldene. Samlingene var Runars initiativ og ble snart populære, både blant senterets 
klienter, enkelte ansatte og folk utenfra. Hovedbudskapet var Guds “Faderhjerte”, omsorgen 
og respekten for enkeltmennesket. Runar fokuserte sjelden direkte på Kenyon som person, det 
var mer aktuelt å formidle det av Kenyonbudskapet som sammenfalt med hans egen 
undervisning. I tillegg til tirsdagssamlingene var Runar også engasjert i et husfelleskap på 
Grefsen. Møtestilen var svært lik tirsdagssamlingene, og mange gikk fast begge steder. 
Torsdagssamlingene på Grefsen var muligens preget av flere personlige vitnesbyrd i tillegg til 
Runars forkynnelse, forøvrig var begge preget av at Kenyonundervisningen stort sett kun ble 
formidlet indirekte. Riktignok sirkulerte oppgaveforfatterens norske oversettelser av Kenyons 
småhefter i begge miljøene til internt utlån, men interessen for disse varierte fra person til 
person.76 

Til tross for at Hagins litteratur hadde blitt lagt tilside til fordel for Kenyon, var Runar i 
utgangspunktet nullstilt i forhold til den amerikanske trosbevegelsen.77 Dette endret seg 
gradvis ved at nordmenn som hadde hatt opphold i Tulsa i perioden 1980-82, søkte til de 
miljøene som sprang ut fra Runars virksomhet. De fleste nordmennene hadde vært en del av 
“Bob” Daniels Tulsa Christian Center (TCC), hvor man spesielt fokuserte på Kenyons 
forståelse av “Jesu åndelige død”. Det ble der gjort et poeng av Jesu angivelige lidelser i 
helvete hvor Han som menneskets stedfortreder måtte ikles satanisk natur og følgelig måtte 
bli “født på nytt” før frelsesverket kunne avsluttes.  

Tulsa Christian Center ble grunnlagt av “Bob” Daniel i 1979. Det er uklart når og hvordan 
Daniel kom i kontakt med Kenyons litteratur.78 Under Kenneth E. Hagins første eller andre 
“campmeeting” i 1973/74 ble han imidlertid introdusert for Leon Stump gjennom en felles 
bekjent, Robert Fisher. På grunn av deres felles begeistring for Kenyon fant de hverandre 
umiddelbart.79 I 1975 begynte alle tre ved Hagins bibelskole i Broken Arrow, Oklahoma mens 
Daniels kone Julie begynte året etter. Mens Daniel gikk på Rhema, samlet han en rekke 
mennesker hjemme til privat bibelstudium en gang i uka. Mange av deltakerne var selv elever 
ved Hagins bibelskole. Daniel fikk raskt kontakt med Larry Huggins, nærmeste medarbeider 
til Hagins svigersønn, Doyle (“Buddy”) Harrison, som var pastor og grunnlegger av 
menigheten Faith Christian Fellowship (FCF). Huggins likte Daniels gruppe og fikk klarert 
med Harrison at Daniel fikk ta med seg gruppen inn i menigheten. Daniels lærerutrustning ble 
oppskattet i FCF, gruppen vokste og samlet på det meste mellom 100 og 200 mennesker og 
Daniel ble raskt en del av menighetsstaben. Karrieren ble imidlertidig kortvarig - Harrison 
beskyldte Daniels kone for utroskap, og ekteparet forlot menigheten. Mange av de trofaste 
                                                

    75 Evangelisk arbeid for rusgiftbrukere som i denne perioden hadde lokaler i Pilestredet 22. 

    76 Gundersen, intervju, 08.10.92 

    77 Runar, intervju, 26.11.92. 

    78 Jeg var en tur innom Tulsa og ringte han opp 2. juli 1994, men fikk knapt presentert meg og hadde ingen mulighet til å 
forklare hvorfor jeg ringte før Daniel la på røret. 

    79 Stump kom umiddelbart i kontakt med Kenyons bøker etter sin omvendelse gjennom pastor Billy Bob Hankins i menigheten 
The Christian Center, i West Columbia, Texas. Hankins hadde blitt introdusert for budskapet via en amerikansk misjonær i 
Mexico som besøkte menigheten i 1954. Gjennom denne ble det så etablert kontakt mellom Hankins og Hagin, som forøvrig 
besøkte menigheten første gang fire år senere. (Stump, udokumentert intervju, 1. juli 1994.) 
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tilhørerne fra FCF gikk med dem, og slik så menigheten Tulsa Christian Center dagens lys. I 
løpet av denne perioden holdt “Bob” og Julie nesten på å gå fra hverandre på grunn av et nytt 
mulig utroskap fra hennes side. Etter hvert som Daniel ble mer isolert fra tidligere kontakter, 
ble han også regelrett asosial. Forkynnelsen tok etterhvert avstand fra det som ble undervist 
både på Rhema og i ordinære trosmenigheter.80 Tyngdepunktet syntes å være det kristne 
mennesket som en “ny skapning” som har fått del i “guddommelig natur”. TCC og andre 
beslektede menigheter81 skilte seg dog læremessig fra ordinære trosmenigheter mer på grunn 
av betoning enn direkte uenighet.82 Fokuseringen på “hvem de var i Kristus” gav dem 
økenavnet “In Himmers” - selv omtalte de gjerne menighetene under fellesbetegnelsen “New 
Creation churches”. Pastor “Bob” Daniel syntes å ha den største respekt for Kenneth E. 
Hagin, men han kunne ha flere kritiske bemerkninger til dennes bevegelse. Kritikken var 
spesielt rettet mot vektleggingen av organisasjonssider i bevegelsen som “credentials” 
(forkynnergodkjenning), personfokuseringen i og med alle personlige “ministries”, 
opptattheten av kvantitativ vekst i menighetene og ytre manifestasjoner [mirakler] fremfor det 
Daniel kalte kvalitativ [indre åndelig] vekst. Ellers var “Kenyonundervisningen” selve 
varemerket både for bibelskolen og menigheten. Flere sa rett ut at forkynnelsen ved TCC på 
mange punkter var bedre enn det som ble formidlet ved Hagins Rhema Bible Training Center. 
En vesentlig læreforskjell var TCCs vektlegging av at den troende har tro (i sin ånd)  og at det 
ikke er snakk om at ånden skal utvikle seg eller at troen i menneskets ånd skal vokse. Ifølge 
Daniel var menneskets ånd fullkommen fra “gjenfødelsen” av - det eneste som manglet, var 
“sinnets fornyelse”. I tillegg til fokuseringen på Kenyon, var Daniel periodevis opptatt med 
Gustaf Auléns Christus Victor83  og siterte forøvrig flittig fra Paul Billheimers Destined for 
the throne.84 En av de norske deltakerne kom i ettertid med følgende selvironiske evaluering: 

 Det er ikke fritt for at det utviklet seg en elite oppfatning av oss selv ved TCC. Vi hadde det ‘aller 
nyeste og beste’ i åndelig innsikt som Guds menighet hadde hatt siden Paulus tid, altså til og med 
et hakk bedre enn trosbevegelsen.85 

Ett karakteristisk trekk hos mange innenfor In Christ grupperingene sammenlignet med 
representanter for trosbevegelsen, var bruken av teologisk materiell og et mangfold av 
engelskspråklige bibeloversettelser. I Tulsa Christian Centers menighetsbibliotek skal man 

                                                

    80 ibid. 

    81 Stump var pastor for Victory Christian Center i Joplin, Missouri. (Ikke bare Stump, men menigheten som sådan, har etter 
McConnells hovedoppgave fra 1982 tatt avstand ikke bare fra Kenyon, men fra hele trosbevegelsen.) Joe Martin hadde og har en 
liten menighet + sin bibelskole med det noe ambisiøse navnet Word of Life International Bible School i Virginia Beach, Virginia. 
Andre kjente forkynnere inkluderte Mark Hankins, Wade Pickren og David C. Cooke.  

    82 Roaldsøy, intervju, 20.10.92. 

    83 Aulén, 1945. 

    84 En rekke kjente kristne ledere - deriblant Billy Graham - skriver positivt om boken i forordet. Dette til tross for Billheimers 
detaljerte beskrivelse av Jesu åndelig død i kjent og plagiert Kenyonstil. Nesten hver eneste setning på eksempelvis side 94 kan 
føres tilbake til Kenyons What happened from the cross to the throne. Billheimers bok ble forøvrig oversatt til svensk under 
tittelen Guds ögonsten i 1980 og utgitt på pinsevennenes Filadelfiaförlaget i Stockholm. 

    85 Onsrud, intervju, 13.02.93. 
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angivelig ha hatt over 60086 ulike oversettelser - spesielt såkalte “hard to get”-/“out of print 
versions” ble anvendt for å understøtte menighetens lære.87 

Nordmenn med bakgrunn derfra, søkte både til tirsdags- og torsdagssamlingene, i tillegg til at 
de hadde sine egne møter – “fredagsgruppa”.88  Her ble det en periode spesielt fokusert på de 
sidene ved Kenyons undervisning man hadde fått innsikt i ved Tulsa Christian Center.89 

Runar opplevde tidlig kontrasten og undret seg over hvordan det var mulig å ha lest tilnærmet 
samme litteratur og likevel komme til så forskjellige resultat. Den noe rigide fremstillingen 
hvor fokuseringen på det å ha en korrekt bekjennelse syntes å erstatte betoningen av Jesu 
Kristi tilstedeværelse og hvor metodene ble forkynt løsrevet fra et personlig 
kjærlighetsfelleskap med Ham, syntes ikke å stemme med det han selv hadde fått ut av 
Kenyons bøker.90 

Det “skapende” Guds Ord var et sentralt tema hos Runar. Fra hans side ble det imidlertid 
poengtert at Gud selv måtte være intiativtager til de innskytelsene man måtte få vedrørende 
det å handle på konkrete Gudsord, eksempelvis i forbindelse med helbredelse ved tro. Uten å 
leve i et bevisst kjærlighetsfelleskap med Kristus, ville oppfordringen om å handle på og tale 
ut Guds Ord - eksempelvis “Ved Hans sår har vi fått legedom” - lett få et mekanisk preg over 
seg. Runar tok videre avstand fra en bokstavelig tolkning av utsagnet “Ordet skaper det det 
nevner”. Ord i seg selv har ingen skapermakt. Når derimot Gud selv ved Den Hellige Ånd 
retter ens oppmerksomhet mot konkrete sider av Bibelen og inspirerer en til å tale ut/handle 
på dette Ord, “lønner” Gud ens tro i den forstand at Han iverksetter tiltak som samsvarer med 
virkeliggjørelsen av de ord en uttalte/handlet på som om virkeliggjørelsen allerede hadde 
funnet sted. Det var med andre ord aldri tale om at mennesket ut fra sin generelle forståelse av 
Guds vilje, uten å bli ledet av Guds Ånd, kunne sette igang tiltak som igjen ville bevege Gud 
til å handle i overenstemmelse med de aktuelle løftene fra Guds Ord som man baserte sin 
overbevisning på.91 

I nær forbindelse med budskapet om det “skapende” Guds Ord stod undervisningen om tro 
som “eksakt kunnskap”. Enkelte mistolket nok uttrykket til å gjelde ubegrenset kunnskap, 
men det Runar ønsket å formidle, var at kunnskap fra Gud var uangripelig og at den gjorde 
det mulig for en å handle. Ifølge Runar kan troen beskrives som en overbevisning gitt av Gud 
som er tilstrekkelig til at mennesker kan handle på den uten risiko. Istedetfor noe vagt og 
mystisk hevdes tro å være eksakt kunnskap som springer fram av personlig kjennskap til Gud 
selv. Den er ikke overfladisk og har ingenting med “trykk på knapp”-mentalitet å gjøre. 
Eksempelvis har kunnskap om “Navnet Jesus” ingen funksjonell betydning dersom en ikke 
“kjenner personen som bærer navnet”. Til tross for at Runar gjorde bruk av Kenyons 
                                                

    86 Mer korrekt kan det ha dreiet seg om mellom 150 og 200 ulike oversettelser. 

    87 Roaldsøy, intervju, 20.10.92. 

    88 Johnsen, intervju, 20.10.92. 

    89 Wang Brustad, intervju, 13.10.92. 

    90 Runar, intervju, 26.11.92. 

    91 ibid. 
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undervisning om “åpenbaringskunnskap”, tar han avstand fra  forsøk på å gjøre denne til 
eneste legitime fortolkningsnøkkel for å forstå Guds Ord.92  

Man hadde gjort flere forsøk på å få norsk “copyright” på bøkene, og Runar så klarere enn 
tidligere behovet for å skape en ramme om bøkene for å unngå en begeistring rundt den 
teoretisk nye innsikten. Allerede i 1978-79 ble stiftelsen Troens Kilde dannet – blant annet 
fordi Runar hadde sett farene i at Kenyonbudskapet kunne misbrukes ved en fokusering på 
“trosprinsipper” løsrevet fra et “levende forhold til personen Jesus”. Istedetfor at bøkene 
skulle selges gjennom et bokforlag, ønsket man å spre dem i forlengelsen av egen 
forkynnelse,- dette blant annet på grunn av at materialets oppstykkethet i enkeltemner 
muliggjorde en overeksponering av disse hvor de kunne bli tatt ut av sin naturlige 
sammenheng.  

Spesielt boken What Happened from the Cross to the Throne voldte hodebry, budskapet 
syntes ikke å stemme i forhold til Kenyons øvrige litteratur. En mystisk formulering 
vedrørende en sammenheng mellom blodet og menneskets ånd ble hengende i løse luften, og 
Kenyon gikk over til å beskrive Jesu identifikasjon med det falne mennesket gjennom at Han 
fikk del i “satanisk natur”. Mange timers grubling har gått med i Runars søken etter hva som 
ligger bak Kenyons tolkning av forløsningsdramaet. Runar mener at læren om Jesu åndelige 
død ikke er noe hovedpoeng for Kenyon. Hans hovedanliggende er å vise at Jesus elsket oss 
så høyt at Han ville betale prisen “fullt ut”.93 

Runar fikk også problemer med formuleringen “evig liv er Guds natur”. Ifølge Runar er ett av 
resultatene av frelsen at Gud fjerner den gamle og falne menneskenaturen slik at man nå blir 
fri til å velge om man ønsker å gi respons på Guds vilje. Den troende kan ikke lenger skylde 
på en iboende syndenatur som hindrer en i å gjøre Guds vilje. Runar kunne imidlertid ikke 
akseptere alternativtolkningen at menneskets ånd fikk del i “guddommelig natur” som et 
eksplisitt menneskelig element i ens ånd som sammenfalt med Guds egne karakteristika. 
Kampen stod fremdeles mellom kjød og Ånd, ikke kjød og ånd.94  

                                                

    92 ibid. 

    93 ibid. Runars iakttagelser synes å samsvare med Dr. Dale H. Simmons observasjon: “I do not believe that Jesus went to Hell as 
a servant of Satan, nor do I believe that he became an incarnation of Satan on the cross. Kenyon stresses these doctrines because he 
wants to show just how far Christ went to redeem us. Kenyon was living in an age when the liberal wing of the Christian church 
was presenting Jesus’ death as merely a “moral ifluence” intended as an object lesson on suffering love - it had no objective merit 
in securing anyones salvation. In trying to answer this, Kenyon goes too far in the opposite direction--arguing in favor of a 
substitutionary atonement which goes far beyond what most Christians have held over the centuries. As I indicated, throughout 
most of his ministry, Kenyon used these teachings in speaking to the unsaved in order to convert them. As time went on though, he 
began to stress more and more that Jesus became just like you and I so that we can become just like Him.” (Simmons, brev, 
10.08.91.) 

    94 Runar, intervju, 26.11.92. 
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Det lille heftet Poems that Kenyon loved voldte også hodebry. Dette gjaldt spesielt poetiske 
vendinger hentet fra gresk mytologi,95 som ikke syntes å “matche” Kenyons øvrige bøker. 
Selv idag stiller Runar seg undrende til at Kenyon har valgt å gi ut diktsamlingen.96 

Om han ikke gikk god for hele Kenyons undervisning, ble Runar likevel høyt verdsatt av 
nordmenn med TCC-bakgrunn. Cecilie Plahte var en av de norske ungdommene som dro over 
til Tulsa og havnet i “Bob” Daniels menighet. Hun giftet seg med amerikaneren John 
Croissant. I 1983 skrev de og anmodet Runar om å starte en selvstendig menighet i Oslo som 
de selv ville “backe” og støtte fra USA. Dette skjedde nettopp i en periode hvor norske 
karismatikere ikke etablerte nye menigheter, men forble trofaste innen “det etablerte”.97  

Året etter forlot de Daniels menighet i Tulsa og ble “assistant pastors” i Wade Pickrens 
Christian Center Church i Orlando, Florida.98 Cecilie Croissant begynte etterhvert å gi ut et 
gratis nyhetsbrev, Kristus vårt liv, som kom ut en gang om måneden. Nyhetsbrevene ble sendt 
fra Orlando til Cecilies far i Bærum, som igjen videreformidlet disse - hovedsaklig gjennom 
Oslobokhandelen Gledens Kilde i Akersgata. Undervisningen tok opp tema som 
“rettferdighet” og “den nye skapningen,” og Kenyon selv ble nevnt i denne forbindelse.99 Fra 
desember 1984 og utover i 1985 syntes spesielt undervisning om “menighet” å stå i fokus. I 
denne perioden tok de farvel med Pickrens menighet og kom til Norge hvor de startet 
KristusKirken i Bærum. En periode var de dessuten faste bibellærere ved Jan Hanvolds 
bibelskole Ny Visjon i Drøbak. KristusKirken la etterhvert møtene inn til Oslo sentrum, men 
for noen år siden bestemte pastorparet seg for å legge ned virksomheten for å flytte tilbake til 
USA.  

Sammenfatning 

Kenyons innflytelse er ikke bare i USA, men også i vårt eget Skandinavia, til dels 
uoversiktlig. Selv om det først og fremst er gjennom trosbevegelsens bruk av 
Kenyonlitteraturen at utenforstående har festet seg ved bøkene, har vi sett at også 
skandinavisk pinsebevegelse og tidligere Troens Bevis (senere Logos) forlag i Sarons Dal har 
bidratt til at både navnet Kenyon og dennes undervisning har fått videre utbredelse. Gjennom 

                                                

    95 Også i andre publikasjoner refererer Kenyon til gresk mytologi. Ved blant annet å lese Homers “Odysséen” og “Illiaden” fikk 
Kenyon syn for at “incarnation was the basic craving of the universal man; that it was not out of harmony with human desire or 
tradition among any peoples.” Kenyon, “Incarnation,” Reality, feb. 1914, s. 38. Se også Kenyons upubliserte preken “The 
Incarnation,” i Bethel Temple, Los Angeles, 29. desember 1925: “I used to read the Odyssey and Illiad every year. I read them 
right along; they became a part of me. The thing I liked about them was the stately rytm [sic] of Homer’s majestic mind. As I 
picked up the Odyssey and turned it over, it dawned on me that every hero of the Odyssey and Illiad was an incarnation.” 

    96 ibid.    Runars undring retter seg spesielt mot The Birth of Song (s. 17), Love’s Minstrel (s. 20), Pain’s Pearls (s. 21) og At 
Last (s. 22). Ifølge Kenyons egen datter refererer “muses”, “magic” og “mystic sages” kun til “words commonly used in poetry of 
that day.” (Housworth, brev, 09.06.92.) 

    97 Runar, intervju, 26.11.92. 

    98 Pickren hadde tidligere vært en av lærerne ved TCCs bibelskole og var en periode Tulsamenighetens “assistant pastor”. 
(Roaldsøy, intervju, 20.10.92.) 

    99 Croissant, “Kraften i vår rettferdighet.” Kristus vårt liv, (u.å.) 
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Aril Edvardsens oversettelse av T.L. Osborns klassiker Helbrede de syke, ble blant annet 
Erling Thu introdusert for Kenyons budskap. Deler av forkynnelsen har den dag i dag sin 
naturlige plass innenfor en rekke norske menigheter som Thu aktivt arbeider inn i. 
Kenyonbudskapet i sin mest rendyrkede form synes imidlertid å kunne lokaliseres til de 
menighetsfelleskap som hadde sitt naturlige utspring rundt Fredy Runar i Oslo på 
begynnelsen av 1980-tallet. Ingen av sistnevnte felleskap er dog lenger i virksomhet. En kan 
vel trygt si at disses eventuelt vedvarende innflytelse kun har referanse til enkeltindivider og 
at det pr. idag ikke er tale om noen eksplisitt utbredelse av Kenyons budskap i sin mest 
rendyrkede form.  
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Konklusjon og 
sammenfatning 
Sparsomme referanser til Kenyons liv og virke i hans publiserte bøker, samt tausheten også 
innad i familien, gjør at Kenyon har vært omgitt av en viss mystikk blant tilhengerne. Ett av 
mine første anliggende var å få søkt fjernet noe av denne. En nokså utførlig biografisk 
skildring i første kapittel bekreftet at Kenyon ikke bare ble opptatt ved den New Thought 
orienterte skolen Emerson College of Oratory i Boston, Massachussetts i 1892, men viste 
forøvrig at motivasjonen langt fra var å forberede forkynnergjerningen. Unge Kenyon 
forholdt seg likegyldig til religion, og allerede innledningsvis kan man spore en polemisk 
ansats til D.R. McConnells tese om “the Kenyon Connection” - en historisk forbindelseslinje 
mellom New Thought og den moderne trosbevegelsen via Kenyons studium i Boston. Ifølge 
McConnell var det nemlig nettopp under 25-årige Kenyons studieopphold at hans senere 
teologi ble formet. Bare en måneds tid etter skoleårets slutt fikk han imidlertid et åndelig 
gjennombrudd ved et besøk i A.J. Gordons menighet Clarendon Street Baptist Church i 
Boston, Massachussetts. Kenyon ble raskt engasjert blant Free-Will baptistene, hvor han 
forøvrig raskt tok pastoransvar. Etter rundt 25 år som “president” for bibelskolen Bethel Bible 
Institute, brøt Kenyon opp fra Østkysten og dro Vestover. Han betjente menigheter både i 
Oakland, Los Angeles og Seattle. Gjennom sine mange bøker, samt radiosendinger fra Los 
Angeles, Tacoma og Seattle, strakte hans reelle innflytelse seg ikke bare over hele USA og 
Canada. Da han døde i 1948, sirkulerte litteraturen i 57 ulike land, deriblant vårt eget. 

Etter en rask gjennomgang av sentrale aspekter ved Kenyons undervisning i kapittel 2, ble det 
lagt en plattform for det som må sies å ha vært mitt hovedanliggende - nemlig å drøfte (1) 
Kenyons historiske og teologiske røtter, samt (2) omfanget av hans reelle innflytelse både på 
samtid og ettertid. Under arbeidet med Kenyons røtter var det naturlig å ta utgangspunkt i 
McConnells bok A Different Gospel, hvor forfatteren konkluderte med avhengighet av først 
og fremst New Thought, dernest Christian Science og unitarene. Drøftelsen har naturlig nok 
innbefattet ovennevnte 3 grupper, samt den evangeliske hellighetsbevegelsen (samt 
plymouthbrødrene og kristen mystikk [kvietisme]), Free-Will baptistene, the Christian Church 
og Disciples of Christ. Jeg mener å ha kunnet påvise at McConnells ensidige identifikasjon av 
Kenyons teologi med New Thought, Christian Science og unitarene er, om ikke direkte 
forfeilet, så i betydelig grad overdimensjonert. Kenyons forbilder inkluderte fremfor alt 
Moody, Torrey, Gordon, Simpson og Cullis, som alle hadde sine røtter innen 
hellighetsbevegelsen. At Kenyons teologi har blitt assosiert med ovennevnte “sektdannelser” 
fra forrige århundre, skyldes nok den forbausende grad av læremessig sammenfall mellom 
disse og den sistnevnte Jeg er tilbøyelig til å plassere Kenyon både historisk og teologisk 
innenfor sistnevnte tradisjon. Dette til tross, Kenyons tidlige teologi har også røtter til 
plymouthbrødrene, eksempelvis Darbys tidshusholdningslære. Kenyons undervisning om tro - 
som fenomen - har også klare paralleller til plymouthbroderen George Müller.  
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De to siste kapitlene er viet Kenyons innflytelse på sin samtid og ettertid. I USA gjelder dette 
først og fremst pinsebevegelsen, den såkalte “Post World War II Healing Movement” - og i 
forlengelse av denne - den mer moderne trosbevegelsen. Kenyon hadde utstrakt kontakt med 
kjente pinseledere som Durham, Bosworth, Lake, Etter og McPherson. Også på den tiden 
yngre forkynnere som “Ern” Baxter og T.L. Osborn hadde personlig kjennskap til ham. 
Gjennom etterkrigens “healing movement” ble Kenyons budskap formidlet av både kjente og 
ukjente predikanter - kjente navn i USA er både Osborn og Hagin.  

Allerede i 1899 sirkulerte Kenyons blader i Sverige, men til tross for at også norske 
forkynnere var kjent med litteraturen før Kenyons død i 1948, var det ikke før på 50-tallet 
dennes budskap nådde et bredere publikum i Skandinavia som sådan. Gjennom “Tommy” 
Hicks’ bok Atomkraften i Jesu Namn, som ble utgitt på pinsevennenes Taborförlaget i 
Helsingfors og Filadelfiaförlaget i Stockholm på midten av 50-tallet, fikk skandinaviske 
pinsevenner første møte med Kenyons litteratur. Boken var nemlig ord for ord identisk med 
Kenyons The wonderful Name of Jesus - Hicks hadde kun endret tittelen og satt sitt eget navn 
på forsiden. Gjennom Aril Edvardsens oversettelse av T.L. Osborns bok Helbrede de syke i 
1963 ble ikke bare navnet Kenyon flittig referert, boken inneholdt dessuten flere lange avsnitt 
fra noen av dennes bøker. Gjennom en forholdsvis ukjent eldre norsk kvinne, Signe Taranger, 
ble en norsk oversettelse av Kenyons The Two Kinds of Faith spredt - sannsynligvis fra 
begynnelsen av 70-tallet. Boken nådde et lite menighetsfelleskap i Ålesund, samt 
frelsessoldaten Fredy Runar i Oslo. Gjennom sistnevnte samlet det seg etterhvert en rekke 
mennesker som ble dypt grepet av budskapet. I forlengelse av Runars virksomhet ble ti av 
Kenyons småhefter oversatt til norsk på begynnelsen av åttitallet. Selv om det gjerne var i 
dette miljøet en opplevde en tilnærmet lik rendyrking av Kenyons forkynnelse, er det også i 
Skandinavia først og fremst via trosbevegelsen at Kenyonlitteraturen har kommet i fokus (av 
utenforstående). Sten Nilsson kom over bøkene på i 1961. Gjennom svigersønnen Ulf Ekman, 
og dennes Livets Ord Bibelcenter i Uppsala, har bøkene blitt benyttet også som 
pensumlitteratur ved skolen. Også gjennom menigheten Oslo Kristne Senters bokhandel kan 
en få kjøpt Kenyons bøker. 

Da presentasjonen av Kenyons lære kun har tjent som opptakt til en kirkehistorisk 
kontekstplassering, har jeg bestrebet meg på kun å belyse de sider ved hans teologi som har 
direkte relevans for røtter og innflytelse. En helhetlig nyansert presentasjon av Kenyons 
teologi som sådan faller utenfor oppgaven, og det samme gjelder en dogmatisk evaluering av 
læren i lys av det bibelske skriftmateriale. På bakgrunn av Kenyons vidtrekkende innflytelse i 
ulike leire, er imidlertid dette oppgaver som burde engasjere. En komparativ analyse av 
Kenyons budskap vis-à-vis flere av de mer sentrale trosforkynnerne er en tredje potensiell 
vinkling. Og - i den grad jeg har maktet å påvise svakhetene ved McConnells identifikasjon 
av Kenyon med New Thought: om parallellene mellom New Thought og enkelte eksponenter 
for den moderne trosbevegelsen synes mer åpenbar enn førstnevntes parallell til Kenyon, hva 
kan i så fall årsaken være? Kan trosbevegelsen ha hentet impulser fra ytterligere kilder: (1) 
misforståelse av Kenyons budskap kombinert med (2) “Connections” til eksempelvis Norman 
Vincent Peale,1 Robert Schuller,2 Glenn Clark3 eller Agnes Sanford?4 Til tross for sine røtter 

                                                

    1 Braden, 1987, s. 386. 

    2 Stump, 1987, s. 74. 
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innen New Thought, har alle fire innfluert store deler av den amerikansk-karismatiske 
bevegelsen på ulike måter. Og - i hvilken grad kan trosbevegelsen ha tatt opp i seg budskapet 
fra New Thought relaterte “secular approach to success” bøker av eksempelvis Orison Swett 
Marden,5 Claude M. Bristol, Napoleon Hill eller andre?6 Hvilke impulser kan man dessuten 
ha tatt opp i seg fra amerikansk samtidskultur i generell forstand og bevisst eller ubevisst lest 
inn i det bibelske skriftmateriale med henblikk på kategoriene “harmoni”, “velvære”, 
“individualisme” og “optimisme, for å nevne noen?7 En drøftelse av disse spørsmål faller 
også utenfor oppgaven.   

                                                

    3 Braden, 1987 s. 391-396. En interessant problemstilling som imidlertid også faller utenfor denne oppgaven, er å undersøke om 
hvorvidt skandinavisk trosforkynnelse kan ha hentet indirekte impulser via New Thought. Før Sten Nilssons kontakt med 
amerikansk trosforkynnelse deltok han på flere av Glenn Clarks “CFO” samlinger og stiftet der bekjentskap med ledere som Frank 
Laubach, Rufus Moseley og Lewis MacLachlan. (Nilsson, 1986 s.142-145, 169-180. 

    4 ibid. s. 397-400. Se forøvrig Sanford, 1972, s. 189-193 hvor Sanford røper sin avhengighet av eksempelvis Emmet Fox og 
H.B. Jeffery - førstnevnte “teacher”, sistnevnte “student of truth.” 

    5 ibid. s. 363-367. 

    6 Stump, 1987, s. 50-60. 

    7 Meling, 1990, s. 110-128. 
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Appendix 
Hva skjedde mellom korset og tronen?  

En deskriptiv analyse av E.W. Kenyons undervisning om identifikasjon  

 

Kenyons lære om identifikasjon berører primært menneskets forening med Kristus og Kristi 
forening med mennesket. Denne tofoldige forening er knyttet opp til en juridisk så vel som en 
erfaringsmessig side. 

For å skjønne tankerekken bør vi ta utgangspunkt i noen forutgående premisser. Ifølge 
Kenyon var ett av resultatene av de første menneskers synd at de døde åndelig, mistet 
livsfelleskapet med Faderen og ble delaktigjort i en fremmed Gudsfiendtlig natur. Adam fikk 
ikke bare del i satanisk natur, alle hans etterkommere ville automatisk bli delaktiggjort i det 
samme:  

 Adam, the parent of man, the head of God’s creation, had died spiritually. He had failed in his 
responsibility as the custodian of God’s joy. Man to whom he will give birth will possess the 
same nature. That Spiritual Death becomes the nature of every man born into the world.1 

Ikke bare i juridisk forstand, men også i praksis er menneskeheten som sådan identifisert med 
Adam i kraft av en felles iboende åndelig død. Denne tilstand benevner Kenyon “man’s 
Identification with Adam.”2 Kenyon hevder videre at “the human race was identified with 
Adam in his transgression.”3 Identifikasjonen kan sees fra to sider, en juridisk og en 
erfaringsmessig: “The legal is what Satan did to us in Adam and the vital is what Satan does 
in us when by nature we are children of wrath.”4 I juridisk forstand var vi alle i Edens Hage 
og rammes følgelig av Guds domsutsagn overfor Adam: “Vitally, we were not in the garden 
with Adam; but legally; his death, his bondage, his judment [sic] and all that spiritual death 
made him, became ours.”5 

                                                

    1 Kenyon, 1969 a s. 29. 

    2 ibid., s. 161. 

    3 ibid., s. 164. 

    4 ibid. 

    5 ibid. 
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Kenyon hevder dernest at på samme måte som menneskeheten automatisk fikk del i Adams 
syndenatur (i kraft av dens identifikasjon med Adam), måtte det eksistere et juridisk grunnlag 
hvorigjennom denne forening kunne opphøre og menneskene kunne bli delaktiggjort i Guds 
egen natur. Dette tenkes mulig gjennom en identifikasjon med Kristus: 

 If the Lordship of Satan over the human was due to the identification of humanity with Adam in 
his crime of high treason, it is legally possibly for the works of Satan to be destroyed by the 
identification of the human race with the Son of God, the second Adam.6 

Gjennom Jesu stedfortredende gjerning påtok han seg ikke bare straffen for menneskenes 
synder. Ved selv å “dø åndelig” fjernet han i juridisk forstand selve syndenaturen som hadde 
kommet inn i verden gjennom Adam. Ved aktivt å motta Kristus som Frelser og Herre blir 
denne identifikasjon med Kristus ikke kun i juridisk, men også i reell forstand vår faktiske 
erfaring. 

Selv om Kenyon, som vi allerede har sett, benytter identifikasjonsuttrykket på 4 forskjellige 
måter – “legal” og “vital identification” med henholdsvis Adam eller Kristus - tjener 
undervisningen om menneskets identifikasjon med Adam hovedsaklig kun som et premiss for 
Kenyons hovedanliggende - identifikasjonen med Kristus. Forløsningens juridiske dimensjon 
“unveils to us what God did in Christ for us, from the time He went to the Cross, until He sat 
down on the right hand of the Father.”7 Vår faktiske erfaring av hva Kristus i juridisk forstand 
har tilveiebrakt, “the vital side of Redemption,” blir da “what the Holy Spirit, through the 
Word, is doing in us now.”8  

Et nøkkelord for å forstå rekkevidden av denne identifikasjon blir for Kenyon preposisjonen 
“with”, selve døråpneren til “a long-hidden truth that is of vital importance to us”:  

 At once you ask, “What does Identification mean?” It means our complete union with Him in His 
Substitutionary Sacrifice.9  

Preposisjonen er konsekvent brukt i Paulus skrifter for å tilkjennegi vår felles delaktighet med 
Kristus i Hans stedfortredergjerning. Denne delaktighet er tofoldig: først vår enhet med 
Kristus på korset, dernest vår forening med Ham i herlighet: “Christ became one with us in 
sin, that we might become one with Him in Righteousness. He became as we were, to the end 
that we might be as He is now.”10  

For å få fatt i hva vår delaktighet med Kristus i kraft av Hans forløsningsgjerning innebærer, 
bør vi også undersøke Kenyons forståelse av hva Kristus faktisk utrettet gjennom sitt 
stedfortredende offer. 

                                                

    6 ibid., s. 164-65. 

    7 ibid., s. 5. 

    8 ibid. 

    9 Kenyon, 1941 s. 4. 

    10 ibid. 
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Kenyon inndeler stedfortredergjerningen i en rekke adskilte “steps” eller “phases”, som hvert 
enkelt i juridisk forstand har betydning for den troendes posisjon innenfor Gud og djevel på 
grunn av den troendes delaktighet - eller identifikasjon - med Kristus i forløsningsverket: “In 
the fact of Identification we have one of the richest phases of Redemption.”11 Likevel ville 
ingen av de isolerte “steps” eller “phases” ha bevirket noe som helst i den troendes liv om det 
ikke var fordi de kulminerte i ett siste “step” hvor Faderen anerkjente forløsningsverket som 
sådan som fyllestgjørende.  

Heretter følger en kronologisk gjennomgang av Jesu respektive “stadier” hvor jeg vil belyse 
Kenyons formening om hva som hendte med Jesus og hvilke konsekvenser dette får for den 
troende i kraft av sistnevntes juridiske delaktighet/identifikasjon med Kristus i de ulike 
“stadiene”. 

Korsfestet med Kristus 

Korsfestelsen relateres til det faktum at Jesu jordiske tjeneste ble avvist av jødene: 

 The tragedy is that Jehovah, the Blood Covenant friend of Abraham came to earth, conceived in 
the womb of the virgin Mary, born in a manger, welcomed by an angelic choir, grew up among 
His own people, yet remained a stranger to them.12  

De skjønte ikke at tømmermannens sønn også var Sønn av Gud, ja, selv Gud:  

 They crucified Him and shouted, “Let His blood be upon us.” It was Judgment Blood. It should 
have been the Blood that would eternally bind them to their Covenant God, in the New Covenant. 
They made it a Blood of Judgment, separating them from their Saviour and the Father God.13 

Korsfestelsens drama kulminerte ved Jesu død da templets forheng revnet fra øverst til 
nederst. Dette blir av Kenyon tolket som Guds avvikling av pakten med jødene: 

  The Holy of Holies was no longer the home of Jehovah. He had moved out of the temple. Jesus 
had fulfilled the Abrahamic Covenant and the law of the Covenant. There was no need of a 
priesthood any longer. The high priest finished his ministry when he made the great sacrifice of 
the Lamb of God, who was to take away the sin of the world.14 

Korsfestelse er for Kenyon primært assosiert med skam, fornedrelse og vanære: “The very 
thought of crucifixion to a Jew, and especially to a Pharisee, brought a sense of shame and 
horror.”15 
                                                

    11 ibid., s. 6. 

    12 Kenyon, 1945 b s. 37. 

    13 ibid., s. 38. 

    14 ibid., s. 42. 

    15 Kenyon, 1941s. 7. 
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Den troendes delaktighet med Kristi korsfestelse finner Kenyon omtalt i Galaterne 2:20,16 
6:1417 og Romerne 6:6:18 

 When Paul said, “I have been crucified with Christ,” it meant that he had been judged, 
condemned, cast out, stripped naked, and nailed to the cross...When [he] identified himself with 
the Man, Jesus, accepted Him as His Savior, and confessed Him as his Lord, that moment he 
became a crucified man to the Jewish people. He became an outcast.19 

Identifikasjonen med Kristus i sistnevntes korsfestelse innebar primært forening i vanære og 
lidelse. Om Kenyon hovedsaklig tolker ovennevnte skriftutsagn som uttrykk for Paulus 
erfaring med jødene, er det likevel naturlig å tenke seg at de har tilsvarende relevans for den 
troendes forhold til sine ikke-kristne omgivelser idag. Det å la seg identifisere med “Kristi 
kors” vil alltid innebære en viss form for forfølgelse. 

Død og begravet med Kristus 

I mange år “visste” Kenyon at Jesus døde “to ganger” på korset, dette til tross for at han hadde 
“no scriptural evidence of it.”20 Endelig oppdaget han et skriftavsnitt i Jesaja 53:9 kombinert 
med en henvisning i margen til at ordet “død” på hebraisk hadde flertallsform: “And they 
made his grave with the wicked, and with a rich man in his deaths.” Kenyons konklusjon ble 
at Jesus først døde åndelig, dernest fysisk.  

Med utgangspunkt i Johannes 10:1821 sluttet Kenyon at ingen kunne ta Jesu liv fordi Hans 
fysiske legeme var “udødelig”: “It was a body that could not die until sin had taken 
possession of His spirit.” Jesus hadde samme legeme som Adam hadde hatt, som ikke var 
underkastet verken død eller djevel.22 

Kenyon er noe uklar, men han synes å ha ment at straffen for menneskets synd i Edens hage 
innebar mer enn fravær av Gudsfelleskapet. I så måte blir Adams (og menneskeheten 

                                                

    16 “I have been crucified with Christ; and it is no longer I that live, but Christ liveth in me: and that life which I now live in the 
flesh I live in faith, the faith which is in the Son of God, who loved me, and gave himself up for me.” (ASV, 1901.) 

    17 “But far be it from me to glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world hath been crucified unto 
me, and I unto the world.” 

    18 “(For if we have become united with him in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection;) 
knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away, that so we should no longer be in 
bondage to sin.” 

    19 ibid. 

    20 Kenyon, 1941 s. 14. 

    21 “(Therefore doth the Father love me, because I lay down my life, that I may take it again.) No one taketh it away from me, but 
I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment received I from my 
Father.” 

    22 ibid., s. 15. 
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forøvrig) delaktighet i en Gudsfiendlig natur (hvilket vil kulminere i en evig strafflidelse 
sammen med djevelen og hans “engler”) mer enn en konsekvens av Adams forræderi - 
delaktigheten synes å være en del av Guds straffeutmåling overfor mennesket. En konsekvens 
av dette blir at Jesus som menneskets stedfortreder må gjennomlide mer enn fraværet av 
Gudsfelleskapet: “He became one with Satan in spiritual death, to make us one with God in 
spiritual life.”23 “He partook of our spiritual death. We are utterly one with Him in that 
Judgment.”24 “He died Spiritually the moment God laid our Sin upon Him. The moment that 
“Him who knew no sin became sin,” [2. Kor. 5:21] that precious body became mortal, and He 
could die physically.”25  

Etter at Jesu ånd “ble gjort til synd”, ble Han av motstanderen ført ned i avgrunnen for å lide 
menneskets straff i tre grufulle døgn. Kenyon tolker ovvennevnte skriftavsnitt i 2. Kor. 5:2126 
som om Jesus som menneskets stedfortredende syndoffer i bokstavelig forstand måtte bli 
“gjort til synd” - at den samme syndenatur som menneskeheten forøvrig var befengt med, 
skulle ikles Ham selv. Den troendes identifikasjon med Kristus i Hans død og begravelse 
innebærer følgelig, i samsvar med Romerne 6:827 og 2. Timoteus 2:11,28 at vi delaktiggjøres i 
Guds straffedom over Ham på korset: “If we accept Him, there can be no judgment for us”:29  

 On the basis of this identification the man who receives the Redemptive work of Christ need not 
go to Hell but goes free, while the man who refuses Christ’s redempton on his behalf must go 
there.30 

Samtidig innebærer vår identifikasjon med Ham på korset (ikke i prosessen hvor man 
korsfestes, men i selve korsdøden) mer enn at straffeutmålingen mot oss er juridisk fullbyrdet. 
Vår erfaringsmessige identifikasjon med kors og begravelse innebærer at vi bevisst avstår fra 
den åndelige døds herredømme: “In the mind of Justice, we died to sin and its dominion when 
we died in Christ.”31 

                                                

    23 ibid., s. 16. 

    24 ibid., s. 18. 

    25 Kenyon, 1945 b s. 43. 

    26 “Him who knew no sin he made to be sin on our behalf; that we might become the righteousness of God in him.” 

    27 “But if we died with Christ, we believe that we shall also live with him.” 

    28 “Faithful is the saying: For if we died with him, we shall also live with him.” 

    29 Kenyon, 1941 s. 15. 

    30 Kenyon, 1969 a s. 170-71. 

    31 ibid., s. 17. 
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Jesus ble imidlertid ikke bare “gjort til synd” for oss. Med utgangspunkt i Jesaja 53:3-4, 1032 
hevder Kenyon at Jesus på korset også ble “gjort til sykdom” for oss: 

 He was not only made sin and separated from His Father, until His broken heart cried, “My God, 
my God, why hast thou forsaken me?” but the diseases of the human race fell upon Him.33 

Denne delaktiggjørelsen i sykdom hadde heller ingenting med Jesu fysiske lidelser å gjøre: 
“This was the spiritual side of the agony  of the cross. This was when our sin and diseases 
were laid upon His spirit.”34 Kenyon slutter videre:  

 For if He was made sick with our sickness, Satan has no legal right to put disease upon us, and in 
the Name of Jesus we can free ourselves from Satan’s power.35 

På samme måte som vår identifikasjon med Jesu korsdød og begravelse inkluderer at vi avstår 
fra syndens herredømme, rommer den også både et juridisk og personlig domsutsagn overfor 
sykdom: 

 Romans 6:14 “Sin shall not have dominion over you,” or literally, “Sin shall not lord it over you.” 
Neither shall disease and pain lord it over us. We see now that if Satan has lost his dominion, he 
cannot put disease upon us.36 

Om Kenyons hensikt neppe var å sidestille synd og sykdom i den forstand at den troende 
ansvarliggjøres overfor Gud i tilfelle sykdom ikke skulle slippe taket, er det likefullt lett å 
mistolke hans intensjoner og dermed komme inn under fordømmelse. Det Kenyon 
sannsynligvis ønsket, var å vise Guds godhet gjennom det faktum at muligheten til et liv fri 
for sykdom var like tilgjengelig som et liv fri for synd. Budskapet synes ment som løfte, ikke 
krav:  

 If He was made sick with our sickness, and if He put our diseases away, we need not be ruled by 
sickness and disease...When we recognize this, we will no longer struggle for faith, for 
Righteousness, and holiness, because we will know that we were nailed to the cross and died with 
Him. 

                                                

    32 “He was despised, and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and as one from whom men hide their 
face he was despised; and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows; yet we did esteem him 
stricken, smitten of God, and afflicted...Yet it pleased Jehovah to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his 
soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of Jehovah shall prosper in his hand.” 

    33 ibid., s. 11. 

    34 ibid., s. 12. 

    35 ibid. Kenyons undervisning om identifikasjon går eksklusivt ut på hvem vi “er” og hvem vi “var”,- ikke på hva den troende 
“har” i Kristus. Sistnevnte betoning utgjør likevel en vesentlig dimensjon i Kenyons generelle undervisning og utledes som en 
direkte konsekvens av læren om identifikasjon. Derfor finner vi gjerne en analog uttrykksform mellom 
identifikasjonsundervisningen og Kenyons forståelse av guddommelig helbredelse. Kenyon kan si at vi “har legedom” eller “er 
helbredet.” Konteksten vil da avgjøre om det dreier seg om et “juridisk” eller erfaringsmessig utsagn. Som oftest taler Kenyon i 
juridisk forstand. Ved at den troende opplyses om hva en legalt sett “har i Kristus” vil troen stimuleres og en vil ta sin arv i faktisk 
besittelse.  

    36 ibid., s. 12-13. 
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Gjort levende med Kristus 

Med utgangspunkt i skriftavsnitt som Apgj 13:3337 og Kolosserne 1:1838 hevder Kenyon at 
Jesus på grunn av sin tilstand av åndelig død var i behov av å bli født på nytt. Som vår 
stedfortreder hadde Jesus oppfylt rettferdighetens krav: “He had met every demand of the 
Supreme Court of the Universe [en metafor for Guds rettferdighets standard] that was against 
the human race.”39 Kristus ble rettferdiggjort40 og ble umiddelbart gitt posisjon som “absolute 
monarch of the Universe”: 

 He was made so Righteous, that He could enter into the presence of the Father with no sense of 
sin or guilt or inferiority...He stood before the angelic hosts as Righteous, as pure, as though He 
had never been made sin...He was the master of the underworld. He was the master of Satan. As 
long as He was spiritually dead, filled with sin, Satan ruled over Him. But when He was made 
Righteous, He became the dominant master and ruler of Hell.41 

Skriftbevis for at Jesus ble rettferdiggjort og levendegjort (hvilket innebærer at Han igjen fikk 
del i Guds liv (vesensnatur i sin ånd), finner Kenyon i henholdsvis 1.Tim.3:1642 og 
1.Pet.3:1843 

Kenyon finner vår delaktighet i dette aspekt ved Kristi forløsningsverk omtalt i henholdsvis 
Kolosserne 2:1344 og Efeserne 2:5:45 “Vi ble gjort levende med Ham.” På samme måte som 

                                                

    37 “(And we bring you good tidings of the promise made unto the fathers), that God hath fulfilled the same unto our children, in 
that he raised up Jesus: as also it is written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.” 

    38 “And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have 
the preeminence.” 

    39 Kenyon, 1941 s. 27. 

    40 “Rettferdighet” og “rettferdiggjørelse” i Kenyons terminologi er ikke primært relatert til noen frifinnelsesdom, men til det 
faktisk å bli gjort rettferdig i sitt vesens dyp. Hele Kenyons undervisning tar utgangspunkt i “The Father heart of God”. 
Menneskets tilblivelse forklares eksklusivt ut fra Faderens lengsel etter felleskap. På grunn av den åndelige døds inntog i verden 
hindrer en legitim syndsbevissthet mennesket i naturlig og spontant å tre fram for Gud. Rettferdighetens mål er primært at 
mennesket igjen skal kunne nærme seg Faderen i barnlig hengivenhet. Rettferdighet defineres gjerne som  “the ability to stand in 
God’s presence without the sense of guilt, condemnation, or inferiority” hvor vi kan tre inn i Faderens nærhet “as though sin had 
never touched us, with the same liberty and freedom that Jesus had with the Father in His earth walk.” (Kenyon,  1942 c  s. 21, 49) 
Den legitime bevisstheten om synd som hindrer den ikke-troende i å tre inn i Guds nærhet, opphører hos den troende som får 
undervisning om hva rettferdigheten i Kristus innebærer. Mens syndsbevisstheten kveler troens aktive utfoldelse, inngir 
rettferdighetsbevisstheten en ubevisst tro på Gud og Hans løfter. 

    41 Kenyon, 1941 s. 27-28. 

    42 “And without controversy great is the mystery of godliness: He who was manifested in the flesh; justified in the spirit, Seen of 
angels, Preached among the nations, Believed on in the world, Received up in glory.” 

    43 “Because Christ also suffered for sins once, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God; being put to 
death in the flesh, but made alive in the spirit.” 

    44 “And you, being dead through your trespasses and the uncircumcision  of your flesh, you, I say, did he make alive together 
with him, having forgiven us all our traspasses.” 

    45 “Even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ (by grace have ye been saved).” 
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Kristus opplevde å bli rettferdiggjort og “født på nytt” nede i avgrunnen, er den samme 
erfaring tilgjengelig for oss om vi mottar Kristus som Frelser og Herre. I juridisk forstand er 
alle mennesker “gjort levende” med Kristus i kraft av deres identifikasjon med Ham i dette 
aspekt ved forløsningsdramaet: “The “many brethren” were legally identified with Him in His 
Birth out of death into Life, but He was the first one to vitally experience it, the first-born.”46 

Oppreist med Kristus 

“The Resurrection of the Lord Jesus is the proof of Satan’s defeat, of man’s Redemption, and 
of God’s legal right to make the believer a New Creation.”47 Kenyons plagiator, Paul E. 
Billheimer, derimot, hevder at Jesu oppstandelse kan legitimeres utfra det faktum at Satan 
urettmessig tok Ham med seg ned i avgrunnen:  

 In [Satan’s] effort to compel Jesus to rebel against His heavenly Father and transfer His allegiance 
to himself, Satan pushed Jesus clear up to death, “even the death of the cross.” When at last Jesus 
bowed His head in mortal agony and dismissed His spirit without once failing in His submission 
to His heavenly Father, Satan was vanquished. Since Satan’s great purpose in all that he did was 
to produce one small thought of rebellion against the Father, when Jesus died without yielding to 
that pressure, He conquered, although He died in doing so.48 

Ifølge allmenn rettsoppfatning er en morder skyldig å dø, hevder Billheimer. Som rettmessig 
slaveeier over menneskeheten hadde djevelen legal rett til å ta livet av hvem han måtte ønske 
som tilhørte Adams ætt. I sine bestrebelser på å bryte livsforbindelsen mellom Jesus og 
Faderen drepte han et uskyldig menneske, Jesus, som han ikke hadde noe legalt krav på: “In 
so doing he committed murder and, in the court of divine justice, he brought upon himself the 
sentence of death.”49 Billheimer resonnerer videre: 

 A person under final sentence of death has no legal rights whatever. Therefore, since Calvary, 
Satan has absolutely no rights or claims upone anyone or anything. Whatever authority he carried 
with him on his banishment from heaven passed into the hands of the new Man along with the 
lost heritage of Adam which was restored by the TRIUMPH OF THE CRUCIFIED.50 

I motsetning til Kenyon, som hevdet at det måtte finnes et legalt grunnlag hvorigjennom 
menneskets identifikasjon med Adam kunne oppheves, påstår altså Billheimer at det var 
Satans skjødesløshet og brudd på juridiske retningslinjer som åpnet opp for legitimiteten av 
Jesu oppstandelse. Uten å ta stilling til det problematiske i at Jesu tre døgn i avgrunnen skulle 
kvalifisere som en juridisk frifinnelsesdom vis-à-vis all verdens synd gjennom alle tider, slår 
Kenyon fast at Jesu lidelser i djevelens varetekt fullt ut betaler menneskets gjeld overfor Guds 
                                                

    46 Kenyon, 1969 a s. 172. 

    47 Kenyon, 1941 s. 32. 

    48 Billheimer,  1979 s. 79. 

    49 ibid. 

    50 ibid., s. 80. 
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rettferdighet: “He was declared Righteous because He had satisfied the claims of Justice. He 
had met every demand of the Supreme Court of the Universe that was against the human 
race”:51 

 The Father had laid on Him the sins of the world. Jesus was left alone. God turned His back on 
Him. Satan triumphantly bore His Spirit to the Dark Regions of Hades. All the sufferings and 
torments that Hell could produce were heaped upon Jesus. When He had suffered Hell’s agonies 
for three days and three nights, the Supreme Court of the Universe cried, “Enough.” He had paid 
the penalty and met the claims of Justice.52 

Jesu oppstandelse skjedde ifølge Kenyon som en direkte følge av at Han først hadde blitt 
rettferdiggjort og gjort levende “i ånden” og deretter hadde beseiret den onde i selveste 
avgrunnen: “He triumphed over Satan. He conquered the hosts of Hell. He stripped Satan of 
the authority and dominion he had taken from Adam at the Fall.”53 

Også dette aspektet ved Kristi forløsningsverk er den troende i juridisk forstand delaktig i. 
Kenyon fortsetter:  

 You were with Him when that battle took place. You were Identified with Him. Just as you were 
Identified with Him when He was Crucified, when He Died, when He was Buried, when He was 
Made Alive, when He was Justified, you were with Him in that victory over the adversary. It was 
your victory, not His. He did not need to fight that battle; He did it for you. When He conquered 
the adversary and stripped him of his authority, in the mind of the Father it was as though you had 
done it.54 

Denne juridiske delaktighet i Kristi seier over den onde, får som de øvrige “phases” i 
forløsningsverket praktiske konsekvenser for den troende her og nå: “It means your mastery 
over all the works of Satan. It means that you are expected to do the works that Jesus 
began.”55 Kenyon konkretiserer: “Satan cannot lord it over us any longer. Disease is under our 
feet.”56 

Vår “oppreisning med Kristus” omtales i Efeserne 2:657 og har nær tilknytning til siste “step”, 
som kulminerer med at Jesus setter seg ved Faderens høyre hånd. 

                                                

    51 Kenyon, 1941 s. 27. 

    52 Kenyon, 1945 b  s. 89. 

    53 Kenyon, 1941  s. 30. 

    54 ibid. 

    55 ibid., s. 31. 

    56 ibid. 

    57 “and raised us up with him, (and made us sit with him in the heavenly places, in Christ Jesus).” 
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Satt med Ham 

Ifølge Kenyon døde Jesus som Guds Lam, men oppstod som den nye pakts yppersteprest. 
Ingen av de forutgående “phases”/“steps” i forløsningsverket ville ha objektiv gyldighet om 
ikke Jesus som den troendes yppersteprest “took His own blood and carried it up to the 
Heavenly Holy of Holies and there presented it to God.”58 

Med utgangspunkt i Johannes 20:11-18 presenterer Kenyon en gripende beretning om møtet 
mellom Lasarus søster Maria og den oppstandne Kristus. I vår kontekst har spesielt vers 17 
interesse: “Jesus saith to her, Touch me not; for I am not yet ascended unto to the Father.” 
Kenyons tolkning er, som følger: 

 “I am going to take my blood in to the New Holy of Holies, sprinkle it on the mercy seat just as 
our High Priests have been doing once a year, but mine is going to be an eternal sacrifice...When I 
come back, you can put your hands on me, you can touch me, you may know that I am flesh and 
blood, but now goodbye. I am going to my Father.” And He was gone.59 

 He was then on His way to the Father with His own blood, the token of the penalty He had paid, 
and He could not be touched by human hands.60      

Maria er det eneste menneske som får møte Jesus før Han forlater jorden for å tre inn i 
Faderens nærhet i himmelen med sitt eget blod. Som skriftbevis anfører Kenyon Hebreerne 
9:1261 og 9:24.62 Jesus dro like inn i himmelen og presenterte sitt blod for Faderen: 

 When God accepted the blood of Jesus Christ, He signified that the claims of Justice had been 
met, and that man could be legally taken from Satan’s authority and restored to fellowship with 
Himself.63 

 The New Covenant began functioning on the Day of Pentecost. It was not established in Heaven 
until Jesus carried His blood into the Holy of Holies and poured it out there as the red seal upon 
the document of our redemption.64 

                                                

    58 ibid., s. 35. 

    59 Kenyon, 1945 b s. 74. 

    60 Kenyon, 1969 c  s. 42. 

    61 “(But Christ having come a high priest of the good things to come, through the greater and more perfect tabernacle, not made 
with hands, that is to say, not of this creation), nor yet through the blood of goats and calves, but through his own blood, entered in 
once for all into the holy place, having obtained eternal redemption.” 

    62 “For Christ entered not into a holy place made with hands, like in pattern to the true; but into heaven itself, now to appear 
before the face of God for us.” 

    63 Kenyon, 1969 c  s. 42. 

    64 Kenyon, 1945 b  s. 51. 
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 We are seated with Him. (Ephesians 2:6, “And made us to sit with Him in the Heavenly places.”) 
He is waiting for us in His Name to vitally take what legally is ours and in His Name put every 
enemy of ours under our feet that we might reign as kings with Him.65  

Etter at Faderen har anerkjent Jesu utøste blod som fyldestgjørende og dermed på et legalt 
grunnlag kan gi evig liv til menneskene, vil Jesus 3766 dager senere sette seg ved Faderens 
høyre hånd, et uttrykk for Hans herskerposisjon. På grunn av vår identifikasjon med Kristus 
har også vi del i denne herskerstilling: “When Jesus sat down, His work was finished, and He 
made me to sit down with Him. You see, He raised me up with Him. He seated me with Him. 
I am one with Him.”67  

Jesu tjeneste som den nye pakts yppersteprest avslutter de mange “phases”/“steps” i 
forløsningsdramaet. Han sitter imidlertid ikke passiv ved Faderens høyre hånd. Jesu 
nåværende tjeneste inkluderer dessuten funksjonene mellommann, forbeder, talsmann og 
garantist.68 

Vi har imidlertid forbigått et vesentlig aspekt ved Jesu forløsning. Hittil har identifikasjonen 
med Kristus kun blitt tillempet på den troende på Jesu sam- og ettertid. Forløsningsverket 
innbefatter imidlertid også den troende under den gamle pakt. 

Ifølge Matteus 27:52 åpnet gravene i Jerusalem seg idet Jesus døde fysisk, og flere av det 
Gamle Testamentes hellige som var døde, stod legemlig opp. Etter at Jesus oppstod tre dager 
senere, gikk de ut av gravene og viste seg for mange i byen. 

Kenyon hevder med støtte blant annet i Rotherhams bibeloversettelse at Jesu løfte til den ene 
røveren på korset best kan oversettes på følgende vis: “I say unto you Today, thou shalt be 
with me in Paradise.” Jesus gikk ikke til Paradis da hans ånd forlot det fysiske legeme, med 
andre ord, han ble ikke med røveren til Paradis samme dag: 

 Paradise was a place for the Old Testament saints to await the completion of the redemptive work 
of Christ. They were waiting for the fulfillment of the First Covenant.69 

                                                

    65 Kenyon, 1969 a  s. 175. 

   66 Idet Kenyon forbiser det faktum at pinsefestens dag ble feiret femti dager regnet fra og med første søndag etter 
påskehøytiden, teller Kenyon – feilaktig - de femti dagene etter Jesu korsfestelse i stedet for etter hans oppstandelse. 
(Kenyon, 1945 b s. 77.) De førti dagene han viste seg for disiplene forutfor himmelfarten (jfr. Apgj 1:3) må følgelig reduseres 
med tre dager – derfor 37! 

    67 Kenyon, 1945 b  s. 81. 

    68 “As Mediator, He stands between lost men and God. But as Intercessor He ever lives to make intercession for saved men. He 
prays for them. He cares for them.” (Kenyon, 1945 b  s. 80.) Jesu tjeneste som talsmann skiller seg fra Den Hellige Ånds tjeneste 
med (på norsk) identisk benevnelse i den forstand at Jesus som den troendes advokat “fører vår sak” hos Faderen: “And if any man 
sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous.” (1. Johannes brev 2:1.) Den Hellige Ånd derimot, er 
talsmann i den forstand at Han vil “not speak from himself; but what things soever he shall hear, these shall he speak: and he shall 
declare unto you the things that are to come.” (Johannes 16:13.) Med utgangspunkt i Hebreerne 7:22 hevder Kenyon at Jesus i 
kraft av sitt nyervervede embede som “garantist” står ansvarlig for den nye pakts evige forordning. 

    69 Kenyon,  1945 b  s. 60. 
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Kenyon hevder videre at den gamle pakts hellige ventet på at Jesus skulle “cash the 
promissory notes of the Atonement blood for the fifteen hundred years.”70 Dette verk kunne 
imidlertid ikke utføres før Jesus var oppstått fra de døde og hadde båret sitt eget blod inn i 
“det himmelske Aller Helligste” og “the supreme court of the universe had accepted that 
blood and had justified the Old Testament saints.”71 Etter at Faderen hadde anerkjent Jesu 
utøste blod som fyldestgjørende kunne Jesus igjen vende tilbake til jorden: 

 Jesus was then enabled to go to Paradise and proclaim to the awaiting saints of the Old Covenant 
that He had made a perfect redemption, He had cashed every one of the promissory notes of [the 
Old Testament] Atonement.72 

 Notice in this, that the New Covenant began to function the moment that He carried His blood 
into the Heavenly Holy of Holies and that He instantly became the Mediator between fallen man 
and the Father. He had died for the redemption of transgressions under the first Covenant. Now 
these Old Covenant men are to receive their eternal inheritance. They were promised it every time 
the High Priest carried blood into the Holy of Holies. That was a promissory note, and had gone 
on for fifteen hundred years. Now Jesus cashed these notes. The Old Testament Fathers were 
redeemed. They were in Paradise waiting for Him. The thief that died on the cross was among 
them in Paradise. Jesus was going to keep his promise now.73 

Kenyons skriftbelegg er primært 1. Peter 3:18-19,74 Efeserne 4:8-975 og Apgj 1:9.76 Ifølge 
Kenyon hadde Jesus intet budskap å forkynne for det Gamle Testamentes hellige før Hans 
blod hadde blitt båret fram for Faderen i himmelen. Ovennevnte utsagn i Efeserbrevet tolkes 
som at Jesus oppsøkte de hellige i Paradis og forkynte det glade budskap for dem, at også de 
var innbefattet i forløsningsverket: “He took these captives captive and He gave unto them 
gifts.” Med henblikk på referansen til skyen som skjulte Jesus ved himmelfarten i Apgj 1:9 
hevder Kenyon “that the cloud was the Old Testament saints taken up from Paradise into 
Heaven.”77 De hellige Guds “menn” benevnes “the first-fruits of His great sacrifice.”78 

Den gamle pakts hellige var i en ganske unik situasjon. Under Jesu “førti” dager sammen med 
disiplene, ja, til og med ved Jesu himmelfart, hadde ingen “received the benefit of His 

                                                

    70 ibid. 

    71 ibid. 

    72 ibid., s. 72. 

    73 ibid., s. 75. 

    74 “Because Christ also suffered for sins once, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God; being put to 
death in the flesh, but made alive in the spirit; in wich also he went and preached unto the spirits in prison.” 

    75 “Wherefore he saith, When he ascended on high, he led captivity captive, And gave gifts unto men. (Now this, He ascended, 
what is it but that he also descended into the lower parts of the earth?” 

    76 “And when he had said these things, as they were looking, he was taken up: and a cloud received him out of their sight.” 

    77 Kenyon, 1945 b  s. 75. 

    78 ibid. 
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substitutionary sacrifice.” Ingen var ennå “født på nytt”. Sannsynligvis var det heller ingen 
som visste at den gamle pakts hellige var iferd med å tas opp til himmelen for å møte Gud:  

 Understand clearly that the Old Covenant had passed with the rent veil. The new Covenant had 
come into being with Jesus’ blood being carried into the Holy of Holies. But the ministry of the 
Holy Spirit was held up for ten days after Jesus had left them. You see the Master had to sit down 
at the right hand of the Majesty on High and enter into His rest. Then the Holy Spirit took up His 
ministry. He came on the Day of Pentecost which was fifty days after the crucifixion.79 

Den objektive siden ved forløsningsverket synes med andre ord å være avsluttet ved Jesu 
første inntog i himmelen med sitt eget blod umiddelbart etter at han forlot Maria utenfor 
gravstedet. Først på pinsedag ble imidlertid den troendes legale identifikasjon med Kristus 
også en subjektiv erfaring som gjøres tilgjengelig for enhver som mottar Kristus som Frelser 
og Herre. 

                                                

    79 ibid., s. 78. 
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