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Forord 

Forord 
 

I 2002 startet jeg tidskriftet Refleks, hvis primære mål var å bidra til 
større grad av historisk og teologisk bevissthet blant norske pinsevenner 
og karismatikere, samt om mulig gi et bidrag til fra akademisk hold større 
interesse for denne kristendomstradisjonen. I perioden fram til tidsskrif-
tets nedleggelse i 2009 publiserte jeg i underkant av 25 egne artikler i 
tillegg til en rekke bidrag fra andre artikkelforfattere. I  den senere tid har 
det vokst fram et ønske om å samle de fleste av mine egne artikler i 
bokform, både de som har vært publisert i Refleks og  i andre tidsskrift. 
Hensikten  er, naturlig nok, å prøve å bidra til en større helhetsforståelse 
enn hva som er mulig gjennom diverse enkeltartikler, idet de færreste har 
verken interesse av eller mulighet til å identifisere hvor de ulike enkelt-
artiklene er å finne og deretter lese disse i sammenheng. Flere av 
artiklene i denne boken er delvis bearbeidet i forhold til den opprinnelige 
versjonen. Like fullt forekommer det en del gjentakelser fra en artikkel til 
en annen. 
 
Oslo, mai 2011  
 
Geir Lie 
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KAPITTEL 1 

Hellighetsbevegelsen i USA og Storbritannia -               
et historisk riss* 

 
Herren talte til Moses og sa: Si til hele den israelittiske menighet: Dere skal 
være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig (3 Mos 19,1-2). 

Guds hellighet gjennomsyrer både Det gamle og nye testamentes 
kanoniske skrifter og bestrides, naturlig nok, ikke av ansvarlige ledere 
innenfor noe kristent trossamfunn. Dissensen berører snarere i hvilken 
grad det troende menneske tenkes istand til å etterleve Guds 
hellighetskrav. Den lutherske kirkes betoning av simul justus et peccator, 
for eksempel, synes i utgangspunktet ikke å levne den troende 
nevneverdig motstandskraft i kampen mot personlig synd.  

Ikke alle konfesjoner deler dog lutherdommens pessimisme (eller 
eventuelt realisme). Med utgangspunkt i 1 Mos 1,26 – ‘La oss skape 
mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!’ – bestrider den ortodokse 
forfatteren Timothy Ware at de to hebraiske ordene skal forstås 
synonymt. Det siste ordet skal i sitt betydningshold etter sigende in-
kludere “assimilation to God through virtue.”1 

Ware argumenterer her for den ortodokse guddommeliggjøring eller 
teosis-lære som går ut på at troende “in love [can] conform their will to 
the will of God.”2 Det er her selvsagt ikke tale om noen ontologisk 
vesenssammensmeltning mellom Gud og den troende, men snarere en 
praktisk-etisk forening: “The human being does not become God by 
nature, but is merely a ‘created god’, a god by grace or by status,” er 
Wares måte å uttrykke dette forhold på. 

Arven fra metodismen 

Metodismens grunnlegger, John Wesley, har ikke bare avlevert 
vesentlige impulser til den amerikanske hellighetsbevegelsen, men endog 
til dels hentet disse fra østkirkens kirkefedre (den ortodokse kirkes 

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 2-1 (2003) s. 3-20. 

1 Timothy Ware, The Orthodox Church. Reprinted with revisions (London: 
Penguin Books, 1997) s. 219.  

2 Ware, ibid., s. 232.  
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premissleverandører). Som den amerikanske forskeren David Bundy 
tidligere har påvist, opplevde man en regelrett “revival in patristic 
scholarship” i det 17. og 18. århundre, både i England og på det 
europeiske kontinentet.3

 Wesleys gjeld til både Klemens, Origenes, 
Gregor av Nazianz og Basilius, for eksempel, er påvist av mange. At nok 
Wesley, som Bundy korrekt påpeker, leste kirkefedrene i lys av både 
pietistisk og kvietistisk litteratur, får så være. 

Kort skissert kan Wesleys frelseslære karakteriseres som en 
gjenopprettelse av menneskets gudsbilledlighet gjennom tre suksessive 
faser: (1) Guds forutgående nådesinitiativ hvor menneskets ønske om å 
være til Guds behag vekkes og en gryende syndserkjennelse blir en til 
del; (2) Guds overbevisende nådesinitiativ som gir økende kognitiv 
innsikt i menneskets tilkortkommenhet overfor Gud og i så måte fremmer 
anger over egen synd; (3) selve frelseshandlingen fra Guds hånd som 
består av (a) rettferdiggjørelse (frikjennelse fra syndens skyld) og (b) 
helliggjørelse (frelse fra syndens makt, det vil si gjenopprettelse av 
gudsbildet i en). Det er i den videre sammenligning med hellighets-
bevegelsen naturlig nok Wesleys syn på helliggjørelse som interesserer. 
Helliggjørelse, det vil si frelse fra syndens makt, var ifølge ham en 
oppnåelig mulighet allerede i den troendes jordeliv her nede. En slik 
fullkommengjøring i hellighet innebærer dog ikke frelse fra ubevisst 
synd, men kun fra de handlinger og holdninger en er seg bevisst er på 
kollisjonskurs med Guds etiske krav. Fordi Gud i sin vesensnatur hevdes 
å være kjærlighet, vil den helliggjorte troende være fylt av kjærlighet og 
ha denne kjærlighet som mål. Wesley definerte selv helliggjørelsen – 
“entire sanctification” – med “pure love”, “neither more nor less.”4

 

Metodistisk dissens 
Allerede i Wesleys egen tid ble man seg bevisst at metodismens ledere 
ikke så likt på alle lærespørsmål. Nærmere bestemt i 1770-årene brøt 
kretsen rundt Wesleys venn George Whitefield og hans kalvinsk-
orienterte metodister med Wesleys arminianske frelseslære.5 Det 

                                                   
3 David Dale Bundy, “Christian virtue: John Wesley and the Alexandrian 

Tradition.” Wesleyan Theological Journal vol 26 no 1 s. 140. 

4 Tore Meistad, Methodism as a carrier of the holiness tradition in Norway 
(Alta: ALHforskning, 1994:2) s. 25. 

5 George Clarkson påviser imidlertid i George Whitefield and the Welsh 
Calvinistic Methodism (Lewiston, New York/Queenston, Ontario, Canada/Lampeter, TM
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teologiske oppgjøret oppstod ved Trevecca (Trefeca) College6 i Wales, 
idet Joseph Benson ble avskjediget på grunn av sine arminianske 
synspunkter, en handling som igjen ledet til at kollega John Fletcher 
valgte å si opp sin stilling fra samme læreinstitusjon. Om enn striden først 
og fremst var relatert til en kalvinsk kontra arminiansk frelsesforståelse, 
synes det dessuten å ha vært dissens rundt Bensons mulige identifikasjon 
av hellighetserfaringen med uttrykket ‘dåp i Den Hellige Ånd’. Den 
amerikanske forskeren Donald W. Dayton påviser videre hvordan Wesley 
selv på et tidligere tidspunkt hadde reservert seg noe overfor både Benson 
og Fletchers hellighetsforkynnelse.7  

Dissensen synes også å ha berørt spørsmålet hvorvidt den såkalte 
hellighetserfaringen kunne karakteriseres som en umiddelbar og 
fullstendig renselse fra synd, det vil si punktuell, eller – alternativt - 
prosessuell. Wesley synes her å ha vært ambivalent. Hans britiske 
kollega Adam Clarke var dog ikke i tvil: hellighetserfaringen var 
punktuell: 

In no part of the Scritpures are we directed to seek holiness gradatim. We are to 
come to God as well for instantaneous and complete purification from all sins, 
as for instantaneous pardon. Neither the seriatim pardon, nor the gradatim 
purification, exists in the Bible.8 

Herigjennom problematiseres Wesleys teleologiske anliggende, idet 
erfaringen ikke lenger blir et mål for den troende forutfor jordelivets 
avslutning, men snarere en forutsetning for det ‘normale’ kristenliv Gud 

                                                                                                                        
Wales: Edwin Mellen Press, 1996) s. 21 at Whitefield favoriserte en kalvinsk 
forutbestemt utvelgelseslære allerede i 1740. 

6 Trevecca College ble grunnlagt i 1768 av waliseren Howell Harris (1714-73), 
kanskje den første pionerskikkelsen innen kalvinsk-metodisme, idet han dannet den 
første forening av vakte allerede i 1736, både før Whitefield første gang besøkte 
Wales i forkynnerøyemed og før Wesley mente seg å ha kommet til evangelisk tro i 
Aldersgate Street, London i 1738. (Ikke for det, Harris forble anglikaner til sin død, 
som de øvrige kalvinskmetodistiske troende på 1700-tallet. Først i 1811 ble The 
Welsh Calvinistic Methodist Church-Presbyterian Church of Wales formalisert som 
eget trossamfunn uavhengig av Church of England. Trossamfunnet har forøvrig de 
senere år nedtonet den kalvinske utvelgelseslæren.) [Clarkson, ibid., s. 73ff.]  

7 Donald W. Dayton, Theological Roots of Pentecostalism (Peabody, 
Massachussetts: Hendrickson Publishers, 1987) s. 49. 

8 Meistad, ibid., s. 32.  
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har gjort oppnåelig for en og som derfor bør gjøres så tidlig som 
overhodet mulig. 

Amerikansk hellighetsbevegelse 

Da det først og fremst er bevegelsens læreanliggende som her opptar 
meg, faller det utenfor interessen å gi en detaljert, krønikemessig 
fremstilling av den organisatoriske utviklingen. Med fare for over-
forenkling, kan det dog sies at bevegelsen først ble institusjonalisert etter 
borgerkrigen (1861-65) i og med et 10 dagers ‘campmeeting’ 
arrangement i Vineland, New Jersey i 1867, som i sin tur bevirket 
etableringen av The National Campmeeting Association for the 
Promotion of Holiness. Den nyetablerte organisasjonen hadde i 
utgangspunktet til hensikt å tilrettelegge ytterligere ‘campmeetings’ med 
fokus på hellighetsforkynnelse, men skulle etter hvert også befatte seg 
med litteraturutgivelse (National Publishing Association for the 
Promotion of Holiness) og misjonsvirksomhet (National Holiness 
Missionary Society). Til tross for at de mange ‘campmeetings’ og andre 
stevner bandt hellighetsfolket sammen, forble de fleste trofaste innenfor 
sine respektive trossamfunn. Dette endret seg imidlertid i 1880- og 90-
årene da en rekke hellighetsdenominasjoner oppstod. Den største av disse 
var utvilsomt The Church of the Nazarene, men Frelsesarméen, The 
Wesleyan Methodist Church og The Free Methodist Church9

 ble alle 
identifisert med den voksende hellighetsbevegelsen. 

Jeg vil med dette som bakgrunn gi en kort redegjørelse for 
bevegelsens umiddelbare røtter, samt presentere dens mest fremtredende 
lederskikkelser, for så å gå nærmere inn på hellighetslæren som sådan. 
Blant annet vil jeg påvise innbyrdes diskrepans hva angår hvordan 
uttrykket ‘dåp i Den Hellige Ånd’ ble forstått. Avslutningsvis vil jeg 
dokumentere både den amerikanske hellighetsbevegelses innflytelse på 
den britiske Keswickbevegelsen og sistnevntes senere influering av den 
amerikanske hellighetsbevegelsen igjen.10 

                                                   
9 Som Tore Meistad har påvist, blant annet i “Hellighetsbevegelsen i norsk 

metodisme og kristenliv,” (Teologisk Forum årg. 12 nr 2 [1998] s. 66-67), fikk dette 
metodistsamfunnet et visst nedslagsfelt i Sogndal og i Vik i Sogn i 1890-årene.  

10 De to hovedfrontene innen amerikansk hellighetsbevegelse, metodistfløyen og 
den Keswick-influerte, skulle vise seg å prege også amerikansk pinsebevegelse, idet 
de første pinsevennene hadde bakgrunn i den metodistiske fløy av 
hellighetsbevegelsen. Den første splittelsen blant disse var relatert til forkynner 
William H. Durhams brudd med metodistfløyens hellighetslære til fordel for en mer TM
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Umiddelbare røtter 
1800-tallets hellighetsbevegelse har sine umiddelbare røtter blant annet i 
den nordamerikanske vekkelseskristendom som ble initiert gjennom for 
eksempel Jonathan Edwards (1703-58) og George Whitefields 
møtekampanjer på 1730- og 40-tallet. ‘The Great Awakening’ regnes for 
Nordamerikas ikke bare første, men utvilsomt også en av dets mest 
betydningsfulle vekkelsesperioder (1740-44) hvor titusener av troende 
kunne vitne om en nylig opplevd frelseserfaring som direkte følge av at 
man hadde sittet (eller stått) under en eller flere vekkelsespredikanters 
forkynnelse. 

Også en senere vekkelsesbevegelse, kalt ‘The Second Great 
Awakening’ og som skyllet over New England statene i 1790-årene, fikk 
betydning for den senere hellighetsbevegelsen. ‘The Second Great 
Awakening’ falt sammen med introduksjonen av såkalte ‘camp meetings’ 
hvor flere tusen deltakere kunne samles til flere dagers vekkelsesmøter 
ute i det fri. Med rette skriver Nils Bloch-Hoell at ‘revivalismen’ fra år 
1800 særlig var knyttet til disse utendørssamlingene hvor “masseomven-
delser og sterk øking i medlemskapet for de forskjellige ‘vekkelses-
denominasjoner’ var følgen.”11

 

Hellighetsbevegelsens mest fremtredende lederskikkelser i USA 
Flere av de mer toneangivende ‘revivalist’ forkynnerne, som Charles G. 
Finney, D.L. Moody og ‘Billy’ Sunday, for eksempel, var ikke bare 
positivt innstilte til hellighetsbevegelsen, men endog med og preget den. 
Sammen med kollega Asa Mahan ble Finney hovedeksponent for det 
hellighetsbudskap som har fått navnet ‘Oberlin Perfectionism’ etter 
skolen Oberlin College i Oberlin, Ohio hvor begge hadde sin tilknytning 
fra 1835 – Mahan fram til 1850, Finney fram til sin død. I 1836 skal både 
Finney og Mahan ha opplevd hver sin hellighetserfaring. Den oberlinske 
erfaring, eller egentlig dens teologiske utlegning, har (om enn noe 
upresist!) blitt karakterisert som så å si sammenfallende med 

                                                                                                                        
Keswick-orientert forståelse. Plassbegrensninger umuliggjør dog en nærmere 
redegjørelse for amerikansk pinsebevegelses komplekse forankring i henholdsvis 
metodistist- og Keswick-orientert hellighetsbevegelse.  

11 Nils Egede Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen. En undersøkelse av pinse-
bevegelsens tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens 
utforming i Norge (Oslo: Universitetsforlaget, 1956) s. 13. 
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‘Wesleyanism’,12
 en karakteristikk som for øvrig korresponderer med 

definisjonen av ‘Oberlin Perfectionism’ som “the basic expression of the 
Wesleyan doctrine which arose among the Presbyterians and 
Congregationalists in the 1830’s.”13

 Med “Wesleyan” har man vel her 
først og fremst tenkt på hovedstrømningen innen amerikansk 
hellighetsbevegelse, det vil si en referanse til dem som sognet til 
metodistene. Man har i så måte neppe reflektert over hvorvidt den 
metodistiske fløy innen hellighetsbevegelsen målbar det samme 
hellighetsbudskapet som grunnlegger Wesley i sin tid hadde forkynt. Jeg 
vil komme nærmere inn på dette forhold. 

Kort skissert kan vi dog beskrive hellighetserfaringen som Guds 
eliminasjon av den troendes iboende syndenatur, dette med den 
konsekvens at det å avstå fra bevisst synd ble ansett som praktisk mulig. 
De fleste som definerte seg innenfor hellighetsbevegelsen i USA, hadde 
altså metodist-bakgrunn. En av bevegelsens pionerer var Timothy Merritt 
(gjennom bokutgivelsen The Christian’s Manual; a Treatise on Christian 
Perfection, with Directions for Obtaining That State i 1825).14

 Merritts 
begeistring over hellighetsbudskapet bevirket at han i 1839 startet 
utgivelse av et eget blad, Guide to Christian Perfection. 

En av de mange som ble inspirert av Merritt, var Sarah Worrell 
Lankford (1806-96). Femten år gammel leste hun Wesleys Plain Account 
of Christian Perfection, og hun begynte nå å søke Gud for et ‘renset 
hjerte’. Gjennom årenes løp gjorde hun en rekke subjektive erfaringer i 
forlengelse av sin søken etter personlig hellighet, men falt ikke til ro for 
at hun hadde gjort den genuine åndserfaring før året 1835. Etter 
hellighetserfaringen startet Sarah opp med faste bønne- og 
undervisningssamlinger i sitt eget hjem i New York City, ‘Tuesday 
Meeting for the Promotion of Holiness’. Søsteren Phoebe Palmer15

 ble 

                                                   
12 Melvin Easterday Dieter, The Holiness Revival of the Nineteenth Century 

(Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 1996) s. 18. 

13 Paul Gale Chappell, “The Divine Healing Movement in America” (Madison, 
New Jersey: Drew University, Ph.D. dissertation, 1983) s. 62. 

14 Boken ble utgitt i nyopptrykk i 1998 av forlaget Schmul Publishing Co. i 
Salem, Ohio. 

15 Grundige studier av Phoebe Palmer (1807-74) finner man hos Charles Edward 
White, The Beauty of Holiness. Phoebe Palmer As Theologian, Revivalist, Feminist, 
and Humanitarian (Grand Rapids, Michigan: Francis Asbury Press, 1986) og Harold TM
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herigjennom ledet gjennom til en tilsvarende åndserfaring to år senere og 
ble, som Tore Meistad skriver, “the leading person of the holiness 
movement in New York, and perhaps the most influential woman in 
evangelical circles in the mid-1880s.”16

  Phoebe fikk ikke bare en 
subjektiv erfaring, men ble endog overbevist om at et ‘renset hjerte’ 
dannet den nødvendige forutsetning for brukbarhet i Guds tjeneste.17

 

Idet Sarah sammen med mannen flyttet ut av New York City i 1840, 
fikk Phoebe nå ansvaret for møtene, som for øvrig hadde blitt åpnet opp 
også for menn ett år i forveien. Flere hundre metodistforkynnere, og blant 
disse fem som enten allerede var eller senere skulle bli metodistbiskop, 
mente seg å oppleve helliggjørelse under Phoebes samlinger. Og som 
ikke dette skulle være nok, rekrutteringsgrunnlaget til hennes ‘husgruppe’ 
også blant ikke-metodister synes å ha vært upåklagelig: kon-
gregasjonalistforkynner og professor ved Bowdoin College i Maine, 
Thomas Cogswell Upham, hevder å ha fått sin ‘sanctification’- 
opplevelse i 1839 i forlengelse av Phoebes møter. Også William E. 
Boardman, i hellighetskretser kjent for boken The Higher Christian Life 
(1858), var ofte tilstede på tirsdagssamlingene. Det samme gjaldt for 
baptistforkynner A.B. Earle og episkopalforkynner Charles C. Cullis. 
Mahan, som for øvrig gjorde metodist av seg på sine eldre dager, var 
dessuten “a close friend” av Phoebe Palmer.18

 At hun anså den gryende 
hellighetsbevegelsen som en overkonfesjonell kristendomsvariant, til 
tross for hennes egen metodistiske forankring, ser vi av hennes 
dagboknotater for 3. januar 1840 hvor hun skriver at “the Redeemer’s 
kingdom needed an advocate in the denomination of Christians to which 
[Upham] belonged, in defense of this doctrine [of holiness]. Standing, as 
he did, with an important college, it was greatly desirable, that he should 
be a witness of [the doctrine’s] attainment.”19

 

Den innbyrdes dissens mellom Wesley på den ene siden og John 
Fletcher og Adam Clarke på den andre, hva hellighetforståelsen angår, er 

                                                                                                                        
E. Raser, Phoebe Palmer: Her Life and Work (Lewiston, New York: Mellen Press, 
1987). 

16 Meistad, ibid., s. 52. 

17 Richard Wheatley, The Life and Letters of Mrs. Phoebe Palmer (New York: 
W.C. Palmer, Jr., Publisher, 1876) s. 38. 

18 Dieter, ibid., s. 33. 

19 Wheatley, ibid., s. 240. 
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allerede påpekt. Det er i så måte interessant å merke seg, som Meistad 
skriver, at “while in the USA Wesley was read in [the] light of Fletcher, 
in Great Britain Fletcher was read in [the] light of Wesley.”20

 I USA 
fulgte altså Phoebe Clarke og Fletcher, om hun enn selv var av den 
formening at hun også fulgte Wesley, idet hun gjennom sin allegorisk 
utmeislede ‘altar theology’ forkynte hellighetserfaringen som noe 
umiddelbart tilgjengelig for den troende. Med utgangspunkt i den 
nytestamentlige tekst i Matt 23,19 at ‘alteret […] helliger gaven’, slo hun 
fast at man, idet man hadde overgitt seg helt og fullt til Gud (analogt med 
det gammeltestamentlige offer som ble lagt på Guds alter i tablernaklet 
og derigjennom innviet til Gud), i tro skulle erklære seg helliggjort 
uavhengig av hvorvidt man var seg bevisst noen åndserfaring som kunne 
registreres empirisk. På samme måte som ‘alteret helliget gaven’ i 
gammeltestamentlig tid, helliger nå Kristus (som den troendes alter hvor-
igjennom en overgir seg til Gud) ens overgivelse (offergaven) slik at Gud 
kan se med behag på ens overgivelse, dette med det resultat at ‘det ren-
sede hjerte’ (hellighetserfaringen) kan bli den troende til del.21

 

Hellighetslæren ikles et pentekostalt vokabular 
Både Fletcher og Phoebe Palmer identifiserte hellighetserfaringen med 
uttrykket å bli ‘døpt med Den Hellige Ånd’, en alludering til den 
nytestamentlige pinseopplevelsen. Dayton påviser for øvrig hvordan også 
den oberlinske perfeksjonisme i 1840-årene ble utformet i et til dels 
pentekostalt vokabular. I 1850-årene ble man også vitne til en rekke nye 
bokutgivelser fra den bredere hellighetsbevegelsen hvor forfatterne 
knyttet an til det samme vokabularet. Ett eksempel er britiske William 
Arthurs bok The Tongue of Fire (1856) som i løpet av en treårsperiode 
utkom i hele 18 opplag i USA. Forfatterens ønske om en gjentakelse av 
den opprinnelige pinseerfaringen som de første troende hadde hatt, 
reflekteres ikke ene og alene i boktittelen. Dayton siterer Arthurs 
avslutningsbønn: 

And now, adorable Spirit, proceeding from the Father and the Son, descend 
upon all the Churches, renew the Pentecost in this our age, and baptize thy 

                                                   
20 Meistad, ibid., s. 28.  

21 Phoebe Palmer, Promise of the Father; or, A Neglected Specialty of the Last 
Days. Addressed to The Clergy and Laity of all Christian Communities (Boston: 
Henry V. Degen, 1859) s. 352. 
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people generally – O, baptize them yet again with tongues of fire! Crown this 
nineteenth century with a revival of “pure and undefiled religion” greater than 
that of the last century, greater than that of the first, greater than any 
‘demonstration of the Spirit’ even yet vouchsafed to men!22

 

Flere forskere har spekulert i hvorfor det pentekostale perspektivet blir 
så fremtredende fra og med 1850-årene av i USA. Dayton støtter tidligere 
forskning som påviser en “devotional transformance” i løpet av de to 
forutgående tiår, idet vekkelsesfolket gradvis nedtonte sitt offentlige 
engasjement i eksempelvis kampen mot slaveriet, liberaliserings-
tendensene ved teologiske læresteder og økende ‘verdsliggjøring’ innen-
for de historiske trossamfunn. Dayton er kanskje ikke så langt fra sann-
heten når han antyder at hellighetserfaringen ble nedtonet til fordel for en 
søken etter åndelig ‘kraft’ (en alludering til Jesu løfte i Apg 1,8 om 
Åndens kraftutrustning fra og med pinsedagen av) fordi vekkelsesfolket, 
som hellighetsbevegelsens tilhengere utgjorde en betydelig del av, 
resignerte overfor sekulariseringstendensene i nasjonen. Her har han 
sannsynligvis i tankene det faktum at den tidligere hellighetsbevegelsen 
hadde tilknytningspunkter til amerikansk ‘revivalism’ hvor man målbar 
en postmillennisk eskjatologi, idet man så for seg innvarslingen av en 
nær forestående evangelisk gullalder hvor perfeksjonismen ikke ene og 
alene var relatert til hjertets renselse (individuell hellighet), men også 
omfattet kultur- og samfunnsliv (kollektiv hellighet) som mer og mer 
ville la seg prege av det ‘Gudsrike’ vekkelsesfolket mente seg å 
representere. At hellighetsfolket under borgerkrigen i 1861-65 ble 
tvunget til å velge mellom militær fred eller kamp mot slaveriet, en 
indikasjon på at den tusenårige gullalder kanskje likevel ikke var i 
umiddelbar anmarsj, bevirket ikke bare en eskjatologisk dreining henimot 
premillennismen, men kan sikkert fungere som delforklaring for 
bevegelsens fra da av manglende samfunnsengasjement. Dayton skriver i 
den anledning: 

Whereas the postmillennial vision had looked forward to the conversion of the 
world, hopes were now scaled down to worldwide evangelism with much more 
pessimism about the percentage of response. Evangelicalism became less a tool 
for transforming the culture and more and more a process of calling out a 
‘select few’, the elect.23

 

                                                   
22 Sitat fra Dayton, ibid., s. 74 

23 Dayton, ibid., s. 163. 
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For, på samme måte som postmillennismen kan forstås som et sosialt 
korrelat til læren om ‘entire sanctification’ slik Wesley (i motsetning til 
for eksempel Fletcher) synes å ha forstått denne (, idet begge lærepunkt 
betoner menneskets delaktighet, samt dens prosessuelle forvandling som 
angivelig skulle kulminere med eliminering av synd/ondskap i historien), 
kan premillennismen fungere som sosialt korrelat til læren om ‘dåp i Den 
Hellige Ånd’ (, idet begge lærepunkt vektlegger Guds initiativ og 
forvandlingens umiddelbare karakter). 

Innbyrdes dissens om ‘dåp i Den Hellige Ånd’ innen amerikansk 
hellighetsbevegelse 
Nedtoning av det perfeksjonist-etiske krav, hellighet i betydningen 
rendyrket kjærlighet til Gud og nesten, til fordel for den pentekostale 
kraftutrustning, bevirket videre, ifølge Dayton, “three variations” i 
forståelsen av hva som konstituerte ‘dåp i Den Hellige Ånd’ innen 
amerikansk hellighetsbevegelse. Den mest fremtredende tolkningen kom 
hovedsakelig til uttrykk blant metodistene som nettopp identifiserte 
hellighetserfaringen – ‘entire sanctification’ – med ‘dåp i Den Hellige 
Ånd’. Denne erfaring kunne dog også identifiseres med en spesifikk 
kraftutrustning til tjeneste for Gud i henhold til Jesu løfte i Apg 1,8. 
Phoebe Palmer kunne derfor si at “holiness is power” og at “purity and 
power are identical.”24 Andre igjen ville heller si at den troendes 
pinseerfaring inkluderte hellighet og kraft uten at disse to av den grunn 
var identiske størrelser. H.C. Morrison hevdet utfra et slikt resonnement 
at “the baptism with the Holy Ghost purifies believers’ hearts and 
empowers them for service.”25

 

Alle var imidlertid ikke like overbevist om resonnementets gyldighet 
og lanserte istedet et tredje alternativsynspunkt, at kraft og renselse 
tilhørte to separate gudserfaringer. Dayton antyder at sistnevnte 
resonnement – iallfall delvis - hadde sitt utspring i den observasjon flere 
gjorde seg, at mange som hevdet å ha hatt en spesifikk hellighetserfaring 
like fullt syntes å mangle kraftutrustning til evangelisk virke. Blant annet 
Mahan synes til tider å ha skjelnet mellom renselse og kraft, idet han ved 
å bruke metaforen om å tømme og fylle et kar (der karet symboliserer den 
troende som (1) ‘tømmes’ for syndenaturen og derigjennom blir 

                                                   
24 Dayton, ibid., s. 94. 
25 Dayton, ibid., s. 94. 
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helliggjort, samt (2) ‘fylles’ med kraft) vil poengtere at “purity is one 
thing, power is quite another.”26

 

Også fra den ikke-metodistiske fløy ble det lansert alternativ-
synspunkter – blant annet gjaldt dette fra Oberlin College. Mens Mahan 
var på gli henimot metodismen, hevder Dayton at Finney gradvis 
nedtonte forkynnelsen av ‘entire sanctification’. Andre representanter for 
ikke-metodistisk hellighetsbevegelse, som Moody, Torrey og Chapman, 
eksempelvis, relaterte alle pinseserfaringen ‘dåp i Den Hellige Ånd’ til en 
kraftutrustning til evangelisk virke uten å inkludere noen form for 
punktuell hellighetserfaring der syndenaturen fjernes. Allerede omtalte 
presbyterianerforkynner William E. Boardman, hvis bok The Higher 
Christian Life27 “opened the doors of non-Methdodist churches to the 
revival’s teachings more widely than any volume which had preceded 
it,”28 bidro også til en svekking av den metodistiske fløys betoning av en 
særskilt hellighetserfaring. Den troende hadde, ifølge Boardman, 
fremdeles en iboende syndenatur. Denne kunne dog holdes i sjakk, dette 
med samme praktiske resultat som om syndenaturen var eliminert – en 
behøvde ikke å synde! 

Hellighetsbevegelsen i Storbritannia 

Husmøtene hjemme hos Phoebe og mannen Walter Palmer pågikk i 
nærmere 60 år og fikk avleggere vidt omkring. Phoebes innflytelse på 
den raskt voksende bevegelsen tiltok ytterligere da hun i 1864 overtok 
både Merritts Guide to Christian Perfection og bladet Beauty of Holiness, 
som siden 1853 hadde blitt talerør for den gryende bevegelsen. Phoebe 
slo bladene sammen til ett og gav det navnet Guide to Holiness. Sammen 
med mannen lot Phoebe seg endog engasjere i omreisende 
evangelistvirksomhet, ikke bare i USA og Canada, men også fire 
sammenhengende år (1859-63) i Storbritannia. Detaljerte nedtegnelser av 
møtevirksomheten ‘in the Old World’ ble for øvrig utgitt som bok på 
nærmere 700 sider.29 

                                                   
26 Dayton, ibid., s. 96. 

27 Uttrykket ‘Higher (Christian) Life movement’ ble til dels benyttet om den 
ikke-metodistiske fløy av hellighetsbevegelsen. 

28 Dieter, ibid., s. 41. 

29 Phoebe og Walter C. Palmer, Four Years in the Old World Comprising the 
Travels, Incidents, and Evangelistic Labors of Dr. and Mrs. Palmer In England, TM
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Vi har allerede berørt det faktum at den tidlige Frelsesarmé i høy grad 
var preget av hellighetsbevegelsen. Dette gjaldt både for Storbritannia og 
for USAs vedkommende. Hva Phoebe Palmer angår, bør det dessuten 
være interessant å merke seg at det var hennes forkynnelse i Storbritannia 
som bevirket at den senere Armémoderen Catherine Booth overvant sine 
siste betenkeligheter vedrørende berettigelsen av kvinnelige forkynnere.30

 

Ekteparet Palmer var imidlertid ikke de eneste amerikanske 
hellighetsforkynnerne som tilbrakte lengre perioder i Storbritannia.31

 

James Caughey, “who had been closely, associated with Phoebe Palmer,” 
hadde virket i Storbritannia så tidlig som 1841.32  Finney hadde to 
opphold i landet, i henholdsvis 1849 og 1859-6033

 mens Mahan dukket 
opp, først i 1849,34

 deretter i 1874, idet han nå gjorde brite av seg ved å 
bli permanent værende. Mahans bøker, samt øvrig amerikansk 
hellighetslitteratur av Upham og Boardman, eksempelvis, var allerede 
kjent i Storbritannia, og Mahan ble raskt “active in holiness circles in 
London.”35

 Den britiske hellighetsbevegelsen stod også i gjeld til 
landsmannen William Pennefather, hvis årlige Mildmay Conference of 

                                                                                                                        
Ireland, Scotland, And Wales (New York: Foster & Palmer, Jr., Publishers, 10th. ed., 
1866). 

30 Catherine Bramwell Booth, Catherine Booth. The Story of her Loves (London: 
Hodder and Stoughton, 1970) s. 154.  

31 Richard Carwardine skriver uttømmende om amerikanske ‘revivalist’ og 
hellighetsforkynneres  influering på britisk kirkeliv i boken Trans-atlantic 
Revivalism. Popular Evangelicalism in Britain and America, 1790-1865 (Westport, 
Connecticut og London: Greenwood Press, 1978). 

32 David Dale Bundy, Keswick: A Bibliographic Introduction to the Higher Life 
Movements (Wilmore, Kentucky: B.L. Fisher Library, Asbury Theological 
Seminary, 1975) s. 14-15. 

33 Garth M. Rosell og Richard A.G. Dupuis (eds.:) The Memoirs of Charles G. 
Finney. The Complete Restored Text (Grand Rapids, Michigan: Zondervan 
Publishing House, 1989) s. 478-517, 573-614. 

34 Edward H. Madden og James E. Hamilton, Freedom and Grace: The Life of 
Asa Mahan (Metuchen, New Jersey og London: Scarecrow Press, 1982) s. 94-95. 

35 Madden og Hamilton, ibid., s. 195. 
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Christian Workers i den såkalte Mildmay Conference Hall i London 
hadde som uttalt mål “the promotion of holiness”.36

 

Pennefather hadde for øvrig invitert den amerikanske vekkelsestaleren 
D.L. Moody til Storbritannia, men da denne ankom Liverpool i juni 1873, 
var Pennefather død. Moody hadde virket i Storbritannia en kortere 
periode i 1867 og 1872, men ble nå i landet fram til august 1875. Massiv 
oppslutning om møtene hvor skarer av uomvendte kom til tro, bevirket nå 
et internasjonalt gjennombrudd for den hittil ukjente amerikaneren.37

 

Også Boardman, som sammen med kollega Charles C. Cullis besøkte 
Europa tidlig på 1870-tallet, ble bosatt i Storbritannia hvor han i 1882 
bidro til opprettelsen av helbredelseshjemmet Bethshan i London.38  

Katalysator for de såkalte Keswickmøtene som kom til å dominere 
britisk hellighetsbevegelse, var imidlertid først og fremst amerikaneren 
Robert Pearsall Smith (1826-98). Hans to bøker Holiness Through Faith 
(1870) og Walk in the Light (1873), samt hustruen Hannah Whitall 
Smiths (1832-1911) The Record of a Happy Life (1873), hevdes å ha hatt 
god inngang blant britiske vekkelsesfolk fra begynnelsen av. Ekteparet 
hadde opprinnelig kvekerbakgrunn, men hadde blitt introdusert for 
hellighetsbudskapet via den metodistiske fløy av  hellighetsbevegelsen i 
USA. 

På grunn av et nervesammenbrudd ble Robert Pearsall Smith av sin 
lege anbefalt et lengre ferieopphold og valgte da en tur til Europa. I 
London tok han imidlertid opp møtevirksomhet i mai 1873 og vant raskt 
anglikanerprestene Evan Hopkins og E.W. Moore for sitt budskap. Etter 
modell fra amerikansk hellighetsbevegelse begynte Pearsall Smith, for å 
sitere den danske historiker Elith Olesen, “for egen regning at indbyde 
præster, evangelister, [og] diakonale arbejdere til frokoster med indlagt 
bibellæsning, bøn, sang og (vist oftest) forud aftalte vidnesbyrd fra en 

                                                   
36 J.C. Pollock, The Keswick Story. The Authorized History of the Keswick 

Convention (London: Hodder and Stoughton, 1964) s. 13. 
37 Arthur P. Pitt, The Life of D.L. Moody (Chicago: Illinois: Moody Press, u.å.) s. 

63-94. 

38 Den danske historiker Elith Olesen skriver at Boardman var den “første 
egentlige repræsentant for Holiness Movement, der besøkte Norden. Han tilbragte et 
halvt år i Sverige,- et ophold, der fik ikke ringe betydning for udviklingen i de 
nordiske lande; kun en tilfældighed forhindrede, at han på sin videre færd aflagde et 
forberedt besøg også i Danmark.” (De frigjorte og trællefolket. Amerikansk-engelsk 
indflydelse på dansk kirkeliv omrking år 1900 [Fredriksberg: Forlaget ANIS, 1996] 
s. 103.) TM
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eller flere af de indbudte.”39
 Oppholdet i Storbritannia skulle vare så å si 

sammenhengende fram til 1875. 
Pearsall Smith vant også den senere Baron Mount Temple for 

hellighetsbudskapet, og denne valgte å stille landstedet Broadlands Park 
til disposisjon for amerikaneren, som innbød til en ukes sommerstevne, 
The Broadlands Meeting for Conscration, i juli 1874. Bare vel en måned 
senere ble et nytt stevne bekjentgjort, the Union Meeting for the 
Promotion of Scriptural Holiness i universitetsbyen Oxford. Stevnet 
samlet over 1000 deltakere, også fra det europeiske kontinentet, og den 
hellighetsbevegelse flere av disse ble initiativtakere til i sine respektive 
hjemland, gikk gjerne under betegnelsen Oxfordbevegelsen (denne 
selvsagt uten forbindelse verken med (1) tysk-amerikaneren Frank 
Buchmans Moralsk Opprustning eller Oxfordgruppe-bevegelse som vant 
innpass i Europa i 1930-årene og gjorde byen Oxford til et slags senter 
eller med (2) den anglikanske katoliseringsprosess i 1830-årene hvor 
blant annet John Henry Newman og Oxfordprofessor E.B. Pusey 
markerte seg som ledere for det som også gikk under betegnelsen 
Oxfordbevegelsen).40

 

Etter en hvileperiode i USA og et to måneders ‘triumftog’ i Tyskland, 
Sveits, Belgia og Nederland, hvor blant annet 4000 mennesker møtte opp 
i Berlin for å høre ham, vendte Pearsall Smith tilbake til Storbritannia 
som hovedtaler på The Convention for the Promotion of Scriptual 
Holiness Held at Brighton i månedskiftet mai-juni 1875. Møtene samlet i 
underkant av 10.000 deltakere, deriblant også “representatives from […] 
Norway.”41

 Det fortelles også om 30 pastorer hver fra henholdsvis Sveits 
og Frankrike, samt 70 fra Tyskland.42

 Den anglikanske presten Thomas 
Dundas Harford-Battersby deltok både i Oxford og Brighton og hadde 
invitert Pearsall-Smith som hovedtaler til et tilsvarende stevne i Keswick 
i det nordlige England hvor han selv virket som prest i St. John’s Church. 
På grunn av utsagn fra en frøken Hattie Hamilton om at Pearsall Smith 

                                                   
39 Olesen, ibid., s. 107. 
40 Ikke for det, Buchman besøkte Keswickstevnet både i 1908 og 1921. (Pollock, 

ibid., s. 143.) 

41 Walter B. Sloan, These Sixty Years. The Story of the Keswick Convention 
(London, Glasgow og Edinburgh: Pickering & Inglis, [1935]) s. 18. 

42 Pollock, ibid., s. 32. TM

PDF Editor



Hellighetsbevegelsen i USA og Storbritannia – et historisk riss 

 15

hadde “tried to make love to her,”43
 ble det dog umiddelbart satt en 

stopper for amerikanerens videre karrieremuligheter innen britisk 
hellighetsbevegelse. I juli samme året vendte Pearsall-Smith med familie 
tilbake til USA, men også der ble man raskt klar over at hans tid som 
vekkelses- og hellighetsforkynner var omme. Familien vendte endog 
tilbake til Storbritannia etter en tid og bosatte seg der permanent. Mens 
Pearsall Smiths kristentro etter hvert smuldret hen, forble Hannah en 
aktiv troende. Hennes klassiker The Christian’s Secret of a Happy Life 
(1875), oversatt til en rekke språk, deriblant norsk, ble høyt verdsatt både 
innen amerikansk og britisk hellighetsbevegelse. 

Til tross for at Pearsall Smith hadde blitt tvunget til å melde avbud 
som forkynner i Keswickstevnet i perioden 29. juni – 2. juli 1875, valgte 
Harford-Battersby å gjennomføre programmet, kalt Union Meetings for 
the Promotion of Practical Holiness, med britiske hellighetsforkynnere i 
stedet. Møtene ble avholdt i et leid telt som rommet om lag 600 deltakere 
og skulle vise seg å bli “en årlig tilbagevendende begivenhed,” som 
Olesen uttrykte det.44

 I løpet av de nærmeste årene hadde man en jevnlig 
stigning med deltakere, og i 1888 ble det kjøpt et nytt telt med plass til 
over 2000 personer.45

 De årlige møtene arrangeres fremdeles den dag i 
dag. 

De fleste som støttet opp under Keswickmøtene, var lavkirkelige 
anglikanere, gjerne kalt ‘Evangelical Anglicans’, og var i så måte, som 
det har blitt uttrykt i en annen sammenheng, “både teologisk og praktisk 
kirkelig mest preget av det kalvinske innslaget i anglikanismen.”46 Som 
for den reformerte fløy innen amerikansk hellighetsbevegelse, avviste de 
fleste den metodistisk-orienterte forståelse av helliggjørelse som en 
umiddelbar hellighetserfaring som i ett nu fjerner den iboende syndenatur 
i den troende. Seier over synden var riktignok en praktisk mulighet, men 
ikke på grunn av en angivelig eliminasjon av syndenaturen, men fordi 
denne natur kunne holdes i sjakk. “You have not perfection in man,” som 
Prebendary Hanmer William Webb-Peploe, anglikansk prest i South 

                                                   
43 Marie Henry, Hannah Whitall Smith (Minneapolis, Minnesota: Bethany House 

Publishers, 1984) s. 82. 

44 Olesen, ibid., s. 142. 

45 Pollock, ibid., s. 63. 
46 Brynjar Haraldsø, Kirke og misjon gjennom 2000 år. Allmenn kirke- og 

misjonshistorie (Oslo: Lunde Forlag, 1997) s. 246. 
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Kensington, London kunne si før han tilføyde, “but you have a perfect 
Saviour.”47

 Handley Carr Glyn Moule, i 19 år biskop i den anglikanske 
kirke, uttrykker det samme når han identifiserer et hellig liv, ikke med en 
ontologisk vesensforvandling av menneskenaturen, men med en praktisk 
overgivelse – “displace self from the inner throne, and […] enthrone 
Him.”48

 Nøkkelen til et seirende kristenliv var viljesovergivelsen til Gud 
kombinert med tillit til den iboende Kristus og dennes iboende kraft til å 
holde en oppe i fristelsens stund. 

Keswickmøtene trakk etter hvert til seg også ikke-anglikanere som 
F.B. Meyer og Andrew Murray. Historiker Bundy, som flere med ham, 
innrømmer det problematiske ved å fange inn ‘Keswickbevegelsen’ ved 
hjelp av rigide definisjonsavgrensninger og beskriver den som “an 
amorphous conglomerate of individuals and groups who are in sympathy 
with the teachings and lifestyle as taught […] at Keswick.”49

 En annen 
historiker, Dale H. Simmons hevder – muligens noe unyansert – at 
‘Keswick’, det vil her si de ansvarlige lederskikkelsene bak de årlige 
Keswickmøtene, “neither has sought nor achieved a consistent doctrinal 
scheme.”50 Simmons valgte derfor å identifisere ‘Keswick’ med de 
personer og karakteristika som spesifikt kan relateres til de britiske og 
amerikanske Keswickmøtene.51 Med sistnevnte formulering har han i 
tankene de ulike ‘conventions’ eller ‘campmeetings’ som oppstod på 
amerikansk jord som enten i utgangspunktet bifalt eller etter hvert lot seg 
inspirere teologisk av britenes hellighetsforkynnelse. 

                                                   
47 Pollock, ibid., s. 65. 

48 Pollock, ibid., s. 74. 

49 Bundy, ibid., s. 9.  

50 Pollock har likefullt flere referanser til kontroversiell forkynnelse som ble tatt 
et oppgjør med, eksempelvis George Grubbs forkynnelse av ‘conditional 
immortality’ – at den ugjenfødte går til grunne ved fysisk død og unnslipper evig 
strafflidelse i fortapelsen – og E.W. Moores proklamasjon av ‘sinless perfection’, 
det vil si den helliggjørelsesforkynnelse som gjorde seg gjeldende innen den 
metodistisk-inspirerte fløy av amerikansk hellighetsbevegelse. 

51 Dale Hawthorne Simmons, E.W. Kenyon and the Postbellum Pursuit of Peace, 
Power, and Plenty (Lanham, Maryland og London: Scarecrow Press/University 
Press of America, 1997) s. xv. 
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Amerikansk nedslag av Keswickforkynnelse 
Jeg har tidligere i artikkelen omtalt amerikanske vekkelsesforkynnere 
som Moody, Torrey og Chapman som, i motsetning til mange metodister 
innen hellighetsbevegelsen, avviste tanken om en punktuell 
hellighetserfaring som fjernet ens iboende syndenatur. Det skulle på 
mange måter bli Moody som åpnet dørene for britisk 
Keswickforkynnelse i USA. I 1880 inviterte han til et 10 dagers stevne I 
september måned på hjemstedet Northfield i Massachussetts. Stevnets 
berettigelse ble begrunnet med behovet for “solemn self-consecration, 
and to plead God’s promises, and to wait upon Him for a fresh 
anointment of power from on high.” Omlag 300 personer deltok dette 
første året, deriblant flere fra Storbritannia. Året derpå strakte stevnet seg 
over en hel måned med i overkant av 800 personer innom. Fra 
Storbritannia deltok dette året Andrew Bonar fra Glasgow. Etter 3 års 
opphold, på grunn av Moodys kampanjer i Europa, ble det nye 
Northfieldstevner fra og med 1885 til Moodys død i 1899. Fortsatt deltok 
britiske forkynnere med sympati for ‘Keswickbevegelsen’, som 
kinamisjonær J. Hudson Taylor (1888) og baptistpredikant F.B. Meyer 
(1891).52

 Meyer deltok for øvrig også i perioden 1892-94, mens både 
Webb-Peploe og sørafrikaner Andrew Murray var invitert i 1895 og 
George Campbell Morgan regelmessig deltok fra og med 1896.  

Et annet amerikansk nedslagsfelt for britisk ‘Keswickforkynnelse’ var 
i Keswick Grove, New Jersey.53

 I 1913 hadde Robert C. McQuilkin 
invitert til konferanse i Oxford, Pennsylvania hvor om lag 75 troende 
møtte i United Presbyterian Church for blant annet å høre William Henry 
Griffith-Thomas, en britisk Keswick-forkynner som senere flyttet til 
Canada og mottok et professorat ved Wycliffe College i Toronto. 
Konferansen fikk en viss regelmessighet over seg, året derpå ble den 
flyttet til Princeton, New Jersey hvor man ble værende fram til 1919; til 

                                                   
52 Arthur T. Pierson, “The Story of Northfield Conferences.” Northfield Echoes 

vol 1 no 1 (juni 1894) s. 1-13. 

53 Ett tredje nedslagsfelt for amerikansk-preget ‘Keswickforkynnelse’ kom 
gjennom A.B. Simpsons Christian and Missionary Alliance bevegelse. I 1887 
etablerte Simpson de to organisasjonene Christian Alliance og International 
Missionary Alliance, viet henholdsvis indre- og ytremisjon. De to organisasjonene 
ble ti år senere slått sammen. Simpsons opprinnelige mening var ikke å etablere et 
eget trossamfunn, men derimot en interkonfesjonell misjonsorganisasjon. 
Utviklingen gikk like fullt i retning kirkesamfunn. På verdensbasis har man i dag 
flere millioner medlemmer. 
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og med 1922 inviterte man så til årlige stevner i Stonybrook, Long Island 
inntil altså Keswick Grove deretter ble stedet hvor de årlige konferansene 
ble arrangert. Fra begynnelsen av ble det knyttet nære bånd mellom de 
amerikanske ‘Keswicksamlingene’ og tidsskriftet Sunday School Times. 
Redaktør Charles Gallaudet Trumbull (1872-1941) var en av de 
fremtredende konferansetalerne i tillegg til at ‘Keswickbudskapet’ om 
full overgivelse til Kristi iboende herredømme over ‘selvet’/‘selvlivet’ (et 
uttrykk for den troende i sin tilstand av manglende overgivelse til Kristi 
iboende herredømme) fikk stadig større spalteplass i Sunday School 
Times, som i 1920-årene hadde om lag 10.000 abonnenter.54

 
 

 

 

                                                   
54 Bruce Shelley, “Sources of Pietistic Fundamentalism.” Fides et Historia nos 1-

2 vol V (Fall 1972 and Spring 1973) s. 74-76. TM
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KAPITTEL 2 

Andrew Murray: sørafrikansk ‘Keswickforkynner’    
med vidt nedslagsfelt* 

 
Andrew Murray (1828-1917) har gjennom sine mange bøker øvd  stor 
innflytelse på både sine samtidskolleger og tilhengere innen 
hellighetsbevegelsen. Fremdeles leses bøkene i mange kristne 
sammenhenger. 

Murray hadde skotsk avstamning, men faren (som også het Andrew til 
fornavn) hadde immigrert til Sør Afrika i 1822 for å være prest i den 
hollandsk reformerte kirke. 10 år gammel ble sønnen Andrew (sammen 
med sin 2 år eldre bror John) sendt tilbake til Aberdeen, Skottland for å 
gå på skole og vokste derfor opp hos en onkel. Etter 7 år i Skottland 
hadde guttene så å si glemt det hollandske språk, og i juni 1845 gikk 
ferden videre til Utrecht – blant annet for å få en viss teologisk skolering 
før de begge vendte tilbake til Sør Afrika som prester. Murrays biograf, 
W.M. Douglas, inkluderer utdrag fra flere av guttenes brev til foreldrene i 
Sør Afrika som tegner et lite flatterende bilde av medstudentenes åndsliv 
– iallfall sett med guttenes øyne. I ett av brevene skriver John: “I 
solemnly assure you, the name of God is profaned in the theological 
classrooms, even by orthodox and respectable students; nor do they lose 
character by being intoxicated now and then on some festive occasion, 
provided only it does not take place immediate before the candidates’ 
examination.”1 

Det er vanskelig å ta stilling til hvorvidt Murray fikk varige inntrykk 
fra perioden i Holland som skulle prege hans fremtidige 
forkynnervirksomhet. Douglas refererer kortfattet til et tilfeldig møte med 
den tyske helbredelsespredikanten Johann Blumhardt,2 men vi har ingen 
dokumentasjon på at Murray opplevde dette møtet som skjellsettende. 

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 3-1 2004 s. 44-47. 

1 W.M. Douglas, Andrew Murray and His Message. One of God’s Choice Saints. 
Compiled from materials supplied by Miss Murray from various letters and 
recollections and by Miss Mary Murray from her large manuscript by his friend 
(London/Edinburgh: Oliphants Ltd., [1926]) s. 41. 

2 Douglas, ibid., s. 43. 
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Etter 3 års studier ble Murray på sin 20-årige fødselsdag ordinert til 
tjeneste i Haag. Til tross for flere reiser til Europa og USA – blant annet 
et ett-årig opphold (primært i Storbritannia) i perioden 1854-55 og et 10 
måneders opphold i Storbritannia i 1866, viet Murray seg til 
prestegjerningen i Sør Afrika, hvor han betjente hollandsk-reformerte 
menigheter i Bloemfontein (1848-60), Worcester (1860-64), Cape Town 
(1864-71) og Wellington (1871-1917). I Wellington skulle han for øvrig 
bli boende resten av sitt liv. 

Murrays diverse besøk i Storbritannia og USA introduserte ham for 
flere av de mest fremtredende lederskikkelsene innen hellighets-
bevegelsen (og Faith-Cure bevegelsen [en definitiv understrømning 
innenfor sistnevnte]), som William E. Boardman, Robert Pearsall Smith 
(og kona Hannah) og Phoebe Palmer.3 Lenge før de årlige Keswick-
møtene startet opp i Storbritannia (i 1875), iallfall så tidlig som 1864, 
forfektet Murray tanker om en mulig overvinnelse av “the inner, or heart 
sin of a child of God.”4 Samme året skal den skotske Indiamisjonæren 
Alexander Duff ha begeistret herr og fru Murray, idet han i sin fremferd 
var “the exemplification of the doctrines of quietism in action,” da “All 
those expressions of being ‘dead to self’ and ‘lost in God’ which one 
finds in Madame Guyon seem to be exemplified in [his] experience and 
life.”5 Gjennom sine britiske kontakter var Murray vel informert om 
vekkelsespredikanten D.L. Moodys vellykkede kampanjer i 1873, og som 
abonnent på de to evangeliske bladene The Revival (som senere endret 
navn til The Christian) og Life of Faith fikk han også god innsikt i Robert 
Pearsall Smiths konferansevirksomhet forutfor initieringen av det første 
Keswickstevnet i 1875. “Then came, about 1870, the great Holiness 
Movement,” uttalte Murray ved en senere anledning og fortsatte: “The 

                                                   
3 Douglas, ibid., s. 176. 

4 Douglas, ibid., s. 154. Se også J. DuPlessis, The Life of Andrew Murray of 
South Africa (London, Edinburgh og New York: Marshall Brothers, Ltd., 1919) s. 
338 ff. 

5 Douglas, ibid., s. 157. Murrays interesse for kristen mystikk hadde på et 
tidligere tidspunkt blitt vakt gjennom lesning av den tyske teolog Johann Tobias 
Beck. (DuPlessis, ibid., s. 480.) For ytterligere opplysninger om Beck, satt inn i en 
kontekstuell ramme som burde interessere dette tidsskrifts lesere, se Gunnar 
Normann Larsen, “Spirit, soul and body. An investigation into the historical roots of 
Faith teachers’ anthropology.” Hovedfagsavhandling i kristendomskunnskap ved 
Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo, 1999 s. 59-62. 
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letters that appeared in The Revival (now The Christian) touched my 
heart; and I was in close fellowship with what took place at Oxford and 
Brighton and it all helped me.”6 Under et besøk i USA i 1877 fikk han 
dessuten personlig høre både Moody og Charles C. Cullis. 

I 1899 ble Murray initiativtaker til en nasjonal ‘Keswickbevegelse’ i 
Sør Afrika med årlige sommerstevner i Wellington. Murray hadde 
hovedansvaret for møtene 28 år framover, til sin død i 1917. Her deltok 
britiske og sørafrikanske ‘Keswickforkynnere’ side om side. I tillegg til 
stevnet i Wellington ble det på grunn av de store avstandene avholdt 
tilsvarende samlinger i flere av de største byene – som Johannesburg, 
Cape Town og Durham. 

Murray utgav en mengde oppbyggelsesbøker med fokus blant annet 
på praktisk hellighet. Han var også fortrolig med Faith-Cure bevegelsen,  
samt med flere av dennes inspirasjonskilder (som Dorothea Trudel i 
Männedorf). Flere av Murrays bøker beskjeftiger seg med helbredelse 
ved bønn og ble verdsatt både i Europa og USA.7 Murray hadde selv fått 
en strupelidelse i 1879 og hadde prøvd både klimaforandring og 
nedprioritering av forkynnervirksomheten uten at dette hjalp 
nevneverdig. Under et besøk i Storbritannia i 1882, hvor Murray deltok 
på en konferanse i Mildmay Conference Hall i London, traff han Otto 
Stockmayer – som han for øvrig hadde lært å kjenne i Sveits fem år 
tidligere. Murray hadde allerede lest William E. Boardmans bok The 
Lord that Healeth Thee (1881) og sannsynligvis også Dorothea Trudel; 
or, the Prayer of Faith. An Account of the Institution for Faith Cure at 
Mannedorf, Switzerland, and a Life of its Founder, sistnevnte utgitt på 
Charles Cullis forlag Willard Tract Repository i Boston i 1874: “What I 
had read concerning the work of Dorothea Trudel and Dr. Cullis had 
removed from my mind all doubts but that the Lord, even yet, bestows 
healing in answer to the prayer of faith.”8 Murray besluttet nå – i samråd 
med den sveitsiske helbredelsespredikanten – å legge seg inn 3 uker ved 
Boardmans Betshan-helbredelseshjem i London (som hadde åpnet noen 
få måneder tidligere) og hevder i ettertid, etter å ha blitt nærmere 

                                                   
6 Douglas, ibid., s. 168. 
7 Douglas hevder at Murray skrev og utgav om lag 250 bøker – (noen av disse 

var dog knapt mer enn pamfletter – noen på hollandsk, andre på engelsk) [s. 267], 
mens en annen forfatter refererer til “240 books and tracts which were published in 
fifteen languages.” (Leona Choy, Andrew Murray: Apostle of abiding love [Fort 
Washington, Pennsylvania: Christian Literature Crusade, 1978] s. 15. 

8 Douglas, ibid., s. 184. TM
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undervist om “hvad Bibelen lærer om Sygdom og Helbredelse som Svar 
paa Troens Bøn,” som en dansk Murray-biografi uttrykker det, aldri mer 
å ha vært “besværet af nogen Svaghed i Struben eller i Stemmen.”9 

 

                                                   
9 Andrew Murray (København: Kirkeklokkens Forlag, [u.å.]) s. 49. TM
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KAPITTEL 3 

Jessie Penn-Lewis – en kortfattet presentasjon* 
 
Tidlig på 1980-tallet var jeg del av et miljø med utgangspunkt i 
Kontaktsenteret P22, som drev, og fremdeles driver, et kristent arbeid 
blant rusgiftbrukere i Oslo. Enkelte i miljøet var fascinert av den norske 
forkynneren Lyder Engh, amerikaneren E.W. Kenyon og den walisiske 
kvinnen Jessie [Jessica] Penn-Lewis (1861-1927) skrifter.1 Penn-Lewis 
oppbyggelsesbøker har for øvrig hatt innflytelse i ulike leire, og hun bør i 
så måte ha en viss informasjonsverdi for bokens lesere. 

Delvis kjent er Penn-Lewis i norske legmannskretser allerede, 
gjennom bøkene War on the saints og Soul and spirit, som ble utgitt på 
norsk i henholdsvis 1935 og 1945.2 De to predikantene Lyder Engh og 
Albert Hiorth, utgiverne av Evangelisk Tidsskrift i  perioden 1934-38, 
inkluderte for øvrig en rekke småartikler av Penn-Lewis, i tillegg til at det 
var Engh som utgav Sjel og ånd mens Hiorth skrev forordet.3 Den  

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 2-1 2003 s. 31-40. 

1 Hva vi på dette tidspunkt ikke var klar over, var at både Engh og Kenyon i sin 
tid hadde vært fascinert av Penn-Lewis skrifter. Kenyon skrev ved en anledning: 
“For many years I was entranced by the teaching of a very spiritually minded 
woman of England [Penn-Lewis var dog fra Wales!]. Twenty-five years ago her 
name, among the spiritually minded of this country, was almost a household word.” 
(Essek William Kenyon, “Victory of the Cross.” Herald of Life, april 1945 s. 2.) 
Kenyon vedgikk imidlertid at han, som McIntyre uttrykker det, “eventually 
abandoned his fascination with her because he felt the victory [of Christ] was not 
centered in the cross, but in the throne.” (Joseph McIntyre, E.W. Kenyon and His 
Message of Faith. The True Story [Lake Mary, Florida: Creation House, 1997] s. 
116.) 

2 Krig mot de hellige ble oversatt av C. Palme, mens daværende (1942-46) pastor 
i Den Evangeliske Forsamling i Oslo, Lyder Engh, oversatte boken Sjel og ånd. I 
1979 kom sistnevnte tittel ut i nyutgivelse i kommisjon ved Phos Forlaget i 
Kristiansand, idet Herman Hogganvik fra Mandal innhentet tillatelse fra Engh og 
utgav boken sammen med Jørgen Sandnesmoen og Olav Netland. (Hogganvik, 
telefonsamtale, 6. november 1995.) En tredje oversettelse, med norsk tittel 
Vekkelsen i Wales, ble oversatt av Olaf Dale og utgitt på eget forlag i Arendal, 
årsangivelse uvisst.  

3 Geir Lie, “Norske dommedagsprofeter – en presentasjon av tre hovedaktører.” 
Humanist 2-3/99 s. 75 (note 28). Engh utgav dessuten de to pamflettene Seier over TM
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walisiske kvinnen var aldri i Norge,4 men besøkte Sverige,5 Finland6 og 
Danmark7 opptil flere ganger. I perioden 1898-99 utkom fem av hennes 
småskrifter på dansk, og noen av disse var muligens, som den danske 
historiker Elith Olesen antar, taler hun hadde holdt under sitt første 
Københavnopphold;8 andre var utvilsomt oversettelser fra engelsk.9 

Penn-Lewis vokste opp i en predikantfamilie hvor farfaren, Samuel 
Jones, var aktiv blant de kalvinske metodister. Hun har blitt 
sammenlignet med Florence Nightingale, begge angivelig “of such 
fragility that they expected to die any moment yet survived prodigious 
labours to great age.”10 Hun hevdet selv at hun som 4-åring leste Bibelen 
“freely” uten at noen i det hele tatt hadde instruert henne i 
leseferdighetens kunst. “My home was a library of books, my father 
being a great reader and buyer of all classic works and standard books,”11 
skriver hun. 

                                                                                                                        
verden og Glimt fra Spørsmålstimer av Penn-Lewis på sitt private Evangelisk 
bokforlag i Drammen, årsangivelse uvisst. 

4 Penn-Lewis pleiet dog brevkontakt med norske troende, blant annet fra 
Metodistkirken i Lillestrøm. Andre kontakter skrev seg fra Kristiania, Bergen, 
Stavanger og Drøbak. (Brynmor Pierce Jones, The Trials and Triumphs of Mrs. 
Jessie Penn-Lewis [North Brunswick, NJ: Bridge-Logos Publishers, 1997] s. 138, 
256.) 

5 Penn-Lewis besøkte Sverige i 1896, 1898 og 1925. 
6 Under sitt andre Sverigesbesøk i 1898 rakk hun også en tur innom Finland. 

Finlandbesøket ble gjentatt i 1913. Minst to svenskspråklige oversettelser av Penn-
Lewis pamfletter ble utgitt i Finland, Budskapet om korset (Helsingfors: 
Missionsbokhandelns Förlag, 1899) og Striden i “det himmelska” (Helsingfors: 
Helsingfors Centraltryckeri, 1902). 

7 Penn-Lewis var innom Danmark både under sitt andre (1898) og siste (1925) 
Sverigesbesøk. Danmark besøkte hun for øvrig for annen gang i 1905.  

8 Elith Olesen, De frigjorte og trællefolket. Amerikansk-engelsk indflydelse på 
dansk kirkeliv omkring år 1900 (Fredriksberg: Forlaget ANIS, 1996) s. 348-349, 
355, 359. 

9 Mary N. Garrard, Jessie Penn-Lewis: a memoir (London: The Overcomer Book 
Room, 1930) s. 154. 

10 J.C. Pollock, The Keswick Story. The Authorized History of the Keswick 
Convention [London: Hodder and Stoughton, 1964] s. 121. 

11 Garrard, ibid., s. 2. TM
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Penn-Lewis giftet seg som 19-åring, og to år senere flyttet ekteparet til 
Richmond, Surrey hvor de raskt søkte til den anglikanske kirken Holy 
Trinity Church hvor ‘Keswick-forkynner’ Evan Hopkins var prest. 
(Hopkins hadde vært med blant de om lag 15 troende i Curzon Street 
Chapel i Mayfair (London), idet den amerikanske hellighetsforkynneren 
Robert Pearsall Smith 1. mai 1873 inviterte til en av de første uformelle 
samlingene etter at han ankom Storbritannia. Et par måneder senere 
hadde Hopkins endog tilbrakt 10 dager sammen med amerikaneren i 
Chamonix, Sveits “in continued waiting upon God,”12 i forkant av 
Pearsall-Smiths storsamlinger i henholdsvis Broadland Park, Oxford og 
Brighton.) Gjennom Hopkins forkynnelse fikk Penn-Lewis nå høre om 
seier over “besetting sins,” “full surrender” og “possibilities of a Spirit-
filled life.”13 

I 1886 startet fru Hopkins opp et arbeid i YWCA-regi14 i Richmond, 
hvor Penn-Lewis raskt skulle finne sin plass som både bibliotekar og 
søndagsskolelærer. Arbeiderne kom ukentlig sammen for å be om 
“enduement of power, and an outpouring of the Holy Spirit upon the 
work.”15 Ifølge Penn-Lewis dagboknotater for 1888-89 opplevde hun 
sørafrikaner Andrew Murrays16 bok Spirit of Christ og den franske 
mystiker Madame Guyóns Spiritual Torrents særskilt berikende.17 En 

                                                   
12 Walter B. Sloan, These Sixty Years. The Story of the Keswick Convention 

(London, Glasgow og Edinburgh: Pickering & Inglis, [1935]) s. 11. 

13 Garrard, ibid., s. 8. 
14 “In contrast to the social movement that it is today, the early YMCA/YWCA 

movement acted as a strong advocate of healing, holiness, and faith principles,” 
skriver Paul Leslie King, korrekt nok, i “A Practical-Theological Investigation of 
Nineteenth and Twentieth Century ‘Faith Theologies’”. D.Th. diss., University of 
South Africa, 2001 s. 47. 

15 Garrard, ibid., s. 21. 
16 Murray forkynte bl.a. under Keswickmøtene i 1895. Sammen med sin kone ble 

han før stevnets begynnelse innkvartert hos Albert Head i London. Denne så det som 
sitt “dearest wish […] to bring these greatly used servants of God into contact with 
as many as possible  of the Lord’s people.” Det sørafrikanske paret var knapt 
ankommet Storbritannia før “a great ‘Welcome Breakfast’” ble arrangert i Exeter 
hvor 120 “leading Christians of all denominations” ble introdusert for dem. Blant de 
prominente gjestene, flere med tilknytning til ‘Keswick’, var også Penn-Lewis 
tilstede (Garrard, ibid., s. 47).  

17 Pierce Jones, ibid., s. 16. TM
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søndag i februar hadde det meste av dagen gått med til lesning av 
Murrays bok, og Penn-Lewis skriver i den forbindelse: “It seems so deep, 
and almost beyond comprehension, but I do long to know more of it: I 
seem to know so little – may He teach me!”18 

Gjennom ekteparet Hopkins ble Penn-Lewis introdusert for en rekke 
av lederskikkelsene innenfor ‘Keswickbevegelsen’ – men til tross for 
regelmessig deltakelse på de årlige stevnene, var det ikke før 1899 at hun 
ble bedt om å delta med forkynnelse, og da kun på ‘Ladies Meetings’, 
dette til tross for at hun hadde forkynt i Mildmay Conference Hall i 
London første gang allerede i 1895.19 Penn-Lewis biograf B.P. Jones 
hevder for øvrig at forkynnerkarrieren under Keswickstevnene ble 
kortvarig, da endog hennes egen prest Evan Hopkins opplevde hennes 
forkynnelse som “too subjective”.20 Ironisk nok var det i det Hopkinske 
hjem at Penn-Lewis ble introdusert for den kvietistiske litteratur gjennom 
Madame Guyóns selvbiografi, og Penn-Lewis skriver i ettertid at hun 
“owe[s] a great deal to the books of Madame Guyon.”21 

Jessie Penn-Lewis som korrespondent 

Penn-Lewis biograf, B.P. Jones, benytter ordet korrespondent om henne, 
både i betydningen journalist og som en som hadde utstrakt kor-
respondanse med menighetsledere i inn- og utland. I 1904 leverte hun sitt 
første bidrag til bladet Life of Faith,22 og kun tre uker senere kunne hun 
meddele bladets lesere at “God is sweeping the southern hills and valleys 
of Wales with an old-time revival.”23 Etter kort tid fikk hun nå ukentlig 

                                                   
18 Garrard, ibid., s. 14. 
19 J.C. Metcalfe, In the mould of the cross. A pen-sketch of The Life and Ministry 

of Jessie Penn-Lewis (Dorset: The Overcomer Literature Trust, u.å.) s. 39.  

20 Pierce Jones, ibid., s. 60.  

21 Garrard, ibid., s. 34. 
22 Bladet oppstod i 1874 som The Christian’s Pathway to Power med Robert 

Pearsall Smith som redaktør. Idet amerikaneren på grunn av anklagene om seksuell 
umoral aldri tok del i Keswickstevnene, ble bladet etter hvert overdratt til Evan 
Hopkins. I 1879 kom navneskiftet til Life of Faith, og fire år senere ble bladet 
overdratt til Hopkins sognebarn A.H. Marshall. (Pollock, ibid., s. 39, 52, 54.)  

23 Pierce Jones, ibid., s 119. TM
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spalteplass24 i tillegg til at hun også var regelmessig bidragsyter for det 
evangeliske bladet The Christian. Vekkelsen i Wales i perioden 1904-5 
trakk nysgjerrige troende og ikke-troende fra nær sagt alle 
verdenshjørner, og virket, om ikke som direkte katalysator for, så iallfall 
som en vesentlig inspirasjonsfaktor for flere lederskikkelser innen den 
gryende pinsebevegelsen i Los Angeles i 1906.25 

Penn-Lewis hadde omfattende korrespondanse med flere av 
evangelistene fra Wales og var opptatt av å bevare de mange nyomvendte 
for den kristne tro. Flere av de walisiske deltakerne på Keswickstevnene 
hadde dessuten siden 1896 bedt om at Gud skulle legge til rette for et 
eget walisisk stevne etter mønster fra Keswick. Da to av disse, J. Rhys 
Davis og D. Wynne Evans, i 1902 la tankene fram for Penn-Lewis, tok 
det bare ett år før det første av flere årlige sommerstevner ble avholdt i 
Llandrindod Wells i 1903.26 Det hevdes videre at seks walisiske 
forkynnerkolleger som deltok under dette stevnet, ble enige om å komme 
ukentlig sammen for å be. Disse ble derfor av mange sett på som å ha 
innehatt en viss katalysatorfunksjon hva angår den landsvekkelsen som 
ble Wales til del i perioden 1904-5. 

Den person som dog mer enn noen skulle bli identifisert med 
vekkelsen, var den 26-årige gruvearbeideren Evan Roberts (1878-1951), 
som til tider samlet tusener av tilhørere på ett enkelt møte og har blitt 
referert til som “the most fascinating of all [of Wales’] honored 
revivalists.”27 Selv ble han berørt av den gryende vekkelsen som elev ved 
Newcastle Emlyn School, en for ham nødvendig forberedelse før søknad 
om opptak ved den kalvinsk-metodistiske skolen Trevecca College. 

Evans skulle imidlertid aldri komme gjennom sin forberedelse ved 
Newcastle Emlyn School, langt mindre påbegynne noen utdannelse ved 
Trevecca College. Under et kortvarig besøk på hjemstedet Loughor i 
november 1904, fikk han istand kveldsmøter i hjemmemenigheten, med 

                                                   
24 På et eller annet tidspunkt har Life of Faith tydeligvis gått over fra å være 

månedsblad til å bli ukeavis. Se Sloan, ibid., s. 24-25. 

25 Av lederskikkelsene tenker jeg først og fremst på Frank Bartleman og britisk-
fødte Joseph Smale, sistnevnte pastor for First New Testament Church i Burbank 
Hall, Los Angeles. 

26 Garrard, ibid., s. 221-223. 

27 David Matthews, I saw the Welsh Revival (Jasper, Arkansas: End-Time 
Handmaidens, Inc., [u.å.]) s. 3. 
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det resultat at det brøt ut en liten vekkelse som også berørte flere 
nabomenigheter. Roberts ble nå oppfordret om ikke å vende tilbake til 
skolen, men heller be om assistanse derfra med tanke på ytterligere 
vekkelsesmøter. Ryktene gikk foran ham, og innbydelser om nye 
prekenoppdrag rundt om i Wales strømmet raskt på. En periode i 
begynnelsen av 1905 heter det endog at Roberts daglig fikk brev “from 
Europe and America, begging him to come to them.”28 

Pierce Jones, som har skrevet to biografier over henholdsvis Roberts 
og Penn-Lewis, gir en forholdsvis utførlig beskrivelse av Roberts fysiske 
og mentale overanstrengelser i perioden 1904-5, hvilket bevirket at han 
ble tatt hånd om av herr og fru Penn-Lewis, ja, faktisk ble boende hos 
dem fra 1906 og flere år framover. Få var klar over hvor medtatt han var, 
at han faktisk var “unable to stand or walk for almost a twelvemonth,”29 
og ryktene i vekkelseskretser om at han ble holdt innesperret i det Penn-
Lewiske hjem, synes å ha vært grunnløse. 

Mange samtaler med Penn-Lewis overbeviste etter hvert den unge 
waliserpredikanten om at han ikke eksklusivt hadde vært ledet av Guds 
Ånd i sitt vekkelsesforetagende. Tvert imot ble nå flere tidligere 
åndserfaringer tilskrevet demonisk inspirasjon. Både Penn-Lewis og 
Roberts fikk mange meningsmotstandere da de sammen skrev og utgav 
boken War on the Saints (1912), som jeg straks vil gå nærmere inn på. 

Som journalist og korrespondent for Life of Faith og The Christian ble 
Penn-Lewis raskt introdusert for den gryende pinsebevegelsen, både i 
USA, Storbritannia og på det europeiske kontinentet i perioden 1906-7. 
Pierce Jones antyder at Penn-Lewis opprinnelige skepsis til 
manifestasjonsytringer som tungetale, profetier og visjonære opplevelser 
for øvrig, var foranlediget av den amerikanske hellighetsforkynner 
Hannah Whitall Smith og likesinnedes pamfletter, hvor man uttrykte 
frykt for at ‘neste’ vekkelse fra Gud delvis ville preges av demonisk 
infiltrasjon – noe Penn-Lewis opplevde bekreftet i etterkant av vekkelsen 
i Wales. Med referanse til den norske pinsegrunnlegger T.B. Barratts 
besøk i Storbritannia i september-oktober 1907, som for øvrig markerer 
pinsebevegelsens tilblivelse i landet, alluderes det til en avisartikkel om 
den gryende pinsebevegelsen som ifølge Barratt “fullt ut viser den 
fullstendige mangel på åndelig innsikt utenforstående hadde,” idet 

                                                   
28 Brynmore Pierce Jones, An Instrument of Revival: The Complete Life of Evan 

Roberts 1878-1951 (Plainfield, New Jersey: Bridge Publishing, Inc., 1995) s. 72. 

29 Pierce Jones, An Instrument of Revival s. 167. TM
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betegnelser som “galskap”, “hysteri”, “drømmere” og “underlige skruer” 
går igjen.30 

Penn-Lewis overvar selv et møte med Barratt 11. oktober samme år og 
skrev i etterkant til den anglikanske presten A.A. Boddy (som var den 
som hadde invitert Barratt til Storbritannia etter selv å ha besøkt hans 
møter i Kristiania tidligere på året): “I cannot be true to God without 
writing to you in His Name to say how pained and grieved I am to hear of 
such manifestations being attributed to the Holy Ghost. I feel deep in my 
soul that you and Mrs. Boddy and others with you are yielding to false 
supernatural forces.”31 

Forut for dette hadde dog Barratt tatt skriftlig kontakt med Penn-
Lewis og innledet med å si: 

I wish to be very open & frank and would say, that with all the respect I have 
for you & your great ability as a teacher of the Word of God, nothing has 
surprised & grieved me more than your attacks on this wonderful & glorious 
work of God [i.e. the Pentecostal Movement]. Your writings & statements in 
various papers have, as well as those by [A.T.] Pierson & Rev. F.B. Meyer & 
others, done incalculable harm. God is my witness that when I sought him for 
more spiritual grace & Power, I did so with the only object of furthering the 
interest of our wondrous King & Redeemer, and when the Revival broke out in 
Scandinavia & elsewhere, we were constantly being met by your articles & 
statements, although you were only guided by hearsay, warning people 
everywhere of the subtlety of the enemy.32 

Barratts ‘frimodighet’ kjente tydeligvis ingen grenser, og han fortsatte 
ufortrødent: 

I am perfectly convinced that your writings more than anything else have given 
rise to much of the blasphemy of the Holy Spirit during the last two or three 
years all over the world. The very first Sunday I was in India last year I was met 
at the church doors with printed circulars (copies of your articles) warning the 
people against me & the work I was faithfully doing to further the interests of 
Christ.33  

“I write this, as I hope you will understand in no spirit of 
antagonism,”34 bedyret Barratt avslutningsvis og fikk følgende gjensvar: 

                                                   
30 Thomas Ball Barratt, Erindringer (Oslo: Filadelfiaforlaget A/S, 1941) s. 172.  

31 Pierce Jones, The Trials and Triumphs s. 186.  

32 T.B. Barratt, brev til Jessie Penn-Lewis, datert 18. juli 1909. NBO Ms. 4° 
3341: I: b. 11. 

33 Barratt, ibid.  

34 Barratt, ibid. TM
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“I see that you are under many misconceptions but there is no way of 
removing them but by long explanations which I do not feel free to 
give.”35 

Krig mot de hellige 

Det er gjerne ikke til å undres over at mange pinsevenner følte at Penn-
Lewis bok War on the saints, med Evan Roberts som medforfatter, var et 
polemisk oppgjør med pinsebevegelsen som sådan. Ikke bare gjaldt dette 
de avsnittene i boken som beskjeftiget seg med demonisk etterligning av 
Guds angivelig sanne verk i og gjennom den troende. Penn-Lewis og 
Roberts hadde ifølge Pierce Jones “included evidence, supplied from 
contacts all over Europe, of counterfeit signs, visions, voices, and 
spiritual exercises” i tillegg til Roberts egne “mixed experiences [during 
1904-5] which had by now been examined and sifted.”36 Mange reagerte 
negativt på den kontroversielle boken med undertittel “A textbook for 
believers on the work of deceiving spirits among the children of God,” 
idet forfatterne hevdet at også troende kunne være “possessed” av 
demoniske åndskrefter. 

Selv blant sine ‘egne’ hadde hun merket motstand i lengre tid. Så sin 
sak var at hun som kvinne forkynte på linje med mennene, mange var 
dessuten forarget over emosjonelle innslag både i hennes publiserte bøker 
og pamfletter, samt i møteforkynnelsen. I 1909 ble forbindelsen med Life 
of Faith avskåret, mens det ble et brudd med kretsen rundt både de 
engelske Keswickmøtene og de walisiske Keswick Llandrindod møtene 
rundt 1910.37 Baptistpredikanten F.B. Meyer støttet henne imidlertid 

                                                   
35 Jessie Penn-Lewis, brev til T.B. Barratt, datert 23. august 1909. NBO Ms. 4° 

3341: I: b. 11. 

36 Pierce Jones, An Instrument of Revival s. 180.  

37 ‘Bruddet’ med flere av Keswicklederne var neppe av relasjonsmessig art, idet 
Penn-Lewis fortsatt kunne være tilstede under samlingene som tilhører, om dog hun 
ikke lenger forkynte. I 1927, to uker før hun døde av lungebetennelse og fysisk 
overanstrengelse, forkynte hun for øvrig på nytt i de walisiske ‘Keswickmøtene’ i 
Llandrindod Wells. (Garrard, ibid., s. 299.) Keswicklederen F.B. Meyer støttet alltid 
opp om henne og deltok som forkynner på flere av hennes konferanser, men det 
spørs vel om ikke Penn-Lewis idylliserer forholdene når hun med apostelen Paulus 
ord i Gal 2,9 skriver at Keswicklederne “[gave] unto me ‘the right hand of 
fellowship,’ that I ‘should go unto the’ saints with the warfare message [Penn-Lewis 
særegne budskap om mulighetene for demonisk innflytelse i og gjennom den TM
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fortsatt og skrev i brev fra Shanghai datert 9. juli 1909: “I am praying for 
you in all this anxiety about Keswick and Llandrindod Wells. Of course, 
if they give you no door of utterance at Keswick, they have themselves to 
blame if you promote conventions of your own.”38 

Penn-Lewis har tydeligvis tatt Meyer på ordet og satt igang med egne 
undervisningskonferanser. Deler av denne forkynnelsen ble også 
formidlet gjennom bladet Overcomer, som hun startet opp i 1909. De 
første årene satset Penn-Lewis, i tillegg til månedlige samlinger for 
forkynnere i London, på regionale konferanser, for eksempel den årlige 
Matlock Convention, som startet opp pinsen 1912.39 Ved oppstarten av 1. 
verdenskrig i 1914 opphørte imidlertid de regionale konferansene, men 
de månedlige samlingene i London fortsatte. I 1924 ble for øvrig hele 
hennes virksomhet – konferanser, bladet Overcomer (som for øvrig 
hadde vært inaktivt i perioden 1914-20) og bokforlaget med samme navn 
– flyttet til hovedstaden. 

I mai 1897 mottok Penn-Lewis de første anmodninger om at hennes 
bøker måtte spres i USA. Under et stevne i 1899 hadde hun samtaler med 
W.R. Newell som var tilknyttet lærerstaben ved Moody Bible Institute i 
Chicago. Newell viste interesse for hennes bøker og pamfletter, som han 
faktisk distribuerte blant studenter og andre interesserte etter at han hadde 
vendt tilbake til Chicago. Året deretter fikk Penn-Lewis invitasjon til 
Canada og USA og besøkte i den forbindelse også Moody Bible Institute, 
hvor hun ble bedt om å forkynne, idet Moodys arvtaker (Moody var nylig 
død samme året), R.A. Torrey, “in a very American way” introduserte 
henne som “one of the most gifted speakers the world had known.”40 
Penn-Lewis prioriterte også to dager i Northfield, Massachussetts i løpet 
av sitt korte USA opphold, samt fikk forkynnerinngang i A.B. Simpsons 
Gospel Tabernacle i New York City.41 

                                                                                                                        
troende], and ‘they unto the saints’, who needed other aspects of truth.” (Garrard, 
ibid., s. 238-239.) 

38 Pierce Jones, The Trials and Triumphs s. 201.  

39 Den årlige Matlock konferansen ble kun avholdt i 1912, 1913 og 1914. Etter 
krigen ble tilsvarende årlige konferanser arrangert i Swanwick, North Derbyshire fra 
og med 1920. Også i Cardiff, Bristol, Liverpool og andre byer rundt omkring ble det 
nå arrangert kortere konferanser. (Garrard, ibid., s. 185.) 

40 Garrard, ibid., s. 185. 
41 Pierce Jones, The Trials and Triumphs s. 97-105. 
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Senere til dels betydelige oppbyggelsesforfattere som britiske T. Austin-
Sparks og Watchman Nee fra Kina har kopiert fra hennes skrifter, dog 
uten nevneverdig kreditering.42 Penn-Lewis selv var imidlertid nøye med 
å kreditere flere av dem som hadde formet hennes tenkning.43 
 

                                                   
42 Austin-Sparks What is man og Nees The Spiritual Man er tydelig influert av 

boka Soul and spirit av Penn-Lewis. Selv er hun dog nøye med å kreditere 
landsmannen George Hawkins Pember og Andrew Murray som premissleverandører 
for hennes trichotomiske antropologi. 

43 I Penn-Lewis bok The Magna Charta of Woman (1919) har hun f.eks. hyppige 
referanser til den amerikanske legemisjonæren og bibelgranskeren, Katharine 
Bushnell, og dennes God’s Word to Women. For nærmere opplysninger om 
sistnevnte, se Dana Hardwick, Oh Thou Woman That Bringest Good Tidings – The 
Life and Work of Katharine C. Bushnell (Kerney, Nebraska: Morris Publishing i 
samarbeid med Christians for Biblical Equality, 1995). 
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KAPITTEL 4 

Pinsebevegelsen i USA fram til 1920 -                        
et historisk riss* 

 

Både den klassiske pinsebevegelse og den neo-pentekostale (eller 
karismatiske) fornyelsesbevegelses eksplosive vekst i den såkalt tredje 
verden er kjent blant mange. Tilsvarende kjent er at begge bevegelser har 
sin opprinnelse i USA. Det er den første av disse som i denne artikkelen 
vil bli gjenstand for mine betraktninger. Bevegelsen følges fram til om 
lag 1920 da de viktigste lærespørsmål synes å være avklaret. 

Pinsebevegelsens tidfestelse er lett å huske – 1. januar 1901. Agnes N. 
Ozman, elev ved Charles F. Parhams bibelskole i Topeka, Kansas ba 
sistnevnte om å be for henne med håndspåleggelse for at hun skulle motta 
Ånden og istandsettes til misjonsgjerningen: “A halo seemed to surround 
her head and face [,] and she began speaking in the Chinese language and 
was unable to speak English for three days.”1 

Senere pinseskribenter har i sin idyllisering av bevegelsens 
opprinnelse betont de mer oppsiktsvekkende sidene. G.E. Söderholm 
gjengir ukritisk fra flere av disse når han hevder at Ozman, “några 
minuter före midnatt” gjorde sin pinseerfaring,2 en alludering til den 
romantiske forestillingen om at Ozmans glossolalierfaring inntrådte 
“precisely during the hour when the old century passed into history and 
the new one dawned.”3 Parhams biograf, J.R. Goff, mener dog at Ozmans 
opplevelse må tidfestes et døgn senere, altså like før 2. januar! Goff tar 
videre et berettiget oppgjør med forestillingen at pinsebevegelsen ikke 
hadde noen grunnlegger, men var et suverent verk av Guds Ånd. Parham 
selv må ta mye av skylden for denne seiglivede forestilling. Om mange 
av Parhams elever hevdet allerede å være blitt delaktiggjort i den erfaring 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 3-1 2004 s. 2-18. 
1 James R. Goff, Fields White Unto Harvest. Charles F. Parham and The 

Missionary Origins of Pentecostalism (Fayetteville: University of Arkansas Press, 
1988) s. 67. 

2 G.E. Söderholm, Den svenska pingstväckelsens historia 1907-1927. Del I 
(Stockholm: Förlaget Filadelfia, 2. uppl., 1929) s. 160. 

3 Goff, ibid., s. 69. TM
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som hellighetsbevegelsen kalte ‘dåp i Den Hellige Ånd’, skal Parham ha 
vært oberbevist om at så ikke var tilfelle. Han hevder å ha gitt dem i 
oppdrag å granske Det nye testamentes lære om ‘åndsdåpen’, hva som 
konstituerer denne erfaring og kriteriet for å vite at man selv hadde gjort 
den samme erfaring. Tre dager senere, idet Parham vendte tilbake etter en 
møteserie i Kansas City, skal han angivelig ha kalt elevene sammen for å 
få del i resultatet av deres nytestamentlige granskninger: “To my 
astonishment they all had the same story, that while there were different 
things occurred [sic] when the Pentecostal blessing fell, that the 
indisputable proof on each occasion was, that they spake with other 
tongues.”4  

Sannheten er dog at Parham på forhånd hadde plantet den nye 
innsikten i sine elever. Som disse hadde også Parham sin læremessige 
forankring i hellighetsbevegelsen. Modellert etter Charles C. Cullis i 
Boston og John Alexander Dowie utenfor Chicago etablerte Parham 
Beth-el Healing Home i Topeka i 1898. Her kunne syke få 
bibelundervisning og motta forbønn. 

I februar 1900 overvar han et møte med Edward Doughty og Victor 
Burton, som var utsendt av hellighetsforkynneren Frank Weston 
Sandford (1862-1948). Sandford selv dukket opp i Topeka få måneder 
senere, og Parham var så imponert over sistnevntes forkynnelse at han 
reiste videre med ham, fullt bestemt på å begynne ved dennes bibelskole i 
Maine. Parham tilbrakte 6 uker ved Sandfords hovedkvarter i Maine, men 
rakk også en tur innom Dowies menighet i Chicago og A.B. Simpsons 
bibelskole i Nyack, New York. 

Idet Parham vendte tilbake til Topeka i september og fant seg selv 
utestengt fra Beth-el Healing Home og derfor startet en ny bibelskole, 
Bethel Gospel School, tok han med seg en rekke læremessige impulser 
fra Sandford. Ikke for det, allerede i 1899 hadde han i sitt nylig 
oppstartede blad, The Apostolic Faith, referert til en av Sandfords 
tilhengere, frøken Jennie Glassie, som på overnaturlig vis angivelig 
hadde mottatt tungemålsgaven og slik fått effektivisert misjonsgjerningen 
i Afrika: “Glassy […] received the African dialect. […] She received the 
gift while in the Spirit in 1895 but could read and write, translate and sing 

                                                   
4 Robert Mapes Anderson, Vision of the Disinherited. The Making of American 

Pentecostalism (Peabody: Hendrickson Publishers, 1992) s. 53. 
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the language while out of the trance or in a normal conditon, and can 
until now.”5 

Parham delte Sandfords overbevisning om at Jesu snarlige komme 
stod for døren, og at dette Jesu komme ville foranlediges av en 
verdensvid vekkelse båret fram av en endetidsmenighet som levde i 
fylden av de velsignelser Kristus hadde tilveiebrakt for en. Forskjellen 
mellom Sandford og Parham var dog at Sandford anså tungetalen som 
kun en av flere mulige manifestasjonsytringer som fulgte 
endetidsmenigheten. Parham, derimot, var overbevist om at tungetalen 
var (1) selve nøkkelen til evangeliets verdensvide utbredelse, som i sin 
tur igjen ville resultere i Jesu gjenkomst – og (2) dessuten selve kriteriet 
for at den troende kunne vite at han/hun hadde mottatt ‘dåpen i Den 
Hellige Ånd’.  

Sannsynligvis må dissensen mellom Parham og Sandford, iallfall 
delvis, forstås utfra førstnevntes knefall for en annen hellighetsforkynner, 
Benjamin Hardin Irwin. Irwin bifalt ikke bare ‘entire sanctification’ 
læren – at den troende i etterkant av gjenfødelsen kunne få del i en 
spesifikk hellighetserfaring, slik denne ble forkynt innen den 
metodistiske fløy av hellighetsbevegelsen. Gud hadde nemlig også en 
tredje erfaring (i etterkant av frelsen) i vente for den oppriktige troende – 
nemlig ‘dåpen med Den Hellige Ånd og ild’.  

Jeg har i forutgående kapittel redegjort for ulike oppfatninger innen 
amerikansk hellighetsbevegelse hva angår spørsmålet hva som 
konstituerte erfaringen ‘dåp i Den Hellige Ånd’. De fleste identifiserte 
erfaringen med en spesifikk hellighetserfaring. Andre igjen mente 
åndsdåpen henspeilet på en spesifikk kraftutrustning til evangelisk virke. 
Irwins “third blessing heresy”, som den påståtte åndserfaringen ble 
omtalt som av mange innenfor den bredere hellighetsbevegelsen, var dog 
mindre håndfast – om enn Irwin selv hevdet å ha mottatt ‘velsignelsen’ 
tidlig på 1890-tallet. Det synes som om kriteriet for å vite at man hadde 
hatt tilsvarende erfaring var av forholdsvis skjønnsmessig-emosjonell art. 
J.R. Goff skriver i den anledning: “Quite often, seekers receiving this 
third Christian experience exhibited an emotional release and, flooded 
with religious joy, they would shout, scream, or experience the ‘jerks.’”6 

                                                   
5 David William Faupel, The Everlasting Gospel. The Significance of 

Eschatology in the Development of Pentecostal Thought (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1996) s. 174. 

6 Goff, ibid., s. 54. 
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Som Goff også påpeker, forkynte også Parham – for en periode - denne 
tredje velsignelse. Selv om Parham i 1901 ikke lenger forkynte dette, var 
han gjennom Irwin like fullt blitt introdusert for en lære som skjelnet 
mellom hellighetserfaringen og ‘dåp i Den Hellige Ånd’. Sistnevnte og 
‘dåpen i ild’ var for Irwin beslektede fenomener, men dog ikke identiske, 
idet ‘åndsdåpen’ gikk forut for ‘ilddåpen’. Parham anerkjente til sist – 
fremdeles som Irwin – en ytterligere åndserfaring i etterkant av 
hellighetserfaringen. Denne ble dog eksklusivt identifisert med uttrykket 
‘dåp i Den Hellige Ånd’ og bevirket en særskilt kraftutrustning til 
evangelisk virke. Kriteriet for å vite at man hadde hatt denne erfaringen 
var frigjøringen av tungetale.  

 
Benjamin  
Hardin Irwin 

frelse (1) hellighets- 
 erfaring 

(2) dåp i Den 
Hellige Ånd 

(3) dåp i ild 

Charles Fox 
Parham 

frelse (1) hellighets- 
 erfaring 

(2) dåp i Den 
Hellige Ånd 

 

 
Under Parhams rundreise sammen med Sandford hadde han oppsøkt 

flere av de mest toneangivende lederskikkelsene i hellighetsbevegelsen. 
Han kom imidlertid til at alle disse, til tross for eget vitnesbyrd om det 
motsatte, ikke hadde hatt en genuin opplevelse av ‘dåp i Den Hellige 
Ånd’. Noen av dem tok feil fordi de angivelig ikke skjelnet mellom 
hellighetserfaringen (som fjernet syndenaturen) og åndsdåpen, mens 
andre trodde de hadde del i sistnevnte mens de, ifølge Parham, kun hadde 
fått del i “the full anointing that abideth” (Joh 20,22).7  

Pinseopplevelsene i Topeka, Kansas 
Til tross for hyppig, om ikke nødvendigvis positiv, presseomtale i 
lokalavisene fordi bibelskoleelevene hevdet å kunne uttrykke seg, 
muntlig som skriftlig, på fremmede språk, lot den verdensvide vekkelsen 
vente på seg. I optimistiske vendinger fortalte dog Parham 
nyhetshungrige journalister at en rekke forkynnere med misjonskall 
hadde søkt om opptak ved bibelskolen i Topeka for på overnaturlig vis å 
få del i det eller de språk som var nødvendig(e) for å gjøre seg forstått på 
misjonsmarken! 

Parhams optimisme skulle vise seg å være ubegrunnet. Bibelskolen 
ble avviklet, og Parham tok nå opp omreisende evangelistvirksomhet. I 

                                                   
7 Faupel, ibid., s. 168. 
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El Dorado Springs, Missouri  bad han til helbredelse for Mary A. Arthur 
fra Galena, Kansas. Parham fikk kort tid deretter forkynnerinvitasjon til 
hennes hjemby og ankom på høsten 1903. Galena-besøket skulle vise seg 
å bli et vendepunkt hvor om lag 800 personer tilkjennegav en kristen 
omvendelse, over tusen troende hevdet å ha mottatt helbredelse ved bønn 
og flere hundre mottok tungemålsgaven. Også pressen ble fra nå av, 
iallfall til tider, mer vennligsinnet overfor Parham. 

I juli 1905 ble det første evangelistiske fremstøt foretatt i Houston, 
Texas. Som i Galena, ble fremstøtet i Houston for Parham en suksess 
med bemerkelsesverdige helbredelser og utbrudd av tungetale, angivelig 
på forståelige språk. I desember samme året startet Parham opp en ti-
ukers bibelskole i byen. 

Lucy F. Farrow, pastor for en afro-amerikansk hellighetsmenighet i 
Houston, hadde innsatt William Joseph Seymour som hennes 
stedfortreder mens hun i løpet av en 2-måneders periode reiste sammen 
med Parham og samtidig fungerte som familiens guvernante. Hun hadde i 
denne perioden mottatt åndsdåpen og talte i tunger. Seymours 
nysgjerrighet overfor Parhams pinsebudskap ble vakt gjennom Farrow, 
og han fikk Parhams tillatelse til å ta del i bibelskolens forkynnelse; det 
vil si at Parhams sensitivitet i forhold til “local Jim Crow statutes and yet 
sympathetic to the spread of Pentecostal doctrine among blacks”,8 som 
Goff korrekt påpeker, bevirket at Seymour fikk lov til å sitte i et 
tilstøtende rom – med døren åpen slik at han kunne fange opp hva som 
ble formidlet i naborommet! 

Seymour lot seg umiddelbart begeistre, men hadde selv ikke mottatt 
åndsdåpen da han i slutten av januar 1906 mottok invitasjon fra Los 
Angeles om å bli pastor for en liten hellighetsmenighet der med 
tilknytning til the Southern California Holiness Association.9 Etter kun 5 
ukers opplæring brøt han opp fra Houston tidlig i februar måned. 

                                                   
8 Goff, ibid., s. 107. Uttrykket ‘Jim Crow’ synes å ha oppstått rundt 1830 i 

forbindelse med sangen ‘Jump Jim Crow’ – hvis hovedbudskap var å karikere den 
afrikanske rase. ‘Jim Crow’ ble etter hvert forstått som en rasistisk slengbemerkning, 
og på slutten av 1900-tallet ble rasistisk-motivert diskriminering av afro-
amerikanere identifisert med “Jim Crow laws and practices”. 

9 Menigheten synes å ha hatt sin opprinnelse i en gruppe på åtte afro-
amerikanske familier, ledet av Julia W. Hutchins, som ble ekskludert fra sin lokale 
baptistmenighet fordi de var positivt innstilte til hellighetsbevegelsen. Etter en noe 
omflakkende tilværelse fikk man leid et lite menighetslokale på hjørnet av 9th Street 
og Santa Fe. Menigheten ble kjent med Seymour gjennom en kvinne ved navn Neely 
Terry som oppsøkte menigheten han betjente (som Lucy Farrows stedfortreder) i TM
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Om menigheten hilste sin nye pastor varmt velkommen, skulle han 
like fullt snart falle i unåde på grunn av forkynnelsen av tungetale som 
normativ erfaring for enhver troende. Etter kun fem dager fant han 
menighetsdøren låst, men fikk, om enn noe motvillig, husvære hos 
Edward S. og Mattie Lee på South Union Avenue. Etter kort tid ble 
Seymour dessuten innbudt til å holde regelmessige bønnemøter hjemme 
hos Richard og Ruth Asbery i 214 North Bonnie Brae Street.10  

Ettersom stadig flere oppsøkte bønnemøtene, meldte behovet for  
forsterkninger seg og Seymour sendte bud på Lucy Farrow og J.A. 
Warren fra Houston. Det første utbruddet av glossolaligaven skjedde 9. 
april (ca kl. 18), idet Seymour bad for Edward S. Lee i dennes hjem. 
Sammen gikk de den korte veien til 214 North Bonnie Brae Street for å 
delta på kveldsbønnemøtet. Lees vitnesbyrd fungerte som katalysator for 
“a torrent of glossolalic utterance; the entire company [was] swept to its 
knees amid an outpouring of glossolalia and sudden joy,”11 som Nelson 
uttrykker det. Det heter videre at Jennie Evans Moore, som i 1908 skulle 
bli gift med Seymour, til tross for at hun i det naturlige ikke kunne spille 
piano, like fullt “under inspiration”, ikke bare trakterte instrumentet, men 
dessuten sang på både fransk, spansk, latin, gresk, hebraisk og 
‘Hindustani’. 

Det var nå åpenbart at man trengte større lokale, og det første møtet i 
312 Azusa Street ble avholdt lørdag 14. april med om lag 100 
tilstedeværende. Huset hadde, som Nils Bloch-Hoell skrev i 1956, 
“engang gjort tjeneste som metodistkirke,12 […] [og] ble [nå] dels brukt 

                                                                                                                        
Houston, Texas kort tid i forveien. (Douglas J. Nelson, “For Such A Time As This: 
The Story of Bishop William J. Seymour and the Azusa Street Revival. A Search for 
Pentecostal/Charismatic Roots.” Ph.D. diss., University of Birmingham, 1981 s. 55, 
186.) Den norske historiker Nils Bloch-Hoell hevder feilaktig, dog med støtte i den 
upålitelige Frank Bartleman som kilde, at menigheten tilhørte hellighetssamfunnet 
Church of the Nazarene (Nils Egede Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen. En undersøkelse 
av pinsebevegelsens tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på 
bevegelsens utforming i Norge [Oslo: Universitetsforlaget, 1956] s. 53.). 

10 I 1910 ble gatenummeret endret fra 214 til 216. Huset er restaurert og står den 
dag i dag. 

11 Nelson, ibid., s. 57. Seymour selv mottok glossolaligaven 12. april. (Nelson, 
ibid., s. 191.) 

12 Lokalet var fremdeles eid av Los Angeles første afro-amerikanske menighet, 
First African Methodist Episcopal Church, som i 1903 flyttet møtevirksomheten til 
hjørnet av 8th Street og Towne Street. Lokalet ble for øvrig bygget i 1888. Kretsen TM
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som leiekaserne, men det så ut som et lagerhus, og [pinsevennenes] første 
møtelokale der hadde også vært brukt som opplagsrom for kalk, planker 
o.s.v.”13 Ikke for det, fram til 20. april fortsatte man med møter også i 
Bonnie Brae Street. 

Det ble snart knyttet kontakt med kretsen rundt pastor Joseph Smales 
First New Testament Church i Burbank Hall (542 South Main Street), 
Los Angeles,14 idet Jennie Moore, som tilhørte Smales menighet, under 
søndagsmøtet 15. april bekjentgjorde for forsamlingen at hun hadde 
opplevd tungemålsgaven, “climaxing her remarks with a startling burst of 
‘other tongues’ interpreted by Ruth Asbery, and followed by several 
others,” som Nelson skriver. De fleste fra Smales forsamling skulle etter 
hvert velge Azusa Street framfor hjemmemenigheten. 

Ytterligere publisitet rundt den lille gruppen i Azusa Street kom 
gjennom en liten notis i Los Angeles Daily Times 18. april,15 og i august 
måned kunne man på det meste telle rundt 1200 møtebesøkende. Etter 
hvert trakk man også til seg ledere innen hellighetsbevegelsen fra hele 
USA, som ikke bare gjorde sin personlige pinseerfaring, men dessuten 
ble katalysator for bevegelsens videre profilering idet de vendte tilbake til 
sin lokale hellighetsforsamling (som ofte ble delt i to). 

                                                                                                                        
rundt Seymour fikk leie 312 Azusa Street fordi noen av dem var medlemmer av First 
African Methodist Episcopal Church.  

13 Bloch-Hoell, ibid., s. 59. 

14 Britiske Joseph Smale (1867-1926) flyttet i 1895 til Los Angeles og og tok 
pastoransvar (i First Baptist Church, 725 South Flower). I forbindelse med 
vekkelsen i Wales i 1904, vendte han tilbake til hjemlandet for å observere 
vekkelsen på nært hold. Da han så vendte tilbake til Los Angeles og startet opp 
bønnemøter i private hjem hvor man bad spesifikt om en tilsvarende åndsutgydelse, 
fikk han motstand fra menighetens øvrige lederskap. Tidlig på nyåret 1906 grunnla 
han derfor den frittstående menigheten. 

15 Artikkelen, med den lite flatterende tittelen “Weird Babel of Tongues”, 
avsluttet med å referere til en profeti fra kvelden i forveien om “awful destruction to 
this city [Los Angeles] unless its citizens are brought to a belief in the tenets of the 
new [Pentecostal] faith.” Skjebnens ironi ville at dette i tid skulle falle sammen med 
San Fransiscos hittil verste jordskjelv hvor om lag 10.000 personer mistet livet og 
300.000 av byens 400.000 innbyggere ble gjort hjemløse. Frank Bartlemans 
reaksjon var utvilsomt representativ, idet han utbasunerte jordskjelvet som Guds 
direkte domshandling, samt implisitt antydet en guddommelig legitimering av den 
gryende bevegelsen i Los Angeles. Samme dag skal 10.000 eksemplarer av hans 
egenproduserte “The Last Call”-traktat ha blitt delt ut. (Nelson, ibid., s. 195.)  
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Til tross for Seymours ‘suksess’ i Los Angeles, skulle det gå nærmere 
et halvt års tid før Parham ankom for å teste fruktene – kanskje fordi 
tilhengerskaren i Los Angeles ikke synes å ha utgjort mer enn om lag en 
tiendedel av bevegelsen totalt sett. Parhams forventning om hva han ville 
møte i Azusa Street var åpenbart farget av negativ forhåndsomtale, og fra 
plattformen sjokkerte han Los Angeles nyåndsdøpte med at “God is sick 
at his stomach”.16 Parhams misnøye var primært relatert til de afro-
amerikanske troendes status som likestilte med de hvite. Som tilhenger av 
den såkalte British-Israelism læren,17 var han overbevist om at 
angelsakserne innehadde en særskilt plass i Guds endetidsprogram. 
Parham fryktet blant annet at likestilling mellom rasene skulle resultere i 
ekteskap på tvers av disse. Tross alt hadde “the ‘sin’ of intermarriage in 
the days of Noah […] been the chief cause of the Flood and the root of all 
inherited disease and abnormalities up to the present time”!18  

I tillegg til avskriving av bevegelsen på grunn av rasistiske 
fordommer, var Parham dessuten sjokkert over de emosjonelle ytringene 
som kom til uttrykk i møtene: 

I sat on the platform in Azusa Street Mission, and saw the manifestations of the 
flesh, spiritualistic controls, saw people practicing hypnotism at the altar over 
the candidates seeking the baptism; though many were receiving the real 
baptism of the Holy Ghost. After preaching two or three times, I was informed 
by two of the elders, one who was a hypnotist … that I was not wanted in that 
place.19 

Flere av de hvite hadde allerede i august brutt med Azusa Street og 
fulgt med enten Frank Bartleman til møter på hjørnet av Eight Street og 

                                                   
16 Goff, ibid., s. 131. 

17 For en overfladisk introduksjon av denne læreoppfatningen, se Geir Lie, 
“Norske dommedagsprofeter – en presentasjon av tre hovedaktører.” Humanist 2-
3/1999 s. 66-67. Parham synes å ha blitt instruert i denne læren av Frank Sandford, 
som igjen hadde fått sin opplæring av Christian & Missionary Alliance-forkynner 
George P. Peck. 

18 Goff, ibid., s. 131. Få år senere skrev Parham karikerende om sitt første møte 
med Azusa Street: “Men and women, whites and blacks, knelt together or fell across 
one another; frequently, a white woman, perhaps of wealth and culture, could be 
seen thrown back in the arms of a big ‘buck nigger,’ and held tightly thus as she 
shivered and shook in freak imitation of Pentecost. Horrible, awful shame!” (Goff, 
ibid., s. 132.) 

19 Goff, ibid., s. 130. 
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Maple Street eller Elmer Fisher på 327 1/2 South Spring Street. Parham 
etablerte nå etter sin egen utestengning fra Azusa Street en konkurrerende 
virksomhet på hjørnet av Broadway Street og Temple Street.20 

Til tross for Parhams stadige polemikk mot  Seymours virksomhet i 
Azusa Street, valgte Seymour ikke å respondere på denne. I desember 
skrev han imidlertid i menighetsbladet The Apostolic Faith (som ikke må 
forveksles med Parhams blad med samme tittel): 

Some are asking if Dr. Chas. F. Parham is the leader of this movement. We can 
answer, no he is not the leader of this movement of Azusa Mission. We thought 
of having him to be our leader and so stated in our paper, before waiting on the 
Lord. We can be rather hasty, especially when we are very young in the power 
of the Holy Spirit. We are just like a baby – full of love – and were willing to 
accept anyone that had the baptism with the Holy Spirit as our leader. But the 
Lord commenced settling us down, and we saw that the Lord should be our 
leader. So we honor Jesus as the great Shepherd of the sheep. He is our model.21 

Seymour hadde startet det lille bladet i september 1906. I mai 1908 
ble det trykket i 50.000 eksemplarer og sirkulerte i om lag 50 land. Det er 
riktig, som Nelson påpeker, at “leading personalities arrived at Azusa to 
depart convinced missionaries, carrying the message far and wide.”22  

                                                   
20 Parham lyktes i å trekke ut 2-300 troende fra Azusa Street og forkynte for 

disse fram til desember. I forkant av oktober hadde han imidlertid gjort et forsøk på 
å innta John Alexander Dowies utopiske bysamfunn med sitt pinsebudskap. (Se Geir 
Lie, “Helbredelse ved tro: Fra Möttlingen til Tulsa – et historisk overblikk.” Refleks 
1-2 2002 s. 14-15.) Før han kom til Los Angeles, hadde han innsatt medarbeideren 
Warren Fay Carothers som sin representant i Zion City. De to mennene ble nå enige 
om å bytte plass, Carothers kom til Los Angeles mens Parham vendte tilbake til 
Zion City. Parham opplevde umiddelbar framgang for sin forkynnelse der, men 
denne stagnerte idet han i slutten av januar 1907 gav seg ut på en 3 måneders 
evangelistturné. Rykter om umoral fulgte ham fra begynnelsen av, og 19. juli ble 
han arrestert i San Antonio, Texas på grunn av påstått homoseksuell praksis. 
Parhams bevegelse ble i 1951 splittet: Både Full Gospel Evangelistic Association og 
den opprinnelige Apostolic Faith Movement har om lag 4000 medlemmer hver. 
Sistnevnte gruppering har vært trofast mot grunnlegger Parhams læreoppfatning at 
de ikke-troende ikke har evigvarende eksistens, men tvert imot “[are] punished in a 
literal burning hell which ultimately [consume] them and [end] their existence.” 
(Goff, ibid., s. 153.) 

21 Apostolic Faith, des. 1906 s. 1. Sitat fra Nelson, ibid., s. 212. 

22 Nelson, ibid., s. 213. Nelson fremhever spesielt Gaston Barnabas Cashwell 
([1862-1916] som var årsak til at hellighetsdenominasjonene The Pentecostal 
Holiness Church, The Fire-Baptized Holiness Church og The Pentecostal Free-Will 
Baptist Church åpnet seg for pinsebudskapet og identifiserte seg med den nye TM
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Seymours neste krise skulle imidlertid ikke la vente på seg. 13. mai 
1908 ble han gift med Jennie Evans Moore, noe som avstedkom skarp 
kritikk fra menighetens sekretær, Clara Lum. Hun flyttet nå til Portland, 
Oregon og knyttet seg opp til tidligere Azusa Street-kollega Florence 
Crawford og hennes Apostolic Faith bevegelse. Lum lot Azusa Street-
menigheten beholde de 20 abonnementslistene for bladet med adresser i 
Los Angeles og omegn. De to øvrige listene, den nasjonale og 
internasjonale listen, tok hun imidlertid med seg til Portland. Seymour 
prøvde uten hell å få listene tilbake, og Lum startet sammen med 
Crawford opp et konkurrerende blad med samme navn fra og med mai 
1908. Det vil si, de gav inntrykk av at det var samme blad som hadde 
endret postadresse fra Los Angeles til Portland.23 

Uten den nasjonale og internasjonale ‘mailinglisten’ var det umulig 
for Seymour å holde kontakten med de tusener av tidligere kontakter som 
hadde mottatt skjellsettende inntrykk fra Azusa Street. I et enkeltstående 
nummer av Apostolic Faith, etter at de to viktige listene var frarøvet ham, 
følte han like fullt behov for å si: 

I must for the salvation of souls let it be known that the editor is still in Los 
Angeles,…and will not remove ‘The Apostolic Faith’ from Los Angeles 
without letting subscribers and field workers know. This was a sad thing to our 
hearts for a worker to attempt to take the paper which is the property of the 

                                                                                                                        
bevegelsen), Charles Harrison Mason ([1866-1916] som grunnla det afro-
amerikanske hellighetsamfunnet Church of God in Christ i 1897. Deler av dette 
samfunnet fulgte grunnleggeren etter dennes pinseopplevelse), William H. Durham 
(som vil bli nærmere omtalt senere i denne artikkelen) og Robert Edward McAlister 
([1880-1953) som hadde en innflytelsesrik posisjon i The Pentecostal Assemblies of 
Canada). 

23 Crawfords Apostolic Faith bevegelse er representert i Norge som Apostolisk 
Tro og har sitt hovedkvarter i Stavanger. Dette er det eneste pinsesamfunn i Norge 
som har vært tro mot den opprinnelige pinsebevegelses hellighetslære, slik blant 
annet Parham og Seymour forkynte denne. For ytterligere informasjon om dette 
pinsesamfunnet, se Geir Lie, “Apostolisk Tro: et uutforsket amerikansk 
pinsesamfunn.” Teologisk Forum årg. XII nr. 1 (1998) s. 17-34. I denne artikkelen 
skrev jeg – feilaktig – at det var Crawford (og ikke Lum) som allerede i 1906 tok 
med seg mailinglistene (s. 23). [I etterkant av denne artikkels opprinnelige 
publikasjon etablerte den liberianske flyktningen Patrick Quabo Peterson 
menigheten Betania Church of God på Hareid i Møre og Romsdal i 2007. 
Menigheten tilhører det amerikanske pinsesamfunnet Church of God (Cleveland, 
Tennessee) og bifaller, som Apostolisk Tro, den opprinnelige pinsebevegelses 
forståelse av ‘entire sanctification’.] 
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Azusa Street Mission to another city without consent, after being warned by the 
elders not to do so.24 

Enda en krise skulle ramme både Seymour og Azusa Street, idet 
allerede omtalte William H. Durham (1873-1912) flyttet til byen i februar 
1911. Sannsynligvis talte Durham på vegne av mange som hadde gjort 
sin pinseerfaring forut for ham selv, ikke minst de som hadde tidligere 
bakgrunn i Keswick-innfluerte sammenhenger, som A.B. Simpsons 
Christian and Missionary Alliance eller John Alexander Dowies Christian 
Catholic Apostolic Church.  

Durham var pastor i Gospel Mission Church, en hellighetsmenighet i 
Chicago (943 North Avenue) da flere av medlemmene opplevde åndsdåp 
og tungetale i 1906. Durham gjorde tilsvarende erfaring under et 
kortvarig besøk ved Azusa Street, Los Angeles i februar 1907. Vel 
tilbake i Chicago ble Durham nå hovedeksponent for pinsebudskapet i 
Midtvesten. Blant de flere hundre som i løpet av de neste 2-3 år 
anerkjente Durhams nye forkynnelse, navngir historiker D.W. Faupel 
flere som skulle sette et definitivt preg på den stadig voksende 
pinsebevegelsen.25 Allerede i 1910 var Durham anerkjent som “the 
informal leader of the Pentecostal movement by those groups coming 
into the movement via Parham in the Southwest, Dowie in the Midwest, 
the ethnic communities in the upper Midwest and the Pentecostal 
contingency within the Christian Missionary Alliance.”26 

Durhams oppbrudd fra Chicago til fordel for Los Angeles i februar 
1911 er allerede nevnt. Kanskje var han først og fremst inspirert av sin 
samtidige E.W. Kenyon, slik sistnevnte hevdet,27 i sin proklamasjon av 
‘The Finished Work’, hvor man bestred berettigelsen av en spesifikk 
hellighetserfaring i etterkant av gjenfødelsen som fjernet syndenaturen i 
den troende. Kenyon selv hevdet at syndenaturen ble fjernet i og gjennom 

                                                   
24 Sitert etter Nelson, ibid., s. 175. 

25 Blant de mest kjente nevnes senere Foursquare-grunnlegger Aimee Semple 
McPherson, samt Daniel Berg og Gunnar Vingren (som året etter skulle ta 
pinsebudskapet med seg til Brasil). [Faupel, ibid., s. 235.] 

26 Faupel, ibid., s. 237. 

27 Essek William Kenyon, “Triumph for Truth.” Reality, april 1912 s. 127. Se 
også Dale Hawthorne Simmons, “‘I Love You but I Can’t Marry You’: E.W. 
Kenyon and the Pentecostal movement.” Paper presentert ved Society for 
Pentecostal Studies 25. årsmøte i Toronto, 9. mars 1996. 
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gjenfødelsen, mens Durhams forståelse synes uklar. Nelson skriver i den 
anledning: 

Durham’s teaching promised complete sanctification at conversion. Some took 
it to mean gradual growth in sanctification over a lifetime. Everyone agreed that 
whatever else it might mean, sanctification was not a second definite experience 
following conversion, in Durham’s view.28 

I 1911 hadde de fleste hvite forlatt Azusa Street (hvor om lag 60 
troende nå kom sammen), og Durham fikk avslag fra pastor Elmer Kirk 
Fisher da han bad om å få preke i dennes Upper Room Mission, Los 
Angeles for tiden største pinseforsamling. I stedet fikk han, sammen med 
fem medarbeidere, tillatelse til å avholde møter i Azusa Street. 
Møtekampanjen varte om lag 10 uker og splittet de pinsetroende i byen. 
Seymour, som hadde oppholdt seg utenbys hele denne perioden, ble kalt 
hjem fra New York City og oppdaget at hvite trossøsken hadde invadert 
Azusa Street med sin nye hellighetsforkynnelse. 2. mai ble Durhams 
prekentillatelse trukket tilbake. Sammen med Frank Bartleman leide nå 
Durham et lokale på hjørnet av Seventh Street og Los Angeles Street og 
samlet snart en tilhengerskare på om lag 600 troende, og blant disse de 
fleste av Seymours medarbeidere. Durham prøvde siden å innfiltrere 
Florence Crawfords Apostolic Faith bevegelse, men uten hell. 39 år 
gammel døde han av tuberkulose. 

Durhams innflytelse skulle dog vedvare også etter hans død. 
Pinsesamfunnet Assemblies of God, grunnlagt i 1914, stilte seg bak 
Durhams avvisning av berettigelsen av en spesifikk og punktuell 
hellighetserfaring i etterkant av gjenfødelsen. Det samme gjaldt for 
International Church of the Foursquare Gospel, grunnlagt av Aimee 
Semple McPherson i 1927. 

Ikke-trinitarisk pinsekristendom 
Neste splittelse blant amerikanske pinsevenner skulle så å si eksklusivt 
ramme Durhams tilhengere, det vil si dem som bestred berettigelsen av 
en spesifikk hellighetserfaring mellom frelsesopplevelsen og åndsdåpen. 
Foranledningen var et campmeeting-arrangement med den kvinnelige 
forkynneren Maria Woodworth Etter utenfor Los Angeles i april 1913. 
En preken med utgangspunkt i Jer 31:32 skapte forventninger om at Gud 
var iferd med å gjøre ‘noe nytt’ blant de pinsetroende. Det angivelig nye 
(‘the New Issue’) fikk en tilsynelatende begynnelse gjennom den 

                                                   
28 Nelson, ibid., s. 247. 
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kanadiske forkynneren Robert Edward McAlister, som under et dåpsmøte 
henledet oppmerksomheten mot det påståtte faktum at urmenigheten 
alltid døpte ‘i Jesu navn’, ikke i det trinitariske formularet ‘i Faderens, 
Sønnens og Den Hellige Ånds navn’. En av de tilstedeværende, John G. 
Sheppe, ble så revet med at han tilbrakte hele natten i bønn og 
bibelstudium før han tidlig neste morgen vekket opp de øvrige ved å løpe 
rundt i leiren mens han ropte at Gud hadde åpenbart for ham sannheten 
om dåp i Jesu navn alene. 

En av Durhams  medarbeidere i Los Angeles, australieren Frank J. 
Ewart møtte med McAlister etter campmeeting-arrangementets 
avslutning for om mulig å komme til rette med den tilsynelatende 
motsetning mellom det trinitariske dåpsformularet i Matt 28:19 og den 
apostolske praksis med dåp i Jesu navn alene slik denne praksis ble 
beskrevet i Apgj 2:38. 

Fortsatte studier på privat basis ledet ham snart til den nyervervede 
‘innsikt’ at det gamle testamentes Jahve-skikkelse var identisk med det 
nye testamentes Jesus, hvilket igjen ble sett i sammenheng med 
nødvendigheten av dåp i Jesu navn alene. Gjennom Ewart og 
likesinnedes profilering av ‘the new issue’ blant Durhams tilhengere, 
vant man i 1915 hver eneste Assemblies of God forkynner i staten 
Louisiana over til den nye bevegelsen. Med utgangspunkt i apostelen 
Peters gjensvar til jødene i Jerusalem (på spørsmålet om hva de måtte 
gjøre for å ‘bli frelst’ – hvorpå han svarte: ‘Vend om og la dere døpe i 
Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og 
dere skal få Den Hellige Ånds gave.’ [Apgj 2,38]), hvor ‘døpt i Jesu 
Kristi navn’ ble forstått synonymt med ‘født av vann’, uttalt av Jesus selv 
i Joh 3,5 – ble befalingen om vanndåp (‘født av vann’ i Joh 3,5) 
forbundet med det å døpe i Jesu navn alene i Apgj 2,38. Tilsvarende ble 
åndsdåp (‘Den Hellige Ånds gave’ i Apgj 2,38) identifisert med uttrykket 
‘født av Ånd’ i Joh 3,5, hvorigjennom pinseerfaringen (åndsdåp med 
tungetale) nå ble identifisert med frelseserfaringen. Historiker J.H. 
Howell oppsummerer treffende: 

This intricate reinterpretation of passages produced a well-defined ‘plan of 
salvation’ based on Acts 2:38: repentance, water baptism administered in ‘Jesus 
name,’ and Spirit baptism evidenced by glossolalia. In the New Issue mentality, 
these three steps were essential to Christian salvation and those not participating 
in them were held as deficient and not truly saved.29 

                                                   
29 Joseph H. Howell, “The People of the Name: Oneness Pentecostalism in the 

United States.” Ph.D. diss., Florida State University, 1985 s. 36. 
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Jeg har i en tidligere artikkel argumentert utfra den forståelse at “den 
opprinnelige pinsebevegelsen og dens primæranliggende kun kan forstås 
rett om man anerkjenner den som først og fremst en eskjatologisk, ja, en 
millennisk bevegelse.”30 Den ikke-trinitariske fløy innen amerikansk 
pinsebevegelse profilerte seg også som gjenreisningsbevegelse. Som 
Howell skriver, “Advancing the rhetoric of the Azusa revival which 
proclaimed the restoration of the original apostolic church in the practice 
of glossolalia, New Issue [i.e., non-trinitarian] proponents argued that 
‘latter day’ Christianity was ‘fully’ restored with the revelation of the 
divine name [Jesus] and the uncovering of the ‘mystery’ of the 
Godhead.”31 Sannheten om Guds sanne natur var en av de siste sannheter 
som ville gjenoppdages av ‘Kristi legeme’ forut for bortrykkelsen. Ewart 
hevdet endog at treenighetslæren var den siste av de ‘katolske’ lærepunkt 
som protestantismen måtte ta et nødvendig oppgjør med: “In 1914 God 
made his final move to raise up a people to restore the One Body or 
Church to the Apostolic Age [referring to the ‘revelation’ of the Jesus 
name baptismal formula].”32  

Ikke-trinitariske pinsevenner, især afro-amerikanske, omtales gjerne 
som ‘Apostolic Pentecostals’, en alludering til deres angivelig apostolske 
praksis vedrørende vanndåp i Jesu navn alene. Uttrykket ‘Oneness 
Pentecostals’ favner imidlertid både hvite og afro-amerikanere og 
henspeiler på “the innovative application of Old Testament monotheism 
to the person of Jesus and the resultant denial of the traditional notion of 
the Trinity,”33 som Howell påpeker.34 Man kan her tale om en såkalt 
modalistisk treenighetslære hvor den ene Gud (Jesus) gjennom historien 
hevdes å ha åpenbart seg på ulike måter: som ‘Fader’, ‘Sønn’ og ‘Hellig 
Ånd’. Både ‘Faderen’ og ‘Ånden’ ble til tider forstått som åpenbaringer 
av guddomsnaturen i den inkarnerte Kristus. ‘Faderen’ var videre et 
uttrykk for den ‘evige’ Gud, mens Jesu ‘sønnekår’ startet ved 
unnfangelsen som menneske. I så måte reduseres Kristi pre-eksistens til 

                                                   
30 Geir Lie, “Apostler og aposteltjeneste i internasjonal pinsekristendom.” 

Refleks 1-1 2002 s. 5. 

31 Howell, ibid., s. 48-49. 

32 Sitat fra Howell, ibid., s. 49. 

33 Howell, ibid., s. 6. 

34 Benevnelsen ‘Jesus only’ (på norsk “Jesus alene”) kan synes å være et 
økenavn som primært trinitariske pinsevenner har lansert om dem. TM
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noe som befant seg i den evige Guds forutviten. Eller som Howell 
uttrykker det: “Christ eternally existed in the mind or plan of God as ‘the 
lamb slain from the foundations of the world.’”35 

Man har i USA en rekke pinsedenominasjoner som identifiseres med 
‘Oneness Pentecostalism’. Læremessig er det dog lite som skiller.36 Det 
største samfunnet, United Pentecostal Church, er for øvrig representert 
med lokalmenigheter også i Norge.37 
 

                                                   
35 Howell, ibid., s. 61. 

36 Mens enkelte hevder at en må døpes i Jesu navn alene og motta 
tungemålsgaven for å bli ‘frelst’, finnes det også dem som mener at en blir ‘frelst’ 
ved tro og omvendelse, hvilket i sin tur bør bevirke dåp i Jesu navn, samt mottakelse 
av åndsdåp, tungetale inklusivt. 

37 For ytterligere opplysninger, se Geir Lie, “Ikke-trinitariske pinseretninger i 
Norge. En historisk og teologisk kontrastering.” Baptist Årg. 5 Nr. 1/1998 s. 19-30. 
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KAPITTEL 5 

Premillennismens historie i Storbritannia og USA* 
Premillennisk eskjatologi var opprinnelig en viktig hjørnesten innen 
pinsebevegelsens samlede ‘teologi’. Førstnevnte har selvsagt ikke opp-
stått i noe ideologisk vakuum, og jeg vil i denne artikkelen søke både en 
historisk og læremessig kontekstplassering av ‘pentekostal pre-
millennisme’. Her vil arven via både John Nelson Darby (plymouth-
brødrene) og John Fletcher (metodismen) trekkes veksler på.  Impulsene 
fra Storbritannia og USA gjør for øvrig at kontekstplasseringen blir en 
delvis oversikt over premillennismens historie i de to respektive land.1  

Britisk millennisme 

Apokalyptiske forventninger – og spekulasjoner – har fulgt den kristne 
menighet gjennom dens 2000-årige historie, og kanskje i særdeleshet i 
krisetider. En katalysator for britisk millennisme2 var den franske 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 4-2 (2005) s. 2-16 

1 Premillennismen innen Catholic Apostolic Church i Storbritannia, f.eks., vil 
ikke berøres i denne artikkelen da jeg ikke kan se at den har bidratt til 
pinsebevegelsens eskjatologiforståelse. 

2 Timothy P. Weber skriver i Living in the Shadow of the Second Coming. 
American Premillennialism 1875-1982 (Grand Rapids, Michigan: Zondervan 
Publishing House, 1983) s. 9-10: “Since the intricacies of biblical prophecies are 
still mysterious to most people, it is necessary to say a brief word about Christian 
millennial thought in general. Broadly speaking, Christian millennialism is the belief 
that there will be a long period of unprecedented peace and righteousness, closely 
associated with the second coming of Christ. Christians can be divided into three 
groups, depending on whether they take the millennial reign of Christ literally and 
where they place Christ’s return in relation to it. Amillennialists (literally, “no-
millennialists”) interpret biblical references to the millennium figuratively and 
contend that the millennial reign of Christ occurs in the hearts of his followers. 
Postmillennialists, on the other hand, believe that Christ will return after the church 
has established the millennium through its faithful and Spirit-empowered preaching 
of the gospel; while premillennialists expect Christ to return before the millennium 
in order to establish it by his might. Premillennialists are further divided into two 
subgroups on the basis of their fundamental approach to prophetic texts. Historicist 
premillennialists believe that the prophetic Scriptures, especially those in Daniel and 
Revelation, give the entire history of the church in symbolic form. Thus they look 
into the church’s past and present to find prophetic fulfillments and to see where 
they are in God’s prophetic timetable. Futurist premillennialists argue that none of TM
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revolusjon – innledet i 1789. Den amerikanske historikeren Ernest R. 
Sandeen skriver: “To live through the decade of the 1790s in itself 
constituted an experience in apocalyptism for many of the British. The 
violent uprooting of European political and social institutions forced 
many to the conclusion that the end of the world was near.”3 

En rekke eskjatologiske blader så snart dagens lys, som Morning 
Watch,4 Christian Herald,5 Investigator,6 Quarterly Journal of 
Prophecy,7 Prophetic Herald and Churchman’s Witness for Christ8 og 

                                                                                                                        
the prophecies of the ‘last days’ have been fulfilled in the history of the church, and 
they expect them all to come to pass within a short period just before the return of 
Christ. For them, all the great events prophesied in the Bible still await fulfillment.” 

3 Ernest R. Sandeen, The Roots of Fundamentalism. British and American 
Millenarianism 1800-1930 (Chicago og London: The University of Chicago Press, 
1970) s. 5. Weber (s. 14-15) skriver: “For anyone to gain a respectful hearing for his 
millennial views, he had to demonstrate their correspondence with current events. 
This was especially true of historicist premillennialists, who believed that biblical 
prophecies of the ‘last days’ provided an overview of the entire church age. 
Accordingly, those premillennialists were eager to show that the Pope’s exile from 
Rome in 1798 at the hands of French troops was an exact fulfillment of the 
prophecies in Daniel 7 and Revelation 13. Those passages predicted that after 1260 
‘days’ the reign of the Beast or Antichrist would end and they would be followed 
shortly by the coming of the Son of Man. In typical Protestant fashion, the Beast 
was identified as the Roman papacy, and in typical historicist fashion, the ‘days’ of 
the prophecy was converted into years. By dating the rise of the papacy at A.D. 538, 
premillennialists could claim by simple arithmetic that the events in 1798 were 
dramatic fulfillments of the prophecy. Encouraged by such success, premillennialists 
turned their attention to the next major event on God’s prophetic calendar – the 
second coming of Christ. The exile of the Pope proved its imminence, and the 
prophecy in Daniel 8:14 provided the year. Daniel had predicted that 2300 ‘days’ 
after the ‘desolation of the sanctuary,’ Messiah would come. Using Bishop Ussher’s 
chronology to date the profanation of the Jerusalem temple by Nebuchadnezzar (457 
B.C.), premillennialists converted days to years and calculated Christ’s coming in 
about 1843. 

4 London, 1829-33. 

5 Dublin, 1830-35. 

6 London, 1831-36. 

7 1849-?. 

8 1845-47. 
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Rainbow.9 Det eldste av disse, Morning Watch, oppstod i forlengelse av 
en uke lang ‘profetisk konferanse’ lokalisert til landstedet Albury Park. 
Den første konferansen ble avholdt i 1826 og fortsatte i flere år framover. 
Like forut for den første av disse ble the Society for the Investigation of 
Prophecy stiftet i London. En tilsvarende forening, the Prophecy 
Investigation Society, ble til i 1842 og samlet interesserte til et par årlige 
samlinger hvor man nettopp fokuserte på eskjatologi. 

Nevnes bør også de såkalte Powerscourt-konferansene (etter Lady 
Theodosia Powerscourt) i Irland fra 1831 av. Sannsynligvis hadde de 
fleste deltakerne der en historisk tilnærming til Johannes Åpenbaring – 
det vil si at de tolket de fleste profetordene som allerede (historisk) 
oppfylte. Plymouthbrødrene, med John Nelson Darby i spissen, forfektet 
imidlertid en futurisk tilnærming, det vil si at profetiene fremdeles var å 
betrakte som uoppfylte (jfr. note 1).  

Tilnærmingen var ikke unik for plymouthbrødrene, men hadde sin 
opprinnelige bakgrunn blant katolske teologer som på den måten avviste 
protestantiske troendes identifikasjon av pavedømmet med Antikrist ved 
å hevde at Antikrist ennå ikke hadde trådt fram på arenaen. Blant 
plymouthbrødrene var det imidlertid en splittelse på gang, idet Benjamin 
Newton (leder for vennegruppen i Plymouth) ikke kunne følge verken 
Darbys futuriske tilnærming til Åpenbaringsbokens forutsigelser eller 
hans oppsplitting av Jesu annet komme i to separate faser: en midlertidig 
bortrykkelse av de troende til himmelen og Jesu komme til jorden for å 
etablere tusenårsriket.10 Ifølge Darby kunne bortrykkelsen skje når som 
helst, all den stund den var relatert til menighetens tidsperiode – som etter 

                                                   
9 London, 1864-87. Bladet Rainbow er interessant i den forstand at budskapet 

reflekterer læremessig avhengighet av Darbys pretribulasjonale premillennisme, 
samtidig som de anglikanske skribentene bevisst syntes å skjule denne avhengighet. 
Sannsynligvis var årsaken at de ikke bifalt Darbys ekklesiologi, som igjen gav 
logiske føringer til den eskjatologi både han og de selv innestod for.  

10 Weber skriver (s. 21) : “Up to the early 1830s, it seems that all futurist 
premillennialists had seen the rapture in conjunction with the second coming of 
Christ at the end of the tribulation. But dispensationalists, taking their cues from the 
creative teaching of John Darby, separated them. At the rapture, they said, Christ 
will come for his saints, and at the second coming, he will come with his saints. 
Between these two events will occur the tribulation, which dispensationalists 
equated with […] the reign of Antichrist. In this way the church will be removed 
from the scene so that God can resume his prophetic countdown and his dealings 
with Israel.” 
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sigende kun var som parentes i Guds historiske program å betrakte – og 
verken var forhåndsomtalt i Det gamle testamente eller referert til i 
Johannes Åpenbaring.  

Endelig bør også nevnes tre ‘Second Advent’ konferanser som ble 
avholdt i Mildmay Park utenfor London i 1878, 1879 og 1886. 
Initiativtaker var William Pennefather, anglikansk prest i St. Jude’s 
Church. Konferansen samlet deltakere fra ulike læremessige posisjoner: 
George Hawkins Pember argumenterte for ‘partial rapture’ læren, H. 
Grattan Guinnes for historisk premillennisme mens Frank H. White “had 
become an annihilationist.”11 Mildmay konferansene synes å ha lagt 
føringer for tilsvarende konferanser i USA. 

Amerikansk millennisme 

I USA var de ‘vekkelseskristne’ stort sett postmillennister – det vil si at 
de så for seg Jesu gjenkomst i etterkant av en 1000-årig fredsperiode. 
William Miller, bonde fra Low Hampton, New York, var en av flere som 
opponerte mot denne forståelsen. Tilsynelatende uten interaksjon med 
andre kom han fram til en læremessig forståelse som i forbløffende grad 
sammenfalt med historiske premillennister i Storbritannia. I motsetning 
til disse tidfestet han imidlertid Jesu gjenkomst til 22. oktober 1844. 

Også i USA dukket det opp eskjatologiske blader: Literalist,12 
American Millenarian and Prophetic Review,13 Theological Literary 
Journal,14 Prophetic Times15 og Waymarks in the Wilderness16 var noen 
av disse. 

I 1868 møtte en håndfull ledere, identifisert med kretsen rundt 
Waymarks in the Wilderness, til en konferanse i New York City. 
Tilsvarende konferanser ble avholdt i flere storbyer de neste par årene. 
Etter hvert startet man opp en årlig konferanse som strakte seg over 1-2 
uker på sommeren. I perioden 1883-97 ble konferansen avholdt ved 
Niagara-on-the-Lake i Ontario, Canada, derfor navnet the Niagara Bible 

                                                   
11 Sandeen, ibid., s. 147. 

12 Philadelphia, 1840. 

13 New York City, 1842-44. 

14 1848-?. 

15 1863-81. 

16 1854-57, 64-72. 
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Conference. Viktige premissleverandører under de årlige samlingene ved 
Niagara var James Hall Brookes, George C. Needham og William J. 
Erdman. 

De fleste deltakerne bifalt Darbys futuriske tilnærming til Johannes 
Åpenbaring og argumenterte for at Jesu gjenkomst ville inntre i forkant 
av tusenårsriket (premillennisme).17 Mange hadde imidlertid ikke noe 
forhold til tidshusholdningslæren som sådan, Darbys ekklesiologiske 
læreposisjon som gav føringer for den eskjatologi de hadde hentet fra 
ham. 

Konferansene appellerte først og fremst til presbyterianere og 
baptister.18 Velkjent blant disse var blant annet Arthur Tappan Pierson 
(1837-1911), opprinnelig presbyterianerprest , men etter hvert “in fact, if 
not in name, a Baptist.”19 Tilsvarende kjent, A.J. Gordon (1836-95), 

                                                   
17 “The key to understanding the whole dispensational system is a very ingenious 

and complex interpretation of a prophecy in Daniel 9 concerning ‘seventy weeks’. 
The seventy weeks (or seventy ‘sevens’) is interpreted as meaning four hundred 
ninety years. Four hundred eighty-three of these years (seven weeks and sixty-two 
weeks) are thought to refer precisely to the period from the rebuilding of Jerusalem 
recorded in Ezra and Nehemiah to the time of Christ. The startling and ingenious 
aspect of the interpretation is that it posits that these first sixty-nine weeks were not 
immediately followed by the seventieth. Rather, it suggests that the entire church 
age (not clearly indicated in the Old Testament prophecies) intervenes between the 
sixty-ninth and seventieth week. This leaves a host of prophecies to be fulfilled in 
this last brief seven-year time, which is the final period before Christ sets up the 
millennial kingdom. These events, as elaborated in Daniel and Revelation, will 
include the appearance of the ‘anti-Christ’ or ‘false prophet,’ who will likely be an 
ecclesiastical tyrant backed by the united apostate churches, the corresponding 
emergence of a political leader, known in Revelation as ‘the Beast,’ who will reunite 
ten nations that have grown out of the Roman Empire (the ten toes in the vision of 
Nebuchadnezzar in Daniel 2) forming a new Roman Empire (‘Babylon’ in 
Revelation); the return of the Jews in unbelief to Palestine; the conversion of some 
of the Jews; their intense persecution, especially by the great world leaders, during 
the final three and one half years of ‘great tribulation;’ the personal return of Christ 
with all the saints forming an army that will engage and defeat the combined forces 
of the Gentile world powers, the Beast, and the false prophet, at a place in the Near 
East known as Armageddon.” George M. Marsden, Fundamentalism and American 
Culture. The Shaping of Twentieth Century Evangelicalism 1870-1925 (Oxford: 
Oxford University Press, 1982) s. 52.  

18 Marsden, ibid.,  s. 46. 

19 Sandeen, ibid., s. 144. 
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pastor i Clarendon Street Baptist Church i Boston fra 1869 fram til sin 
død, fungerte som bindeledd mellom profetkonferansene og 
hellighetsbevegelsen. I sitt blad Watchword20 sørget han for at begge 
bevegelsers anliggende ble behørig profilert. Bemerkelsesverdig er det 
kanskje at Gordon, i motsetning til de fleste premillennistene, etter hvert 
gikk fra futurisk til historisk premillennisme – selv om han, ironisk nok, 
fastholdt den første posisjons bifall av læren om de troendes midlertidige 
bortrykkelse.21 

Niagara-konferansene fungerte etter hvert som katalysator for 
tilsvarende profetkonferanser rundt omkring. I tillegg ble millennismen 
profilert gjennom D.L. Moodys sommerkonferanser i Northfield, 
Massachussetts. Ikke slik å forstå at disse konferansene eksklusivt var 
forbeholdt millennistene. Sandeen skriver: 

From 1880 until his death Moody brought speakers to Northfield, 
Massachussetts, for summer conference sessions that attracted men of all 
persuasions and changed the character of American Protestantism. As a result 
of Moody’s efforts a new kind of pietistic holiness was brought from England 
[i.e., Keswick teachings] to this continent, the Bible institute movement began 
to gather momentum, and the missionary program of the evangelicals reached 
its crest in the Student Volunteer Movement. With Moody as ally and convert, 
and with the Northfield conference as a sounding board for their views, the 
millenarians had an unparalleled opportunity to impress their own view of this 
world and the next upon evangelical Christianity.22 

Millennismens innflytelse over Northfield-konferansene var imidlertid 
ikke en enveis innflytelse. Da den britiske Keswick-forkynneren F.B. 
Meyer ble invitert i 1891, protesterte ‘millennistene’ høylydt før han 
kom. De fleste av dem stod i en kalvinsk kristendomstradisjon og 

                                                   
20 Boston, 1878-97. 

21 “Pre-millenarians again, are divided into two schools, the Futurist and the 
Historical: the former of whom hold that Antichrist is yet to appear, and that the 
larger part of the Apocalypse remains to be fulfilled; while the latter maintains, with 
the reformers and the expositors of the early post-Reformation era, that Antichrist 
has already come in the bloody and blasphemous system of the papacy, and that the 
Apocalypse has been continually fulfilling from our Lord’s ascension to the present 
time. If we turn away from the Futurist interpretation – in which we were ‘nourished 
and brought up’ so far as our prophetic studies are concerned – and express our firm 
adherence to the Historical, it is because we believe that the latter is more 
scriptural.” (Adoniram Judson Gordon, Ecce Venit. Behold He Cometh. [New York, 
Chicago og Toronto: Fleming H. Revell Company, 1889] s. vi.) 

22 Sandeen, ibid., s. 172-173. 
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forvekslet Keswickforkynnelsen med det hellighetsbudskap som ble 
forkynt innen den metodistiske fløy av amerikansk hellighetsbevegelse.23 
Da de oppdaget at Keswickforkynnerne ikke innestod for den såkalte 
‘entire sanctification-læren’ (at Gud fjerner den troendes iboende 
syndenatur gjennom en spesifikk hellighetserfaring), og at de endog bifalt 
deres egen premillennisme, ble heller ikke Keswickforkynnernes 
hellighetslære (at den troende kunne holde sin iboende syndenatur i 
sjakk) aldeles uspiselig. 

Delvis influert av Moody ble premillennistene grepet av ideen om 
bibelskoler for å utdanne gudfryktige menighetsledere. Disse ville ikke 
besmitte menigheten med ‘liberal’ teologi tilsvarende universitetene 
hadde gjort, ble det hevdet. A.B. Simpson etablerte Nyack Missionary 
College i 1882 mens Moody Bible Institute ble offisielt åpnet i 1889. A.J. 
Gordon åpnet samme året Boston Missionary Training School.24 Og på 
Vestkysten etablerte Thomas C. Horton The Bible Institute of Los 
Angeles (BIOLA) i 1907. 

Fundamentalister og evangelikale 
Rundt 1920 ble motstanden mot de ‘liberale’ i enkelte kretser utpreget 
militant. Delvis skyldtes dette en skarpere tone fra teologisk sett ‘liberalt’ 
hold, og delvis trusselen fra naturvitenskapen. Ikke minst fungerte 1. 
verdenskrig som katalysator for en skarpere brodd mellom i bibelsyn 
‘liberale’ troende og ‘konservative’ premillennister, idet flere teologer 
ved University of Chicago anklaget premillennistene for manglende 
nasjonalpatriotisme ved å unnlate å støtte USAs krigsinnsats fra og med 
april 1917. Shirley Jackson Case, professor i kirkehistorie ved University 
of Chicago, hevdet endog at premillennistenes numeriske fremgang 
skyldtes finansiell støtte fra nazi-Tyskland: 

“Two-thousand dollars a week is being spent to spread the doctrine,” he told 
reporters. “Where the money comes from is unknown, but there is a strong 

                                                   
23 For en sammenligning av de to fraksjonene innen hellighetsbevegelsen, se 

Geir Lie, “Hellighetsbevegelsen i USA og Storbritannia – et historisk riss.” Refleks 
2-1 (2003) s. 3-20. 

24 Ved Gordons død endret skolen navn til Gordon Divinity School. Skolen ble 
siden splittet i henholdsvis Gordon College og Gordon-Conwell Theological 
Seminary. 
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suspicion that it emanates from German sources. In my belief the fund would be 
a profitable field for governmental investigation.”25 

Det ‘konservative’ tidsskriftet The King’s Business hadde følgende 
gjensvar: “While the charge that the money for premillennial propaganda 
‘emanates from German sources’ is ridiculous, the charge that the 
destructive criticism that rules in Chicago University ‘emanates from 
German sources’ is undeniable.”26 På samme måte som de ‘liberale’ 
anklaget premillennistene for, iallfall indirekte sett, å utgjøre en trussel 
for demokrati og nasjonal sikkerhet, hevdet premillennistene, på den 
annen side, at de ‘liberale’ var iferd med å rasere det kristne fundamentet 
som det amerikanske samfunnet var tuftet på:  

“Loud are the cries against German Kultur […] Let this now be identified with 
Evolution, and the truth begins to be told.” The truth, [premillennialist Howard 
W. Kellogg stressed in an address given at the Bible Institute of Los Angeles,] 
was that this philosophy was responsible for “a monster plotting world 
domination, the wreck of civilization and the destruction of Christianity 
itself.”27 

Med William B. Riley i spissen tok ideen om en World’s Christian 
Fundamentals Association form. Den nyetablerte sammenslutningen 
inviterte til sin første konferanse i mai 1919 og samlet om lag 6000 
deltakere. Fram til om lag 1925 opplevde man en bred oppslutning blant 
‘konservative’ troende mot læremessig forfall innen først og fremst 
Northern Baptist Convention og (Northern) Presbyterian Church in the 
U.S.A. Det er denne form for militant ‘konservatisme’, iallfall siden 
1950-årene, som er blitt identifisert som ‘fundamentalisme’. Marsden 
skriver: 

Fundamentalism was a loose interdenominational coalition of ‘aggressive 
conservatives – conservatives who feel that it is their duty to contend for the 
faith.’ This definition embraced the main concerns of the [dispensationalist] 
premillennialists, conservative Baptists, Presbyterian traditionalists, and the 
scattered militants in other denominations, who were beginning to develop a 
sense of common identity.28 

En periode syntes de ‘konservative’ å ha overtaket. Endog den profane 
presse hevdet at ‘fundamentalistene’ hadde logikken på sin side når de 

                                                   
25 Marsden, ibid., s. 147. 

26 Marsden, ibid., s. 148. 

27 Marsden, ibid., s. 148-149. 

28 Marsden, ibid., s. 169. 
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oppfordret de ‘liberale’ om å tre ut av sine respektive trossamfunn. 
Marsden oppsummerer på vegne av pressen: “The fundamentalists […] 
were not denying the rights of the modernists to think as they pleased. 
They were only claiming that if the modernists wanted to think thoughts 
which contradicted the creeds that denominations had always affirmed, 
then it would be only gentlemanly to withdraw and found denominations 
on some other basis.”29  

At det likevel skulle bli de ‘liberale’ som presset de mest militante 
‘fundamentalistene’ ut, skyldes mer enn én årsaksfaktor. Blant annet 
lyktes de ‘liberale’ i sin fremstilling av konflikten som i mindre grad en 
teologisk uenighet enn et resultat av sosio-kulturelle forskjeller. 
‘Fundamentalistene’ var etter sigende enkle mennesker som motsatte seg 
nødvendige kulturelle samfunnsendringer. En tilsynelatende bekreftelse 
på fremstillingens berettigelse fikk man gjennom rettsaken mot 
biologilærer John Scopes i Dayton, Tennessee i 1925. Scopes hadde 
nemlig undervist elevene i utviklingslæren – stikk i strid med Tennessees 
nylig lovfestede forbud mot å presentere Darwins evolusjonslære i den 
offentlige skolen. Selv om dommen gikk i Scopes disfavør, fikk han 
opinionens støtte mens ‘fundamentalistisk’ kristendom ble identifisert 
med “rural backwardness”.30 

‘Fundamentalismens’ mest agressive støttespillere dannet etter 1925 
små separatistgrupper og/eller –samfunn. De profilerte seg gjennom 
radiosendinger, skriftlige publikasjoner, bibelskoler, ja, endog ved å 
starte universitet (f.eks. Dallas Theological Seminary, Wheaton College 
og Bob Jones University).  

Mindre militante tilhengere forble (delvis) trofaste innenfor sine 
respektive trossamfunn, idet de “saw themselves as standing in the 
tradition of Dwight L. Moody, Charles Finney, Jonathan Edwards, and 
George Whitefield, representing the long-standing transdenominational 
center of the American evangelical tradition.”31 I 1942 ble National 
Association of Evangelicals (NAE) etablert som et løselig forbund av 
konservative trossamfunn og enkeltpersoner som ivret for evangelisering.   

                                                   
29 Marsden, ibid., s. 175. 

30 Marsden, ibid., s. 187. Dette til tross for at fundamentalismen i reell forstand 
hadde hatt sin styrke i byene i nord og på Østkysten. 

31 George M. Marsden, Understanding Fundamentalism and Evangelicalism 
(Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1991) s. 64. 
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NAE favnet til å begynne med både militante og mindre-militante 
‘fundamentalister’. En tilsvarende sammenslutning, men eksklusivt åpen 
for de militante, ble initiert av Carl McIntire i 1941, American Council of 
Christian Churches (ACCC). Ulike forsøk på å forene de to 
sammenslutningene førte ikke fram. Dette skyldtes ikke minst ulik 
strategi i forhold til de historiske trossamfunn – mange av de moderate 
‘fundamentalistene’ hadde nemlig oppgitt forrige generasjons 
dispensasjonalisme med dertil tilhørende negative innstilling til de 
historiske trossamfunn selv om de fortsatt kunne være futuriske 
premillennister. Også ulikt syn på forholdet til de amerikanske 
pinsesamfunn var utslagsgivende. I april 1944 publiserte McIntire en 
rekke kritiske artikler i sitt eget blad Christian Beacon. C.M. Robeck 
skriver: 

‘Tongues,’ his paper claimed, ‘is one of the great signs of the apostasy.’ The 
real gift of tongues had long since ceased to exist. McIntire announced his 
willingness to merge the ACCC into the NAE if the NAE would, among other 
things, ‘get rid of the … tongues groups.’32 

                                                   
32 Cecil M. Robeck, “National Association of Evangelicals.” The New 

International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements; editor Stanley 
M. Burgess and Eduard M. van der Maas, associate editor (Grand Rapids, Michigan: 
Zondervan Publishing House, 2002) s. 923. Pinsevenner har ofte identifisert 
tidshusholdingslæren (dispensasjonalismen; som forøvrig mange fundamentalister, 
ikke minst de militante, bifalt) som sådan som på kollisjonskurs med 
pinsebevegelsens gjenopprettelseslære (av nådegavene jfr. 1 Kor 12 og Ef 4,11). 
Den amerikanske pinsehistorikeren Vinson Synan skriver feilaktig: “The 
fundamentalists had also been swayed  by a relatively new biblical hermeneutic 
known as ‘Scofieldian dispensationalism,’ which viewed the Pentecostalist practices 
of glossolalia and divine healing as signs heralding the ‘dispensation of Grace,’ 
destined to cease with the apostles of the New Testament.  This ‘cessationist’ 
theology was most fully developed by Benjamin Warfield. In his 1918 volume, 
Counterfeit Miracles, Warfield asserted that not a single miracle had occurred since 
the death of the last apostle. The Pentecostals were therefore in grave error and 
beyond the pale of orthodox fundamentalism.” (Vinson Synan, The Holiness-
Pentecostal Tradition. Charismatic Movements in the Twentieth Century [Grand 
Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1997] s. 209.) Synan 
tar feil både i sin presentasjon av Scofield og fundamentalismens læreposisjon. 
Scofields tidshusholdningslære berører ikke “the Pentecostalist practices of 
glossolalia and divine healing.” Og fundamentalistene avskrev ikke berettigelsen av 
tungetale og troshelbredelse p.g.a. tidshusholdningslæren som sådan (som de fleste 
av dem innestod for), men fordi de stod i en kalvinsk ‘cessationist’ tradisjon. Det 
samme gjorde Warfield, som forøvrig ikke var dispensasjonalist. 
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De moderate ‘fundamentalistene’ etablerte Fuller Theological 
Seminary i 1947. I 1950-årene ble ‘fundamentalisme’ så å si eksklusivt 
anvendt om tilhengere av separatistgrupper, mens de moderate (som 
søkte dialog utenfor egen krets) ble identifisert som ‘evangelikale’ 
troende. Et viktig talerør for de sistnevnte ble bladet Christianity Today, 
opprinnelig redigert av Dr. Carl F.H. Henry. Både ‘fundamentalistene’ og 
de ‘evangelikale’ har i overveiende grad videreført den premillenniske 
arven. Det samme gjelder for pinsebevegelsen og dens forløper, 1800-
tallets hellighetsbevegelse. 

Amerikanske pinsevenners premillennisme 

Det kan være nærliggende, som mange historikere har gjort, ensidig å 
forankre den opprinnelige pinsebevegelses premillennisme i Darbys 
eskjatologi (som utgjorde en del av hans dispensasjonalisme). Den 
amerikanske forskeren Donald W. Dayton hevder imidlertid at “the 
emergence of Pentecostal eschatology [was] a parallel development (or 
occasionally an antecedent) to the rise of dispensationalism, though, of 
course, we shall see common dynamics and a great deal of 
intermingling.”33 Ett læremessig tilknytningspunkt til pinsebevegelsens 
eskjatologi var puritanismens triumforienterte framtidsvyer for 
‘endetidsmenigheten’ (puritanerne var like fullt postmillennister). Et 
annet tilknytningspunkt var John Wesleys samtidige metodistkollega 
John Fletchers inndeling av frelseshistorien i Faderens, Sønnens og 
Åndens tidshusholdning  og hvor vi siden pinsedag befinner oss i Åndens 
tidshusholdning. Pinsebevegelsens umiddelbare forløper i USA, 1800-
tallets hellighetsbevegelse (hvor de fleste av tilhengerne var metodister), 
innestod i utgangspunktet for en postmillennisk eskjatologi. Den ikke-
metodistiske fløy av hellighetsbevegelsen tok imidlertid tidlig et oppgjør 
med postmillennismen. Dette skjedde blant annet gjennom kontakt og 
interaksjon med Darby-inspirerte premillennister med forankring i de 
ulike profetkonferansene som allerede er omtalt. Den metodistiske fløy 
av hellighetsbevegelsen stilte seg derfor en tid polemiserende til den 
ikke-metodistiske fløy. Når de endelig lot seg overbevise, var det gjerne i 
forlengelse av studiet av Fletcher. Selv hadde han, i motsetning til 
Wesley, vektlagt muligheten for en umiddelbar hellighetserfaring (‘dåp i 
Den Hellige Ånd’) som ideelt sett burde skje så raskt som overhodet 

                                                   
33 Donald W. Dayton, Theological Roots of Pentecostalism (Peabody, 

Massachussetts: Hendrickson Publishers, 1991) s. 147. 
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mulig etter at man var blitt en troende. Hellighetserfaringen var ifølge 
Fletcher et suverent verk av Den Hellige Ånd. Wesley, derimot, anså i 
større  grad enn Fletcher helliggjørelse som en gradvis prosess hvor 
menneskets delaktighet var avgjørende. Muligens var det slik at de første 
metodistene i USA var mer preget av Wesley enn av Fletcher.34 I så måte 
er det kanskje riktig, som Dayton hevder, at man opplevde postmillennisk 
eskjatologi som en logisk forlengelse av Wesleys hellighetslære. Dayton 
skriver: 

Just as postmillennialism may be seen as the social correlate of the doctrine of 
entire sanctification [according to Wesley’s understanding] – both emphasizing 
the role of human agency and the process of gradual transformation culminating 
in a level of the vanquishment of sin and evil within history – so may 
premillennialism be seen as the social correlate of the doctine of the baptism in 
the Holy Spirit [according to Fletcher’s understanding] – both emphasizing an 
instantaneous event of transformation, the divine agency, and a human response 
of  ‘tarry and wait’ for the ‘blessing’ or the ‘blessed hope.’35 

Nå hadde Fletchers hellighetslære større innflytelse enn Wesleys 
innen den metodistiske fløy av amerikansk hellighetsbevegelse (selv om 
de færreste var seg bevisst noen spenning mellom de to). Når overgangen 
fra postmillennisme til premillennisme likevel tok en viss tid, skyldes 
dette sannsynligvis at eskjatologien til å begynne med ble lite fremhevet 
og de logiske tilknytningspunktene mellom denne og hellighetslæren 
knapt ble reflektert over. Egen refleksjon ble først og fremst aktualisert 
gjennom interaksjon med den ikke-metodistiske fløy innen 
hellighetsbevegelsen. Men når refleksjonen rundt eskjatologi først var 
aktualisert, ble fokuset på de ‘siste tider’ særdeles viktig blant mange.  

Den opprinnelige pinsebevegelse, med utgangspunkt i den 
metodistiske fløy av hellighetsbevegelsen, var derfor opprinnelig en 
eskjatologisk, ja, millennisk bevegelse hvor Jesu snarlige gjenkomst var 
det som opptok tilhengerne. Man mente at Jesu gjenkomst ville skje 
umiddelbart etter at evangeliet var forkynt for alle folkeslag på jorden. 
Om evangelisasjon- og misjonstrangen utvilsomt delvis var motivert av 
nød for ‘sjelene’, synes den viktigste beveggrunnen å ha vært selve 
fremskyndelsen av Jesu gjenkomst for sin egen del. 

                                                   
34 På et senere tidspunkt var det utvilsomt riktig, som Tore Meistad har hevdet, at 

“while in the USA Wesley was read in [the] light of Fletcher, in Great Britain 
Fletcher was read in [the] light of Wesley.” (Tore Meistad, Methodism as a carrier 
of the holiness tradition in Norway [Alta: ALH-forskning, 1994:2] s. 28.) 

35 Dayton, ibid., s. 165. 
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Evangelisasjon- og misjonstrang til tross, man var først og fremst kalt 
til å vekke kristenfolket, Guds sovende menighet. Alliert med 
bryllupsmotiver fra både Johannes Åpenbaring og Matteusevangeliet 
forkynte man at pinsebevegelsen (‘Bruden’) holdt på å gjøre seg istand til 
Jesu bryllupsfest i himmelen og at den sovende menighet måtte våkne 
opp av likegyldighetssøvnen. Kristi ‘brud’ bestod nemlig ene og alene av 
tungetalende pinsevenner. Ved Jesu komme ville disse midlertidig 
bortrykkes til himmelen. Tungetalen ble til å begynne med forstått som et 
reelt jordisk språk som skulle erstatte nitide språkstudier. Herigjennom 
ville misjonsoppdraget effektiviseres, idet Gud angivelig stadfestet 
budskapet om Jesu snarlige gjenkomst på deres eget språk. Når alle 
hadde hørt budskapet, uavhengig av hvorvidt de tok imot eller ei, ville 
Jesus komme for å hente ‘Bruden’. 36 

Både pinsevennenes og såkalt ‘ikke-pentekostal’ premillennisme var i 
utgangspunktet læremessige minoritetsposisjoner. Timothy Weber har 
dog påvist solid fremgang fra og med 1920 årene av: 

By 1920 premillennialist revivalists could afford to press their doctrine, while 
before then they had been careful to remember premillennialism’s distinct 
minority status within the evangelical mainstream.37  

Om pinsevennene var premillennister, var det likevel ikke før etter 1. 
verdenskrig var omme at de tilkjennegav en pretribulasjonal versjon av 
denne. Gerald T. Sheppard skriver: 

Certainly, Pentecostals, who look to Azusa Street as their galvanizing moment 
in history, do not find that all of the leading figures taught pre-tribulation 
rapture. For Pentecostals the emphasis on eschatology belonged more naturally 
to the sense of a final glorious revelation and outpouring of the Spirit in the last 
days, than, as with fundamentalists, to the dark prospect of impending 
destruction for those not suddenly taken out of this world.38 

Først i 1920-årene, og videre utover, hevder Sheppard, ble 
pinsevennenes pretribulasjonale premillennisme befestet. Sheppard 
hevder videre, med rette, at pinsevennenes pretribulasjonalisme i store 
trekk ble adoptert fra ‘fundamentalismens’ premillennisme og hvor man 

                                                   
36 Geir Lie, “Apostler og aposteltjeneste i internasjonal pinsekristendom.” 

Refleks 1-1 (2002) s. 5. 

37 Weber, ibid., s. 52. 

38 Gerald T. Sheppard, “Pentecostals and the Hermeneutics of 
Dispensationalism: The Anatomy of an Uneasy Relationship.” Pneuma (Fall 1984) 
s. 9. 
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ikke anerkjente lærens logiske forankring i en forutgående 
dispensasjonalistisk ekklesiologi.  

Thomas D. Ice skriver: 
Early Pentecostalism was born out of a motivation and vision for restoring to 
the church apostolic power lost over the years. Now she was to experience her 
latter-day glory and victory by going out in a blaze of glory and success. On the 
other hand, dispensationalism was born in England in the early 1800s 
bemoaning the latter-day apostasy and ruin of the church. Nevertheless, within 
Pentecostalism, these two divergent views were merged.39 

Pinsevennene var dog neppe klar over at gjenopprettelsesmotivet 
(Latter Rain perspektivet) ikke var forenlig med tidshusholdningslærens 
pessimistiske ekklesiologi. Ice hevder videre: 

Many baby-boomers within Pentecostal and Charismatic churches grew up with 
dispensationalism and the pre-trib rapture as part of their doctrinal framework. 
Thus, it would not occur to them that dispensationalism was not organic to their 
particular brands of restoration theology. 

I tillegg til at jeg bestrider berettigelsen av å kalle pinsevennenes 
eskjatologi for ‘dispensationalism’ bare fordi de inndeler frelseshistorien 
i ulike tidsepoker, må jeg delvis reservere meg i forhold til Ice, som 
fortsetter: “Either the church age is going to end with perfection and 
revival or it will decline into apostasy, preparing the way for the church 
to become the harlot of Revelation during the tribulation.” Som jeg har 
forsøkt å påvise, var pinsebevegelsens opprinnelige premillennisme (som 
helt og holdent ble overtatt fra hellighetsbevegelsen) ikke ensidig 
inspirert av Darby (indirekte selvfølgelig), men i stor grad utledet 
gjennom lesning av Fletcher. Jeg kan ikke se at arven fra Fletcher (i 
motsetning til arven fra Darby) forårsaker noen logisk konflikt med 
pinsebegelsens øvrige læreanliggende. Pinsebevegelsens videreutvikling 
av premillennismen (pretribulasjonalisme) har imidlertid tatt farge fra 
‘fundamentalismen’, og jeg kan derfor slutte meg til Ice sitt 
avslutningsresonnement:  

It is not surprising to see within the broader Pentecostal/Charismatic movement, 
since the mid 1980s, a clear trend toward reviving Latter Rain theology and a 
growing realization that it is in logical conflict with their core doctrine. Many, 
who grew up on Dispensational ideas and the pre-trib rapture, are dumping 
these views as the leaven of Latter Rain theology returns to prominence within 
Pentecostal/Charismatic circles. 

                                                   
39 Thomas D. Ice, “The Calvinistic Heritage of Dispensationalism,” www.pre-

trib.org/article-view.php?id=22.   
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Det faller utenfor min interesse å spekulere i hvorvidt trenden fra 
1980-årene med fascinasjon for postmillennisk eskjatologi vil fortsette, 
eller om majoriteten av USAs pinsevenner og karismatikere fortsatt vil 
hegne om sin pretribulasjonale premillennisme uten å ta hensyn til at 
læren synes problematisk å fastholde sammen med idylliseringen av 
‘endetidsmenigheten’. Trenden er uansett ikke eksklusivt rasjonelt 
begrunnet all den stund ikke-pretribulasjonalistisk premillennisme er 
mindre problematisk å fastholde sammen med idylliseringen av den 
samme ‘endetidsmenigheten’. 
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KAPITTEL 6 

Apokalyptikk på norsk: en presentasjon                      
av tre hovedrepresentanter* 

Ved inngangen til 1990-årene begynte spekulasjonene omkring tusenårsskiftet 
for alvor å komme. Årstallet 2000 dukket opp både i boktitler og 
artikkeloverskrifter. Et alment kjent eksempel på fremtidsvisjoner av dette 
slaget var boken Megatrends 2000, som kom i 1990. Det synes altså å oppstå en 
slags ‘magi’ når dette runde årstallet nevnes, en magi som kan få oss til [å] tro 
at et vendepunkt i historiens gang nærmer seg, at et større tidsskifte skal 
inntreffe. Det kommende tusenårsskiftet utfordrer åpenbart til mer intense 
studier av krystallkulen enn på lenge. 

Slik innledet nåværende professor ved Institutt for kristen-
domskunnskap og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda, Per M. Aadnanes, 
sin artikkel om kjennetegn ved norsk “livssynsmarked” fram mot år 
2000.1 Aadnanes hevdet i en annen sammenheng at vårt da nærværende 
tusenårsskifte ikke bare fascinerte, men “avslører ein påfallande trong til 
å spekulere på kva ‘det nye tusenåret’ kan bere i famnen sin.”2 I sin 
referanse til den amerikanske historikeren Peter N. Stearns og dennes 
Millennium III, Century XXI. A Retrospective on the Future3 hevdet 
Aadnanes at det nær forestående tusenårsskiftet ville bære preg av ikke 
bare apokalyptiske og millenniske oppfatninger og forventninger, men at 
andre igjen ville ha “eit […] entusiastisk […] behov for feiring og 
festivitas i offentleg sammenheng.”4 Det er imidlertid ikke 
jubileringsbehovet, men endetidsspådommene som er tema for denne 
artikkelen. 

                                                   
*Artikkelen ble opprinnelig publisert i Humanist 2/3 (1999) s. 58-76 og en 

redigert versjon deretter som et eget kapittel i boken Dommedag! Verdens 
undergang før og nå, redigert av Asbjørn Dyrendal og Arnfinn Pettersen (Oslo: 
Humanist Forlag, 2008) s. 95. Gjengitt med tillatelse. 

1 Per M. Aaadnanes, “Hva kjennetegner det norske livssynsmarkedet underveis 
mot år 2000?” Tidsskrift for Kirke, Religion, Samfunn. Hefte 2 1996. Årg. 9 s. 117-
128. 

2 Per M. Aadnanes, “Tal, tid og historie. Om tusenårsskiftets mentalitetsmessige 
røter.” I: Inger Marie Ruud og Sigurd Hjelde (red.), Enhet i mangfold? 100 år med 
religionshistorie i Norge (Oslo: Tano Aschehoug, 1998) s. 262. 

3 (Boulder, Col. og Oxford, UK, 1996.) 

4 Per M. Aadnanes, “Tal tid og historie” s. 265. 
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Som Aadnanes dog korrekt anfører, selv endetidsspådommene er ikke 
nødvendigvis eksklusivt forankret i et negativistisk skjema hvor 
forestillinger om verdens snarlige undergang er det sentrale. I stedet for 
dommedagsfrykt, reflekterer mange apokalyptikere en positivt følt 
optimisme på grunn av den avsluttende gullalder, tusenårsriket, som er 
iferd med å innvarsles idet “alle dei frelste skulle nyta eit tilvære med 
rettferd og overflod under Kristi herrevelde.”5 Selvsagt er også denne 
optimismen ispedd ambivalens, idet veien fram mot tusenårsrikets 
gullalder inkluderer motstand, lidelse og forfølgelse. 

Man kan saktens stille seg spørsmålet i hvilken grad 
hinsidighetsspekulasjoner er representative for moderne gudstro, slik 
denne kommer til uttrykk i dagens norske kristendomsvarianter. Som 
denne artikkelen søker å påvise, har vi like fullt hatt eskjatologiske6 
tradisjoner, som har påvirket ikke bare landets største frikirkesamfunn, 
pinsebevegelsen, men som også har gitt vesentlige impulser til de 
lutherske legmannsorganisasjonene. At teologiske institusjoner som 
Menighetsfakultetet og Teologisk Fakultet, eksempelvis, ikke har gjort 
det eskjatologiske fagfelt til gjenstand for nevneverdig interesse eller 
studium, rokker ikke ved det faktum at eskjatologibetraktninger 
representerer en betydningsfull åndsstrømning innen store deler av norsk 
legmannstradisjon og at nevnte betraktninger må tas på alvor om vi søker 
en sakssvarende forståelse av de religiøse uttrykk som mye av den norske 
legmannstradisjonen representerer. 

Et mangfold av eskjatologiske skoleretninger 

Historisk sett har interessen for eskjatologiske spørsmål og 
dommedagsspekulasjoner ofte vært knyttet til samtidige krisesituasjoner.7 

                                                   
5 Per M. Aadnanes, “Tal, tid og historie” s. 272. 

6 Eskjatologi er “læren om de siste ting, døden, dommen og den evige frelse og 
fortapelse” ifølge Bokmålsordboka på nett. 

7 Kjell Dahlene hevder i boken “Plymouth Brethren” i norsk kirkeliv (Mandal: 
Eget forlag, 1983) s. 15 at “uroen etter Napolionskrigene [sic!] hadde skapt 
usikkerhet og mange var interessert i å sette dette inn i et endetidsaspekt.” Dahlenes 
observasjon samstemmer med amerikaneren Ernest Robert Sandeen, som i boken 
The Roots of Fundamentalism. British and American Millennarianism 1800-1930 
(Chicago: University of Chicago Press, 1970) s. 5 skriver: “The French Revolution 
was directly responsible for the revival of prophetic concern. To live through the 
decade of the 1790s in itself constituted an experience of apocalyptism for many of TM
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Disse har gjerne oppstått i forbindelse med markerte tidsskifter, 
eksempelvis overgang fra ett århundre til det neste. Det var i så måte 
kanskje ikke så underlig at vårt nylige tusenårsskifte skulle preges av en 
fornyet interesse for millenniske endetidsforventninger. Flere har for 
øvrig, med utgangspunkt i Jesu utsagn i Matt 24:32-34, satt opp et enkelt 
addisjonsstykke, hvor Jesu angivelige gjenkomst tidfestes innenfor et 
generasjonsintervall på 30-40 år etter staten Israels opprettelse i 1948, 
med andre ord rett rundt tusenårsskiftet. Sentrale ord innenfor 
ovennevnte skriftavsnitt er nemlig Jesussitatet: 

Lær en lignelse av fikentreet [fikentreet forstås gjerne som et symbol på 
gudsfolket/nasjonen Israel]: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet 
dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at 
han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt [generasjon] 
skal ikke forgå før alt dette skjer. 

Andre har med utgangspunkt i 1. Moseboks skapelsesberetning, som 
strekker seg over syv dager, inndelt frelseshistorien i tilsvarende syv 
årtusener. Fra Adam til Jesu første komme gikk det angivelig om lag fire 
tusen år, derfra til Jesu annet komme vil det gå om lag to tusen år (dvs. 
rundt vårt tusenårsskifte), deretter innvarsles et bokstavelig tusenårsrike 
(millennium). 

Eskjatologi har ikke vært betraktet som noe stridsemne innen den 
første kristne historie, tilsvarende eksempelvis kristologien på 300-tallet. 
Følgelig hadde man heller ingen detaljert lære om de historiske 
hendelsesforløp forut for ‘tidenes ende’. De ulike skoleretninger som (for 
de flestes vedkommende) har oppstått i løpet av de siste par århundrene, 
kan grovt sett inndeles etter hvordan man tidfester Bibelens tale om 
tusenårsriket vis-à-vis Jesu annet komme til Jorden og etter om dette 
millennium er å forstå symbolsk eller som en bokstavelig tallstørrelse. En 
kortfattet redegjørelse for det læreinnhold som reflekteres i de viktigste 
skoleretningene ansees følgelig på sin plass: 

(1) Amillennismen bestrider læren om at Jesu annet komme vil bli 
etterfulgt av et bokstavelig tusenårsrike på Jorden. De fleste amillennister 
vil hevde at tusenårsriket er en symbolsk tallstørrelse som representerer 

                                                                                                                        
the British. The violent uprooting of European political and social institutions forced 
many to the conclusion that the end of the world was near.” 
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tidsintervallet mellom Jesu første og annet komme til Jorden, altså den tid 
vi nå lever i.8 

(2) Postmillennismen9 går i grove trekk ut på at bibelsk 
evangelieforkynnelse inkluderer mer enn budskapet om ‘sjelenes frelse’ 
og at budskapet også bærer i seg en kime til samfunnsforandring. 
Gjennom budskapets triumferende utbredelse vil kristen tankegang 
dominere både samfunns- og kulturliv i stadig økende grad og kulminere 
med Jesu gjenkomst i etterkant av denne menighetens ‘tusenårige’ 
gullalder på Jorden. Postmillennistene er innbyrdes uenige om hvorvidt 
‘tusenårsriket’ er å forstå symbolsk eller som en bokstavelig tallstørrelse. 

En radikal variant av postmillennismen har fått navnet Christian 
Reconstructionism. Dennes forkjempere hevder i enda sterkere grad at 
evangeliets virkning på den troende får konsekvenser gjennom innflytelse 
på eksempelvis familie, menighet, utdannelse, underholdning/kultur, 
forretningsliv, lovverk, journalistikk, media, kunst, musikk og økonomi.10 
Ifølge disse forkjemperne var de første mennerskers mandat på Guds 
vegne å utøve myndighet over hele Jorden. Dette mandatet hevdes 
fremdeles å stå ved lag.11 Denne radikale skoleretningen innenfor 
postmillennismen ønsker å etablere et jordisk teokrati etter mønster fra de 
mosaiske forordninger i det gamle testamente. 

(3) Premillenismen reflekterer den oppfatning at Jesus vil komme 
tilbake til jorden før denne tidsalders avslutning for å etablere et tusenårig 
fredsrike her nede. De fleste premillennister har en såkalt futurisk 
fortolkningstilnærming til Johannes Åpenbaring, det nye testamentes 
eskjatologiske hovedskrift. Det vil si at de helst forstår bokens mange 
forutsigelser om krig og naturkatastrofer, ikke som oppfylte i 
tidsintervallet mellom Jesu første og annet komme, men at de forventer 
en fremtidig oppfyllelse av forutsigelsene etter Jesu annet komme  - dvs. 

                                                   
8 Amillennismens arkitekt anses gjerne for å være Augustin, som med boken De 

Civitate Dei identifiserte de troende med Gudsstaten. Augustin hevdet videre at 
tusenårsriket var å forstå i overført betydning som den kristne menighets tidsepoke. 

9 Spiren til denne skoleretningen finner vi forut for reformasjonen, men som 
teologisk system må denne varianten tilskrives Daniel Whitbys (1638-1726) 
forfatterskap. 

10 Gary DeMar og Peter Leithart, The Reduction of Christianity (Fort Worth, 
Texas: Dominion Press, 2nd. Printing, 1988) s. 27. 

11 David Chilton, Paradise Restored. A Biblical Theology of Dominion (Fort 
Worth, Texas: Dominion Press, 3rd. Printing, 1987) s. 23-25. 
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etter første akt av dette Jesu annet komme. De fleste futuriske 
premillennister opererer nemlig med to separate faser eller akter innenfor 
Jesu gjenkomst, første akt består av ‘bortrykkelsen’, hvor Jesus stiger ned 
til lufthimmelen for å rykke alle troende med seg opp til Gud i 
Himmelen. Innenfor mer eller mindre samme tidsperiode innvarsles et 
tidsintervall på flere år hvor Guds dom hevdes å ramme den resterende 
Jordens befolkning som ikke har opplevd ‘bortrykkelsen’.12 Etter at 
denne trengselstiden er over, vender Jesus i annen akt tilbake til Jorden, 
denne gang sammen med de troende, for å initiere det tusenårige 
fredsriket. Dette vil avsluttes med ytterligere domsavsigelser før det hele 
kulminerer med den endelige eskjatologiske fullbyrdelse for både troende 
og vantro. 

(4) Partial rapture-posisjonen er for så vidt en undervariant innenfor 
premillennismen. Denne posisjonen beskjeftiger seg mindre med 
tidfestingen av ‘bortrykkelsen’ enn med hvem som får nyte godt av den. 
Dette gjelder nemlig kun en minoritet av de sanne troende, de ‘våkende’ 
eller mest åndelig hengivne. Denne forståelsen synes å ha blitt lansert av 
briten Robert Govett, som igjen har påvirket landsmennene G.H. Pember, 
G.H. Lang og T. Austin-Sparks, i tillegg til D.M. Panton (Jamaica), J.A. 
Seiss (USA) og Watchman Nee (Kina). 

Norske apokalyptikere 

Forventninger om verdens snarlige undergang har gjerne vært forankret 
innenfor en premillennisk ramme. Kjell Dahlene skriver i sin historikk 
over plymouthbrødrenes virksomhet i Norge at “Da Skovgaard-Petersens 
bok Tegn og tider kom på norsk i 1919 ble den kraftig imøtegått” av “det 
troende lekfolk på Sør- og Vestlandet”, fordi den danske forfatteren 
hevdet at de troende ikke ville unnslippe hele den 7-årige trengselstiden. 
Imøtegåelsen skyldtes utvilsomt at representanter for pretribulasjonal 

                                                   
12 Dette tidsintervallet har fått navnet ‘den store trengsel’. Den premillenniske 

skole er ytterligere inndelt i tre undergrupper etter hvordan man tidfester 
‘bortrykkelsen’ i forhold til ‘den store trengsel’ som skal ramme Jorden og dens 
befolkning. Pretribulasjonalistene (som utgjør flertallet blant premillennistene) 
hevder at de sanne Kristustroende vil bli ‘opprykket’ forut for en 7-årig trengselstid. 
Midtribulasjonalistene er av den formening at ‘bortrykkelsen’ vil finne sted midt i 
trengselsperioden, m.a.o. etter 3 ½ år. Posttribulasjonalistene ser imidlertid for seg 
en ‘opprykkelse’ umiddelbart etter 7-årsperioden, idet de troende så å si møter Jesus 
i luften mens han er på vei ned for å initiere tusenårsriket, med andre ord slik at Jesu 
annet komme ikke splittes opp i to separate akter.  
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premillenisme hadde stor innflytelse i disse kretser. Sammen med den 
lutherske legmannsforkynneren Adolf Bjerkreim hadde en rekke 
likesinnede utgitt utallige skrifter på norsk, både “i romans form, 
populært oppbyggelig og mer teologisk i sin oppbygning,” som Dahlene 
korrekt anførte.13 

Jeg har valgt å ta for meg tre norske representanter for apokalyptiske 
forventninger, nemlig Thomas Ball Barratt. Albert Hiorth og C. Rein 
Seehuus. Barratt og Seehuus er valgt ut som representanter for norsk 
pinsebevegelse, mens Hiorth, derimot, tilhørte statskirken, selv om hans 
innflytelse nådde langt inn i frimenighetenes kretser. Hiorths biograf, 
journalist Harald Stene Dehlin, siterer daværende professor Einar 
Molland og pastor Alex Johnson fra februarheftet av Kirke og Kultur for 
1937: “Eskjatologien er blitt borte, surrogater for den er dels sjelens 
udødelighet, dels forventningen om et jordisk idealsamfunn. I 
forkynnelsen er kristendommen blitt et personlig gudsforhold plus moral 
– Fordi kirken har tiet, taler Albert Hiorth.”14 Vi starter med en 
presentasjon av sistnevnte. 

Albert Hiorth (1876-1949) 
Hiorth var utdannet ingeniør. Etter avsluttet skolegang ved Kristiania 
Tekniske skole i 1897, gikk veien videre til Sveits, hvor han i perioden 
1897-1898 studerte fysikk og elektrisitet ved universitetet i Genf 
(Genève). Hiorth bodde hos hugenotter og fikk på den måten inngående 
kjennskap til disses lidelseshistorie i Frankrike, noe som siden skulle komme 
til ‘nytte’ da han gikk til verbal akskjon mot den katolske kirke. 

I perioden 1900-1913 var Hiorth prokurist i firmaet F. Hiorth & 
Sønner. Etter hvert fikk han ry på seg som vitenskapsmann og fikk 
medlemskap i en rekke organisasjoner, som Electrochemical Society, 
Iron & Steele Instutite og Faraday Society. Som kuriositet kan det også 
nevnes at han sammen med sin far og bror var den første bilforhandler i 
Norge. 

I perioden 1920-30 florerte Hiorths polemiske avisartikler om og mot 
“Jesuiterparagrafen og den katolske kirke i Norge, Selskapet for psykisk 
forskning og spiritismen i Norge, samt den liberale teologi og den 

                                                   
13 Kjell Dahlene, “Plymouth Brethren” i norsk kristenliv s. 147-148. 

14 Harald Stene Dehlin, Boken om Albert Hiorth. En norsk Aladdin (Oslo: 
Lutherstiftelsen, 1949) s. 16. 
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moderne naturvitenskaps angrep på Bibelens troverdighet.”15 Dehlin 
skriver: 

I en tid som ofte har søkt et kompromiss mellom naturvitenskapen og 
kristendommen og i den anledning har strukket seg temmelig langt, har ikke-
teologen Albert Hiorth stått urokkelig fast på Bibelens grunn, og med sin 
tekniske dyktighet og store viten har han trukket den tekniske vitenskap inn i 
Bibelens lys og motig konfrontert den med Guds tanker og Guds tale. Det at 
han fant teknisk gjennomførlige ideer i Bibelen, styrket hans tro på denne boks 
evige aktualitet. Han mente det var en realitet bak hvert ord som står skrevet.16 

I 1932 traff Hiorth Knut Øgreid på et lærerstevne. Øgreid virket som 
reisesekretær i Den norske Israelsmisjon. De ble enige om å reise 
sammen, og Øgreid ble den som hjalp fram forkynneren Albert Hiorth og 
førte ham “inn blant det jevne kristenfolk i Norge.” Det er for øvrig 
Hiorth som har fått æren for å ha introdusert både film og grammofon på 
kristne møter her til lands.  

Hiorth reiste nå land og strand rundt og samlet både bedehus- og 
kirkefolk. Emnene for hans forkynnelse var forholdsvis varierte: 
universets tilblivelse, menneskets skapelse, Bibelens ‘økonomikk’, 
Palestinas gjenreisning og verdenssituasjonen i Bibelens angivelige lys. 

I perioden 1934-38 stod Hiorth som redaktør og utgiver for Evangelisk 
Tidsskrift, sammen med Lyder Engh, daværende pastor i Kristi Menighet, 
Fredrikstad. Hiorth stod oppført som særskilt “redaktør for den profetiske 
avdeling”. Stofftilfanget i tidsskriftet reflekterer dels arven fra den 
britiske hellighetsbevegelsen, den såkalte Keswicktradisjonen, med sitt 
fokus på det ‘seirende kristenliv’ – og dels arven fra en mer apokalyptisk 
tradisjon. Hiorth var for øvrig medlem i Prophecy Investigation Society 
og The Victoria Institute. Hans private boksamling, bestående av en 
mengde engelskspråklig eskjatologisk litteratur, er forsåvidt bevart hos 
den gjenlevende familie, men er tragisk nok stuet opp på et loft i Asker 
der den sakte, men sikkert forringes i kvalitet. 

                                                   
15 Dehlin, ibid., s. 110. Aftenposten har et langt referat 5. februar 1927 fra et 

foredrag av byfogd Ludvig Dahl om “Mine psykiske opplevelser,” hvor Hiorth 
under diskusjonen deretter “med bibelen i haand [spurte] foredragsholderen om han 
hadde prøvet aanderne efter 1. Johannes 1,4” (Dehlin, ibid., s. 124). Hiorth var 
faktisk av den formening at han var “en av hovedårsakene til at Selskapet for 
Psykisk Forskning ble oppløst og spiritismen stanset i Norge.” (Dehlin, ibid., s. 
125.) 

16 Dehlin, ibid., s. 12-13. 
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En av årsakene til min interesse for Hiorth, er hans eskjatologiske 
forankring i den såkalte angloisraelismen (British Israelism), en 
eiendommelig ideologi som de færreste her til lands har festet seg ved.17 
En kortfattet redegjørelse for denne er følgelig på sin plass. 

Angloisraelismen 

Etter at ti av Israels tolv stammer ble ført i landflyktighet til Assyria på 
700-tallet før Kristus, har enkelte blant disse etter frigjøringen begitt seg 
på vandring over hele Europa, før de angivelig slo seg ned i den 
nordvestre delen, Storbritannia og Skandinavia inklusive. Profeten 
Jeremias hevder endog å ha ført judakongen (for øvrig den siste kongen i 
Judariket) Sedekias datter Tephi til Irland for å gifte seg med prins 
Eochaid, for på den måten å opprettholde Israels kongsætt. Det hevdes 
videre at den kroningssten som Israels patriark Jakob salvet med olje og 
gjorde til minnesmerke om sitt uforglemmelige møte med Israels Gud, 
kom til Irland samtidig med profeten Jeremia og at den senere ble brakt 
til Skottland før den til slutt havnet i England, under tronstolen i 
Westminster Abbey. Man påstår endog at det britiske riksvåpen, med en 
løve og en enhjørning på sidene av kronen, en mindre oventil og sju små 
løver i feltet, symboliserer Israels ti stammer. 

Israels ‘tapte stammer’ befinner seg med andre ord innenfor de 
nordeuropeiske nasjoner: Storbritannia og USAs hvite befolkning er for 
eksempel etterkommere etter Josefs to sønner Efraim og Manasse. Dans 
stamme finner vi i Danmark. Læren har fått noe oppmerksomhet på 
grunn av rasistiske tendenser. Ikke minst gjelder dette den såkalte 
Modern Identity Movement18 som reflekterer rasistiske og nynazistiske 

                                                   
17 Få norske forkynnere fulgte Hiorth i hans fascinasjon for angloisraelismen. 

Dog er det interessant å merke seg at pinsegrunnlegger T.B. Barratt i sin referanse til 
denne strømningen ikke tar eksplisitt avstand fra dens lærefortolkninger. (T.B. 
Barratt, Står Jesu gjenkomst for døren? Minneutgave, bind 6 [Oslo: 
Filadelfiaforlaget A/S, 1951] s. 36-38. I en annen sammenheng hevder han endog å 
ha vært “personlig stemt for” denne læren, uten at han nå redegjør for sitt nye syn. 
Barratt identifisereer imidlertid ‘tistammefolket’ med innbyggerne i Storbritannia 
eksklusivt, ikke med innbyggerne i de øvrige vesteuropeiske nasjoner. (T.B. Barratt, 
Bak død og grav, Minneutgave, bind 7 [Oslo: Filadelfiaforlaget A/S, 1951] s. 54.) 

18 Ifølge disses tilhengere er det nordeuropeerne som er de sanne jøder og Guds 
utvalgte folk, mens de som ‘hevder å være jøder’ i virkeligheten er ‘Kains 
etterkommere’. I tillegg til bevegelsens rasistiske læreaksentueringer, har den mange 
sammenfallende syn med Christian Reconstructionism-læren. Til tross for mange TM
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læreaksentueringer og som er blitt assosiert med den opprinnelige 
angloisraelismen.19 

Ett eksempel på den vilkårlighet som reflekteres idet man læremessig 
identifiserer ‘tistammefolket’ med blant annet de angelsaksiske nasjoner, 
finner vi i en norsk oversettelse av Herbert W. Armstrong (grunnlegger 
av Guds Verdensvide Menighet) bok De forente stater og Storbritannia i 
profetiene (1983), s. 94: 

Et høyst interessant faktum er den hebraiske betydningen av navnene til det 
britiske folk. Huset Israel er pakt-folket. Det hebraiske ordet for ‘pakt’ er 
beryith eller berit … Det hebraiske ord for ‘menneske’ er ‘yish’ eller ‘ish’. På 
engelsk betyr endelsen ‘ish’ (norsk ‘isk’ eller ‘sk’) “av eller tilhørende (et 
spesielt land eller en person).” I det opprinnelige hebraiske språk ble vokaler 
aldri markert i stavingen. Så om man utelater vokalen – e fra ‘berith’, men 
beholder i’en i den engelske form for å beholde i-lyden, får vi det anglifiserte 
hebraiske ord for pakt: ‘brith’. Men hebreerne uttalte aldri sine h’er. En jøde 
uttaler selv i dag navnet ‘Shem’ som ‘Sem’. Dette eldgamle hebraiske trekk er 
forresten også et moderne britisk trekk. Så det hebraiske ord for ‘pakt’ ville i sin 
engelske form bli uttalt ‘brit’. Og ordet for pakt-mennesket’ eller ‘pakt-folket’ 
ville derfor ganske enkelt uttales: ‘BRITISH’ (fornorsket: BRITISK). Og er det 
da tilfeldig at også det virkelige paktfolket kalles slik i dag: ‘BRITISH’? Og de 
bor på de ‘BRITISKE ØYER’! 

‘I ditt avkom skal alle jordens slekter velsignes’, var Israels Guds løfte 
til Abraham for hans lydighet. Albert Hiorth bifalt angloisraelismen idet 
han med utgangspunkt i det gammeltestamentlige løftet resonnerte: 

                                                                                                                        
bestrebelser har førstnevnte likefullt ikke lyktes i å komme inn under sistnevntes 
paraply. 

19 En litterær forløper for bevegelsen var John Sadlers bok Rights to the Kingdom 
i 1649 som synes å ha influert Oliver Cromwell til igjen å innrømme 
oppholdstillatelse for jøder i England. En annen forløper var kanadieren Richard 
Brothers som bosatte seg i London i 1780 og i kraft av selvinduserte åpenbaringer 
identifiserte seg som etterkommer av kong David og derfor gjorde krav på den 
britiske kronen. Istedet havnet han på asyl. John Wilsom fra Skottland tilskrives 
æren som grunnlegger av angloisraelismen, gjennom boken Oure Israelitish Origins 
(1840). Boken ble utgitt i USA i 1850, men fikk liten innflytelse før 1. verdenskrig 
var omme. De to viktigste bøkene i USA ble M.M. Eshelmans Two Sticks og J.H. 
Allens Judah’s Sceptre and Joseph’s Birthright (1902). Bevegelsen var på høyden i 
1930- og 1940-årene, men har aldri fått samme nedslagsfelt i USA som i 
Storbritannia. Mange identifiserte seg dog med synet at angelsakserne var 
etterkommere av de ti ‘tapte stammer’, uten at man gav sin tilslutning til bevegelsen 
som sådan. (J. Gordon Melton, The Encyclopedia of American Religions [Detroit, 
Michigan: Gale Research Inc., 3rd. ed., 1989] s. 83-85.) 
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Hvilket er dette folk idag? Hvor er de å finne? Dette blir ett for den bibeltroende 
viktig spørsmål i dag, vi må vente å få gjenfinne de ‘tapte’ ti tolvtedeler av dette 
folk, på og ved hvem Guds løfter skal oppfylles i de siste dager, for jødene er 
som bekjent bare to av de tolv, som vi kjenner i dag og alltid har kjent.20 

Hiorth ble imidlertid ikke fristet til noen eksakt tidfestelse av verken 
Jesu gjenkomst eller andre eskjatologiske foreteelser. Det nærmeste man 
kunne komme noen tidfesting, var: “Jesus kommer snart – han kan 
komme hvilken dag som helst. Vær rede, våk.”21 

Thomas Ball Barratt (1862-1940) 

Engelskfødte Barratt er blitt kalt “pinsevekkelsens apostel i Nord-
Europa”.22 Etter et kort opphold i USA i 1906 ble metodistforkynneren 
introdusert for den gryende pinsebevegelsen og gjorde selv sin personlige 
‘åndsdåpserfaring’, ledet av tungetale, i november samme år.23 Barratt 
ble ikke bare initiativtaker til norsk pinsebevegelse og grunnlegger av 
Filadelfia-menigheten i Oslo, men også direkte katalysator for 
pinsebevegelsen i både Sverige og Storbritannia. Flere av Barratts norske 
tilhengere bidro dessuten til bevegelsens videre utbredelse i Europa. 

Barratts eskjatologi støttet seg til eldre tradisjoner, like fullt var han av 
den formening at pinsebevegelsen syntes å være “Kristi siste rop til sin 
menighet før han kommer.”24 Barratt definerte seg i samme åndedrag 
som pretribulasjonal premillennist, idet han hevdet at “bruden”, de sanne 
troende, “ville bli tatt bort før den antikristelige periode begynner.” I tråd 
med denne forståelse tolket Barratt Johannes Åpenbarings beskrivelse av 
Guds folk på jorden som en referanse til jødene (idet de Jesus-troende på 
dette tidspunkt var opprykket til himmelen). I tillegg til kosmiske 
naturkatastrofer ville jødefolket bli offer for grufulle forfølgelser av en 
verdenskeiser, antikrist.25 

                                                   
20 Albert Hiorth, Alle tings Gjenopprettelse (Asker: Eget forlag, 1936) s. 11. 

21 Dehlin, ibid., s. 15. 

22 Martin Ski, T.B. Barratt – døpt i Ånd og ild (Oslo: Filadelfiaforlaget A/S, 
1979) s. 11. 

23 T.B. Barratt, Erindringer (Oslo: Filadelfiaforlaget A/S, 1941) s. 119-125. 

24 T.B. Barratt, Jesu komme er nær! Minneutgave, bind 2 (Oslo: 
Filadelfiaforlaget A/S, 1949) s. 263. 

25 Barratt vedgikk imidlertid tidligere å ha innestått for den postmillenniske 
forståelsen. (T.B. Barratt, Står Jesu gjenkomst for døren? s. ix-x, 2-3.) Barratt synes TM
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Mens postmillennismen reflekterer en optimistisk fremskrittstro på 
kristenfolkets vegne, idet det jordiske tusenårsriket etableres av disse 
mens Jesus befinner seg i himmelen, har premillennismen innebygget i 
seg en motsvarende pessimisme som ofte resulterer i verdensfjernhet. En 
tidligere norsk pinseforkynner innrømmer at han i 1967 seriøst vurderte 
ikke å bygge hus fordi den politiske situasjonen i Israel frembrakte 
spekulasjoner om denne tidsalders avslutning og Jesu så å si umiddelbare 
gjenkomst for å hente ‘sine’. Tidsforløpet forut for Jesu annet komme 
reflekterer for premillennisten nemlig ingen menighetens gullalder, men 
vil bære preg av krig, ufred, moralsk forfall og naturkatastrofer. 

Også Barratt var pessimistisk innstilt: “Verden gjør store oppdagelser, 
utviklingen på det tekniske område er uhyre, men samtidig forverres 
moralen og vantroen trenger seg fram til makten. Og bak det hele lurer 
krigens mørke skyer, og kan når som helst bryte løs.”26 

Barratts bøker røper samtidshistorisk engasjement, og han stilte seg 
åpen for at blant annet den italienske diktatoren Mussolini kunne være en 
slags forløper for den fremtidige antikrist: “Jeg sier ikke at Mussolini er 
Antikrist, men er han det ikke, så danner han muligens en skygge som går 
foran mannen.”27 Parallelt med de dystre beskrivelser av jordens nær 
forestående skjebne, lover imidlertid Barratt en “verdensvekkelse” 
(pinsebevegelsen!) som “søker å føre menneskene tilbake til 
urkristendommens kraftige og herlige sannhet og opplevelser,” Guds 
Ånds “siste mektige kall til kirken, til den kristne menighet, til hele 

                                                                                                                        
endog å ha leflet med partial rapture-posisjonen. På s. 111-112 i samme boken 
siterer han J.A. Seiss, om enn sitatets kontekst ikke er partial rapture-læren. På s. 
126-127 antydes imidlertid denne. Jeg heller til den forklaring at Barratt har lest 
Seiss og anvendt hans argumentasjon, men uten å ha forstått amerikanerens 
anliggende. Når Barratt nemlig hevder at “ikke alle innen kristenheten,” men “de 
som venter på Ham [Jesus],” vil bli tatt med i bortrykkelsen, identifiserer gjerne 
Barratt de ‘ventende’ med alle sanne Kristus-troende idet de i grunnholdning venter 
på Jesu komme. Barratt deler i denne kontekst i så fall uttrykket ‘kristenheten’ inn i 
kategorien de ‘sanne troende’ og de ‘navnkristne’. Seiss mening, derimot, var å 
skjelne mellom de ‘sanne troende’ og en undergruppe innenfor denne kategori som 
på en særskilt måte ‘ventet’ på Jesu komme og var rede til å møte Ham i 
bortrykkelsen. Dette anliggende har tydeligvis gått Barratt hus forbi idet han 
ubevisst allierte seg med en posisjon han i faktisk forstand ikke innestod for. 

26 T.B. Barratt, Når blir det fred på jorden? Minneutgave, bind 3 (Oslo: 
Filadelfiaforlaget A/S, 1950) s. 222-223. 

27 T.B. Barratt, Står Jesu gjenkomst for døren? s. 45. 
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verden, før Jesus kommer”, en vekkelse som ikke kan forhindre, men dog 
demme opp for den moralske forråtnelse vi allerede er vitne til og som vil 
tilta i perioden framover mot Jesu annet komme.28 For, som Barratt 
skriver annetsteds, 

Når bruden [de sanne Kristus-troende] blir rykket bort, og de helliges 
innflytelse, som nå demmer opp for ugudeligheten og vantroen, er fjernet, vil 
rasjonalismen og ateismen få full vind i seilene. Da ønsker jeg ikke å være på 
jorden, men med den triumferende brudeskare som skal feire bryllup med 
Kongen i luften.29 

Carl Rein Seehuus (1900-75) 

Seehuus vokste opp i Skien, opplevde sin kristne omvendelse i syv-
årsalderen og begynte å virke som forkynner allerede fjorten år 
gammel.30 Han hevdet i ettertid å ha vært seg bevisst fra begynnelsen at 
“dersom jeg kunne skrive ned og utgi på trykk noen av de profetiske taler 
Gud gav meg, så ville folk når profetiene oppfylltes ha beviser for at der 
er en Gud til, som er like dan i dag som i de bibelske profeters dager.”31 
Ønsket ble oppfylt i 1936 idet en av møtedeltakerne i Bergen gav den 
unge predikanten fem tusen kroner, og Seehuus produserte første 
nummer av bladet Profet-Røsten, som ble talerør for hans eskjatologiske 
betraktninger.  

Seehuus giftet seg første gang i 1925. Tre år senere flyttet det unge 
paret til USA hvor Seehuus virket som forkynner fram til 1932. Familien 
vendte tilbake til Norge, men returnerte igjen til USA i 1952 og bosatte 
seg i Tacoma, Washington.32 Etter konas død noen få år senere, giftet 
Seehuus seg på nytt, også denne gang med en norsk kvinne, og flyttet 
midlertidig tilbake til USA igjen. I 1958 flyttet han for godt til Norge.33 

                                                   
28 T.B. Barratt, Når blir det fred på jorden? s. 223-225. 

29 T.B. Barratt, Står Jesu gjenkomst for døren? s. 114. 

30 C. Rein Seehuus, “Min omvendelse.” Profet-Røsten nr. 7 – 12. årg. (1951) s. 
211-223. 

31 C. Rein Seehuus, “Profet-Røsten forutsa det! ved bibelens profetier.” Profet-
Røsten nr. 1 – 25. årg. (1968) s. 35. 

32 Nils Dydal, “Dødsfall i Tacoma.” Profet-Røsten nr. 5 – 15. årg. (1954) s. 106-
107. 

33 “Profet-Røstens nye start.” Profet-Røsten nr. 1 – 20. årg. (1962) s. 16-17. 
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Seehuus refererte til Albert Hiorth som “min elskede venn – nordens 
profetiske stjerne” og hevdet at sistnevnte hadde bedt ham å “fortsette 
[Hiorths] gjerning om [sistnevnte] skulle falle bort,” en gjerning som dog 
Seehuus karakteriserte som “for stor og allsidig for meg, men jeg vet hva 
[han] mente.”34 

Sin pinsevennbakgrunn til tross, Seehuus nedtonte ‘åndsdåpsforkyn-
nelsen’ til fordel for Jesu snarlige komme, et tema som “har den største 
plass nest [etter] Golgataverket. For det er absolutt det viktiste budskap 
for alt Guds folk og alle ufrelste også.”35 Til forskjell fra både Hiorth og 
Barratt, nølte ikke Seehuus med å ta i bruk finurlige utregninger for på 
den måten å tidfeste de forskjelligste detaljer i forbindelse med 
inneværende tidsepokes avslutning. Han var opptatt av ‘tidens tegn’, og 
disse kunne ha referanse til uroligheter i Midtøsten, at Atlanterhavspak-
tens landområder skulle komme til å overlappe det gamle romerrikets 
territorium, frykt for atomkrig, Fellesmarkedet (EEC) eller ufo-
fenomenenes berettigelse. Alt dette og mye mer var angivelig 
forhåndsomtalt i Bibelen. 

Seehuus var overbevist om at det 20. århundrets mennesker ville få 
oppleve Jesu gjenkomst.36 Han forutsa videre at Jerusalem ville være i 
jødenes hender innen 15. mai 1969.37 Uten å trette leseren med altfor 
mange detaljer innenfor Seehuus sitt eskjatologiske program, kan det 
likevel være nyttig med et lengre sitat som er representativt for den 
frimodighet Seehuus presset sine matematiske utregninger ut av 
bibeltekstene med: 

‘Men dette ene må I ikke være blinde for, I elskede, at en dag er i Herrens øyne 
som tusen år, og tusen år som en dag’ (2. Petr. 3, 8). Siden det hengikk 4000 år 
fra skapelsen til Kristi fødsel – så ble altså Jesus født på den femte dags 
morgen, som dekker de første tusen år av vår nåværende tidsregning. Vi lever 

                                                   
34 C. Rein Seehuus, “Min elskede venn – nordens profetiske stjerne – Albert 

Hiorth er forflyttet til det evige lys.” Profet-Røsten nr. 12 – 10. årg. (1949) s. 383-
384. Også Barratt omtalte Hiorths profetgranskninger i positive vendinger. (T.B. 
Barratt, Står Jesu gjenkomst ved døren? s.48.) 

35 C. Rein Seehuus, “Midnattsropets vekkelse. Hvorfra kommer den?” Profet-
Røsten nr. 4/5 – 17. årg. (1956) s. 102. 

36 C. Rein Seehuus, “Veldige vekkelser i fortiden øker synet på alle tiders største 
vekkelse i disse dager.” Profet-Røsten nr. 8/9 – 17. årg. (1956) s. 164. 

37 C. Rein Seehuus, “Daniels siste sytti uker av 490 bokstavelige dager er 
begynt.” Profet-Røsten nr. 2 – 25. årg. (1968) s. 83. 
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nå på den sjette dag – for i året 2000 etter Kristi fødseu [sic!] er verden kommet 
til året 6000 etter skapelsen. Mange har tenkt at siden den syvende dag jo er 
sabbaten – kan ikke Jesus hente sin menighet før vi har nådd fram til 2000 år. 
Tusenårsriket er den syvende dag. – I går fant jeg en lapp med et regnestykke 
på, som jeg gjorde for flere år siden. I dag er denne lappen veldig aktuell for 
meg. Siden 1000 år er en dag – altså et døgn – d.v.s. 24 timer – for å være 
korrekt – så er 500 år en dag på 12 timer. Natten hører jo med, den følger på 
hver dag. – EN TIME ER DERFOR 41 ÅR OG 8 MÅNEDER, som er 1/12 av 
500. DEN SJETTE DAGS SISTE TIME – begynner altså 41 år og 8 måneder 
før året 2000, hvilket er 1. MAI 1958. – Det skaker meg opp – for jeg oppdaget 
dette for mange år siden. Jeg trodde aldri at Jesus skulle drøye så lenge. Men 40 
år og 20 måneder er altså bare en time for ham. Slik er himmeluret.38 

Dette sitat til tross, gav Seehuus seg selv likefullt ‘ryggdekning’ ved i 
samme åndedrag å slå fast at “Den siste utmålte tidsepoke begynner 1. 
mai dette Herrens år, men vi vet verken år, dag eller time for selve 
begivenheten i Jesu komme for å hente menigheten.”39 

Eskjatologiens funksjon 

Det er farlig å generalisere, og beveggrunnene varierer nok fra person til 
person hva angår hvorfor eskjatologien har fått den fremskutte posisjon 
den faktisk har fått. Vi skal imidlertid være klar over at millenniske 
forventninger preget store deler av kristent legmannsmiljø både i 
Storbritannia og USA i perioden før århundreskiftet til 1900-tallet. 
Pinsebevegelsen, som oppstod for knapt 100 år siden, var til å begynne 
med i høyeste grad en millennisk bevegelse, idet Jesu snarlige gjenkomst 
stod i fokus og tungemålsgaven, til å begynne med, ble ansett å skulle 
erstatte nitide språkstudier, da misjonskandidatene nå kunne gjøre seg 
forstått på direkten og i tillegg kunne tale inspirerte ord fra Gud som 
rammet samvittighetene med større virkekraft enn via ordinær 
forkynnelse. Både Barratt og Seehuus reflekterer i så måte den 
eskjatologibetoning som kjennetegnet den første pinsebevegelse i USA. 
For selv om tungetalens funksjonsverdi for lengst var blitt omdefinert 
etter at misjonskandidatene fant ut at kommunikasjonen med de innfødte 
ikke fungerte, var forventningen om Jesu snarlige komme like fullt en av 
de læremessige hjørnestenene innenfor pinsevennenes helhetsbudskap. 

                                                   
38 C. Rein Seehuus, “Legg merke til 1. mai 1958. FOR DA BEGYNNER DEN 

SISTE PROFETISKE TIME. Den tolvte time av den sjette tusenårsdag for 
skapelsen.” Profet-Røsten nr. 3 – 19. årg. (1958) s. 82-83. 

39 C. Rein Seehuus,  “Legg merke til 1. mai” s. 83. 
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På et psykologisk grunnlag kan man utvilsomt finne supplerende 
motivasjonsfaktorer: En hinsidighetslengsel grunnet manglende tilpas-
ningsdyktighet innenfor storsamfunnet som sådan har iallfall i perioder 
vært den mest attraktive teorien blant forskere som leter etter 
‘deprivasjoner’ av ulike slag. Det faller utenfor denne artikkelens 
interesse å analysere dette forhold. Derimot vil jeg komme med den 
påstand at den kristne religion i kraft av sin eskjatologiske forankring, 
eksemplifisert blant annet gjennom Jesu proklamatoriske innvarsling av 
det nær forestående ‘Gudsriket’, innbyr til en individuell 
identitetsforankring, hvor den troende gjennom sin identifikasjon med 
‘Guds rike’ blir seg bevisst en tilsvarende manglende identifikasjon med 
dette ‘rikets’ motsats, nemlig ‘verden’, et kollektivt uttrykk for et system 
som i sitt grunnleggende vesen angivelig står den kristne tro imot.  

For en konservativ bibeltroende, hvor spenningen mellom ‘verden’ og 
‘Guds rike’ innehar en sentral posisjon innenfor vedkommendes 
livsanskuelse, er det gjerne ikke ulogisk om troen skulle inkludere både 
rasjonell gjennomtenkning av bibeltekstenes eskjatologi, og en til tider 
emosjonell lengsel etter dennes fullbyrdelse. For den innvidde er det 
imidlertid ikke denne verdens undergang som står i fokus, men 
vedkommendes endelige eller eskjatologiske frelsestilegnelse, hvor det 
‘Gudsrike’ man i bevisst forstand har definert seg opp mot, tenkes 
fullbyrdet. Og, i den grad man anser bibeltekstene som autoritative hva 
angår eget liv og vandel, er det vel heller ikke unaturlig om man i kraft av 
sin eskjatologiske identitetsforankring sammenligner bibeltekstenes 
eskjatologi-utsagn med egen nåtidssituasjon, nettopp for å avdekke 
potensielle tegn på om fullbyrdelsen av ‘Gudsriket’ kan være nær 
forestående. 

Jeg hevder altså at eskjatologisk forventning kan være en logisk 
konsekvens og funksjon av at den troende bifaller bibeltekstenes 
autoritative posisjon hva angår eget liv, vandel og trosforestillinger, samt 
at den troende mener seg på en spesiell måte å være delaktig i et 
‘Gudsrike’, som i sitt grunnleggende vesen synes på kollisjonskurs med 
et element som verden for øvrig forstås å ha del i. At enkelteksponenter 
for eskjatologiske forventninger i tillegg kan synes styrt av ytterligere 
motiveringer av ulikt slag, behøver ikke nødvendigvis å rokke ved min 
formening om at en ikke uvesentlig motivasjonsfaktor er av 
teologisk/ideologisk art. 
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KAPITTEL 7 

Apostolisk Tro: et uutforsket amerikansk trossamfunn* 

Innledning  

Samfunnet Apostolisk Tro kan neppe sies å være blant dem som 
numerisk sett ruver høyest hertillands. På landsbasis dreier det seg om 
kanskje ett hundre tilhengere, flere av disse er endog ganske høyt oppe i 
årene, samtidig som det har vist seg vanskelig å rekruttere barn og unge 
for menighetenes anliggende. Pinsesamfunnet1 

har stort sett sluppet unna 
medias kritiske søkelys, og i forskningsøyemed er det kun en teologisk 
spesialavhandling fra Menighetsfakultetet i Oslo som har viet bevegelsen 
nevneverdig oppmerksomhet. At Apostolisk Tro har lagt seg på en 
isolasjonslinje, endog vis-à-vis tradisjonell pinsebevegelse, som den 
angivelig ikke ønsker å identifiseres med, idet sistnevnte hevdes å ha 
“fjernet seg fra den lære som ble nedfelt ved [bevegelsens] 
gjennombrudd,”2 

har gjerne også bidratt til at utenforstående knapt har 
vært klar over deres eksistens som en de facto del av norsk kristenhet.  

Man kan saktens stille seg spørsmålet hva som berettiger at et 
randfenomen, selv innenfor et så pass trangt segment som 
pinsebevegelsen og den bredere karismatiske fornyelsesbevegelsen innen 
norsk kirkeliv, blir gjenstand for kritisk granskning. De få som faktisk 
har merket seg randfenomenet allerede, har gjerne festet seg ved 
trossamfunnets praktisering av fotvask, idet man tolker bokstavelig Jesu 
ord i forbindelse med at Han ved en anledning vasket disiplenes føtter: 
‘Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, så må også 
dere vaske hverandres føtter’ (Joh 13:14). At Apostolisk Tro er den 
eneste3 pinsegrupperingen hertillands som har vært tro mot den 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Teologisk Forum nr. 1 årg. XII (1998) s. 

17-34 og er gjengitt med tillatelse. 

1 Til tross for at Apostolisk Tro er et pinsesamfunn i ordets rette forstand, er det 
mange av medlemmene som reagerer negativt på at de blir kalt pinsevenner. Flere av 
dem føler seg mer knyttet til hellighetsbevegelsen. (LeRoy Tonning, brev, 
23.09.1998.)  

2 Erling H. Helberg, “Den Apostoliske Tro. En del av pinsebevegelsen,” 
(spesialavhandling ved Menighetsfakultetet i Oslo, 1980) s. 3.  

3 Church of God, USAs største pinsesamfunn og med administrativt hoved-
kvarter i Cleveland, Tennessee, etablerte virksomhet på Hareid i Møre og Romsdal i TM
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opprinnelige pinsebevegelses helliggjørelseslære, er det imidlertid ikke 
bare artikkelforfatteren som inntil nylig ikke har vært klar over.   

Tidligere pinsevenn og idag uttalt kritiker av pinsebevegelsen, Levi 
Fragell, hevder med utgangspunkt i statistiske beregninger at pinse-
bevegelsen, som sammen med den karismatiske fornyelsesbevegelsen 
innen de ‘historiske’ kirkesamfunn angivelig har en tilhengermasse på 
omkring 500 millioner, på grunn av sin eksplosive vekst i Den tredje 
verden ikke bare i en viss forstand er blitt verdens største protestantiske 
“kirkesamfunn,” men er endog “på vei mot å passere selveste pave-
kirken.” Numeriske ansatser til side, - når imidlertid Fragell i tillegg, 
gjerne med rette, viser til religionssosiologiske analyser som påviser at 
“pinsevennenes individuelle og kollektive aktivitetsnivå er høyere enn i 
andre kirker,”4 

blir gjerne berettigelsen av en faglig interesse for 
pinsekristendommens vesen, historikk og evaluering mer begripelig.  

Min interesse for trossamfunnet Apostolisk Tro skyldes i tillegg til 
dets hittil anonyme tilværelse, den historiske kjensgjerning at samfunnet, 
som allerede nevnt, er eneste (N.B! Se korrigerende note 3) pinse-
gruppering hertillands som har ivaretatt den opprinnelige hellighetslæren, 
som faktisk var pinsebevegelsens fanesak nr. 2 etter selveste åndsdåps-
opplevelsen med tungetale.  

Det som heretter følger, er en historisk-deskriptiv analyse av 
trossamfunnets tilblivelse i Norge (med utblikk mot Norden som sådan), 
samt en redegjørelse for det læreinnhold man forfekter der dette skiller 
seg fra de tradisjoner som står en nærmest og som man har trukket 
veksler på i sin historiske og ideologiske identitetsforankring. 
Trossamfunnets kontekstplassering vil foretas i lys av en nær-
merebestemmelse av pinsebevegelsen som sådan, samt av dennes 
forløper, forrige århundrets hellighetsbevegelse. Vi starter med en 
presentasjon av sistnevnte.  

Hellighetsbevegelsen 

Forrige århundrets hellighetsbevegelse var på mange måter en 
tilbakevending til den tidlige metodismes vektlegging av ‘entire 

                                                                                                                        
2004, idet den liberianske flyktningen Patrick Quabo Petersen startet selvstendig 
møtevirksomhet. I 2007 etablerte han menigheten Betania Church of God. Som 
Apostolisk Tro, bifaller man den opprinnelige pinsebevegelses hellighetsforståelse. 

4 Levi Fragell, “Den nye kristendommen: Halleluja-vekkelsen,” Humanist 
2/1997 s. 4. 
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sanctification’.5
 
Det er uenighet blant forskere vedrørende når man skal 

tidfeste bevegelsens begynnelse. De første forsøk på formalisering av en 
enhetlig bevegelse ble man gjerne vitne til i og gjennom initieringen av 
‘The National Camp Meeting Association for the Promotion of Holiness’, 
idet man i 1867 innbød til et ti dagers ‘campmeeting’ med fokus på 
helliggjørelsen - første gang arrangert i Vineland, New Jersey. 
Arrangementet skulle vise seg å bli en årlig foreteelse, og det 
interkonfesjonelle preg sommerstevnene fikk nærmest fra begynnelsen 
av, gjør at mange tidfester bevegelsens begynnelse nettopp til det første 
stevnet i Vineland 17.-26. juli 1867.  

Bevegelse eller ei, det ideologiske læreinnhold som bevegelsen skulle 
profilere, ble forfektet på et langt tidligere tidspunkt - nærmere bestemt 
fra begynnelsen av 1830-tallet. Om vi skulle skille mellom 
hellighetsbevegelsen og hellighetstradisjonen i USA, ville jeg i min 
tidfesting av tradisjonens begynnelse ta utgangspunkt i søstrene Sarah 
Worrall Lankford og Phoebe Palmers (1807-74) ‘Tuesday Meetings for 
the Promotion of Holiness’ i New York City, som forøvrig startet opp i 
1835.  

Metodismens grunnlegger John Wesley (1703-91) hadde identifisert 
‘entire sanctification’ med “pure love,” en erfaring den troende kunne få 
del i adskilt fra ens forutgående frelsesopplevelse. Kontrasten til den 
gryende amerikanske fornyelsesbølgen representert primært gjennom 
Palmer, er gjerne helst en aksentforskyvning. Melvin E. Dieter, forfatter 
av The Holiness Revival in the Nineteenth Century, skriver:  

For the Palmer movement, perfection in love was the beginning of days for the 
Christian, and, therefore, an urgent necessity of the movement; in the English 
Wesleyan Revival it obviously had carried less urgency and might not become a 
reality until the end of the Christian’s days. The understanding of this 
distinction is fundamental to the understanding of the American revival in 
relation to its original Methodist roots.6 

                                                   
5 Wesleys hellighetsideal ble formet forut for hans omvendelse i 1738 gjennom 

lesning av Jeremy Taylors (1613-67) The Rule and Experience of Holy Living og 
The Rule and Experience of Holy Dying, Thomas a Kemphis (1380-1471) Imitation 
of Christ, og William Laws (1686-1761) Serious Call to a Devout and Holy Life og 
On Christian Perfection. (W.T. Purkiser, Called unto Holiness. The Story of the 
Nazarenes. The Second Twenty-Five Years 1933-58, vol. II, Kansas City, MO: 
Nazarene Publishing House, 1983 s. 20.)   

6 Melvin E. Dieter, The Holiness Revival of the Nineteenth Century (Lanham, 
MD: Scarecrow Press, 2nd. ed. 1996) s. 63. 

TM

PDF Editor



Apostolisk Tro: et uutforsket amerikansk trossamfunn  

 84 

 

 

Til tross for at Palmer og Lankfords tirsdagssamlinger hadde støtte 
“among the highest circles of [the Methodist] church’s leadership,”7 

var 
rekrutteringsgrunnlaget blant ikke-metodister likefullt upåklagelig. 
Professor ved Bowdoin College, Thomas Cogswell Upham (1799-1872), 
som representerte kongregasjonalistene, hevder å ha blitt ‘sanctified’ i 
forlengelse av en av tirsdagssamlingene i 1839. Presbyterianeren William 
E. Boardman (1810-86), hvis bok The Higher Christian Life (1858) 
“opened the doors of non-Methodist churches to the revival’s teachings 
more widely than any volume which had preceded it,”8 

var ofte tilstede 
på tirsdagssamlingene. Asa Mahan (1800-89), i flere år president ved 
Oberlin College, og som sammen med kollega Charles Grandison Finney 
(1792-1875) hadde gjort kjent en tilsvarende hellighetserfaring i 1836,9

 

var en nær venn av Palmer.10 
Øvrige deltakere på tirsdagssamlingene 

inkluderte blant annet baptistevangelist A.B. Earle og episkopaler 
Charles C. Cullis (1833-92),11 

sistnevnte senere katalysator for en egen 
undergruppe innenfor hellighetsbevegelsen som vektla helbredelse ved 
bønn.12  

Selv om den primært amerikanske bevegelsen først og fremst gjorde 
seg gjeldende blant metodistene, er det naturlig å skjelne mellom tre 
hovedstrømninger. Hovedvekten av tilhengerne tilhørte altså metodistene 
og appellerte til grunnlegger Wesleys søken etter en opplevelse av å bli 
hellighet helt igjennom. En annen hovedstrømning – ‘Oberlin 
Perfectionism’ - søkte å formidle det metodistiske hellighetsbudskapet 
innenfor kongregasjonalistiske og presbyterianske menigheter. Ledere for 
denne gruppen var primært Mahan og Finney - begge til å begynne med 

                                                   
7 Dieter, ibid., s. 32. W.T. Purkiser (jfr. note 5) refererer i sin bok til bind 1 

(Called unto Holiness: The Story of the Nazarenes, The Formative Years [Kansas 
City, MO: Nazarene Publishing Co., 1962]) av forfatter Timothy Smith og hevder at 
“hundreds of Methodist preachers, including five who then and later held the office 
of bishop, were sanctified through Mrs. Palmer’s influence.” (Purkiser, Called Unto 
Holiness, s. 21.) 

8 Dieter, ibid., s. 49. 

9 Dieter, ibid., s. 19. 

10 Dieter, ibid., s. 33. 

11 Dieter, ibid., s. 33. 

12 Paul Gale Chappell, “The Divine Healing Movement in America.” Ph.D. diss., 
Drew University, 1983. 
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lærere ved skolen Oberlin College i Ohio. Sentralt innenfor begge grup-
pers teologi stod læren om ‘dåpen i Den Hellige Ånd’ hvor den gjenfødte 
troende i et øyeblikks nu opplevde at den falne syndenatur ble fjernet 
med den konsekvens at vedvarende seier over bevisst synd ble mulig. En 
tredje hovedstrømning innenfor hellighetsvekkelsen har blitt kalt 
‘Keswick’-tradisjonen. Navnet skyldes de årlige sommerkonferansene i 
Keswick, England fra slutten av 1870-årene.13 

Gruppens tilhengere tok 
avstand fra den resterende hellighetsvekkelses vektlegging av ‘entire 
sanctification’. Den troende hadde fremdeles en iboende syndenatur, men 
ved Den Hellige Ånds kraft var det mulig å holde denne i sjakk og på den 
måten leve i vedvarende seier over synden. Keswickbevegelsen 
poengterte også ‘dåpen i Den Hellige Ånd’, men identifiserte ikke 
opplevelsen med en indre renselse, som de øvrige, men med en 
kraftutrustning til vitnetjeneste. I USA fikk disse synspunktene utbredelse 
primært gjennom vekkelsesforkynneren D.L. Moodys (1837-99) 
sommerkonferanser i Northfield, Massachussetts og ble videreformidlet 
av kjente forkynnere som eksempelvis A.J. Gordon (1836-95) og A.B. 
Simpson (1843-1919).  

Pinsebevegelsen 

Pinsebevegelsens tilblivelse krediteres gjerne hellighetsforkynneren 
Charles Fox Parham (1873-1929). I løpet av sommeren 1900 besøkte han 
kollega Frank W. Sandford (1862-1948) i Shiloh, Maine som kunne 
fortelle om enkelte misjonærer som hevdet å ha opplevd at Gud på 
overnaturlig vis gjorde dem istand til å tale til de innfødte på deres eget 
språk uten at misjonærene hadde gjennomgått noen språkopplæring. 
Parham var allerede innstilt på Jesu snarlige gjenkomst i forlengelse av 
en verdensvid vekkelse og anså tungemålsgaven som et effektivt 
virkemiddel i så måte i og med at alle som gjorde en tilsvarende 
opplevelse derigjennom ble umiddelbart istandsatt til misjonærtjeneste.  

I september samme år vendte Parham tilbake til bibelskolen han hadde 
grunnlagt to år tidligere i Topeka, Kansas. Nå henledet han 
bibelskoleelevenes oppmerksomhet mot Acta 2 og bad elevene studere 
dette for å finne ut hvilke kriterier Bibelen angir så den troende skulle 

                                                   
13 Keswickbevegelsens historie er behørig beskrevet i en rekke bøker. Vi nevner 

her J.C. Pollock, The Keswick Story (London: Hodder and Stoughton, 1964) og 
Walter B. Sloan, These sixty years. The Story of the Keswick Convention (London: 
Pickering & Inglis, 1934). 
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kunne vite om han/hun hadde mottatt ‘dåpen i Den Hellige Ånd’. Det 
medfører neppe riktighet at hele Parhams disippelflokk etter nøye 
studium av ovennevnte skriftavsnitt kom fram til identisk resultat: at 
mottakelse av tungemålsgaven var kriteriet for å vite at man hadde erfart 
‘åndsdåpen’. Denne ‘innsikten’ var utvilsomt plantet i disippelflokken av 
Parham selv etter møtet med Sandford i Shiloh, Maine. Vi vet imidlertid 
at få dager etter Parhams hjemkomst til Topeka, Kansas, mottok den 
første av elevene glossolaligaven, og i løpet av få dager hadde omtrent 
halvparten av de øvrige gjort en tilsvarende erfaring - deriblant mesteren 
selv, Charles Parham.  

Parhams pinsebudskap hadde de første årene heretter liten og ingen 
effekt hos de av tilhørerne som ikke tilhørte bibelskolen. I løpet av 1905 
flyttet han imidlertid ned til Houston, Texas hvor den afroamerikanske 
predikanten William Joseph Seymour (1870-1922) hørte ham og ble 
overbevist om budskapets gyldighet. Seymour dro nå til Los Angeles og 
videreformidlet Parhambudskapet. Noen tok imot forkynnelsen og gjorde 
samme erfaring som Parham hadde gjort. (Seymour selv hadde på dette 
tidspunkt ennå ikke talt i tunger!) Møtene, som etterhvert ble flyttet til 
Azusa Street, dro søkende troende til seg fra så å si alle verdens kanter, 
og mange dro tilbake til sine hjemland for der å bli initiativtakere til en 
nasjonal pinsebevegelse.14 

Om ‘outsidere’ som besøkte de første pinsevennene fokuserte på 
tungetale og helbredelse ved bønn, var de første pinsevennene først og 
fremst opptatt av Jesu snarlige gjenkomst. Glossolalien var primært et 
middel for å fremskynde Jesu gjenkomst, ved at evangeliet på 
overnaturlig vis ble forkynt for alle folkeslag på deres eget språk. Det tok 
imidlertid ikke lang tid før misjonærene oppdaget at tungemålsgaven ikke 
erstattet nitide språkstudier, og tungetalens rolle og betydning ble følgelig 

                                                   
14 Europas ‘pinseapostel’, Thomas Ball Barratt (1862-1940), som befant seg på 

Østkysten i USA på dette tidspunkt i den hensikt å samle inn penger til et eget lokale 
i hovedstaden, for ‘Kristiania bymission’, fikk nyss om den gryende pinsevekkelsen 
i Los Angeles. Barratt sendte straks brev til lederne i Azusa Street og “forklarte min 
stilling så godt som det var meg mulig.” I responsbrevet fra Los Angeles framholdt 
‘brødrene’ at “når hjertet er renset, så skal man ikke stanse ved det, men be 
Herren(“å hvor det brenner i min sjel mens jeg skriver dette,” tilføyde Barratt!) fylle 
det rensede tempel med den samme åndsdåp som på pinsedag.” (T.B. Barratt, “Da 
jeg fikk min pinsedåp og ildtungene,” i Barratt, Minneutgave, bind 1 [Oslo: 
Filadelfiaforlaget A/S, 1949] s. 111-12.) Barratts innflytelse hva angår 
pinsebevegelsens fremvekst i Europa, er så pass kjent at dette moment ikke trenger 
til noen nærmere utdyping i denne artikkelen. 
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raskt omdefinert. Selv om Gud selvsagt kunne gjøre et under slik at ens 
tungetale ble forstått av folk av en annen nasjonalitet, var ikke dette noen 
normal foreteelse som en selv kunne styre, mente nå de fleste.  

Både Parham og Seymour hadde bakgrunn innenfor den metodistiske 
hellighetstradisjonen og bifalt den eldre tradisjons forståelse av en separat 
hellighetsopplevelse løsrevet fra selve frelseserfaringen. Derimot rela-
terte de nå det å bli ‘døpt med den Hellige Ånd’ til erfaringen av å tale i 
tunger. Selve ‘åndsdåpsopplevelsen’ ble av flere, deriblant Parham og 
Seymour, beskrevet som “a gift of power upon the sanctified life.”15 

At 
kraftaspektet nå tillempes på ‘åndsdåpen’, er interessant i og med at den 
metodistiske fløy av hellighetsbevegelsen, som tidligere nevnt i 
artikkelen, identifiserte hellighetserfaringen (som blant annet gikk under 
benevnelsen ‘dåp i Den Hellige Ånd’, et synspunkt både Parham og 
Seymour forut for pinsebevegelsens tilblivelse hadde bifalt!) - ikke med 
en kraftutrustning, men med en indre renselse. Når nå ‘åndsdåpen’ ikke 
lenger knyttes til hellighetserfaringen, men til tungemålsgaven, samt at 
sistnevnte erfaring inkluderer et kraftaspekt, er det gjerne Keswick- 
tradisjonens innflytelse som har gjort seg gjeldende, om dog det mer er 
tale om å integrere sistnevntes betoning av kraftutrustningens 
nødvendighet innenfor et metodistisk skjema.16 

                                                   
15 Richard Riss, “Finished work controversy,” Dictionary of Pentecostal-

Charismatic Movements, eds.: Stanley M. Burgess, Gary B. McGee og Patrick H. 
Alexander, (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1992) s. 306-309.  

16 Den første reelle splittelsen blant pinsevennene oppstod imidlertid idet 
William Durham (1873-1912), pastor for Chicago North Avenue Mission, lanserte 
alternativsynspunktet at fruktene av Jesu fullbrakte verk på Golgata er tilgjengelig 
for den troende uten å gå veien om en separat hellighetserfaring. Pinsesamfunnet 
Assemblies of God ble etablert to år etter Durhams død og reflekterer hans forståelse 
i så henseende. Norske forhold er også interessante i den forstand at til tross for at 
Barratt holdt på den metodistiske hellighetsoppfatningen like til sin død, reflekterer 
norsk pinsebevegelse av idag alternativsynspunktet som Durham forfektet. Det er 
likevel kanskje tvilsomt om man kan påvise noen direkte innflytelse fra amerikansk 
til norsk kirkeliv i denne sammenheng. Bortsett fra en emosjonell identifikasjon med 
amerikansk pinsebevegelse, er det vel snarere innflytelsen fra norsk lutherdom, den 
kontekst pinsebevegelsen hertillands står oppi, som har gjort seg gjeldende når man 
idag ikke lenger taler om en separat hellighetserfaring som fjerner syndenaturen i ett 
nu. 
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Apostolic Faith Mission 

Grunnleggeren av dette pinsesamfunnet var kvinne. Florence Louise 
Crawford (1872-1936) ble omvendt i voksen alder, og via en venninne 
ble hun introdusert for den gryende pinsebevegelsen i Azusa Street, Los 
Angeles. Her opplevde hun først helliggjørelsens nådeverk og tre dager 
senere åndsdåpen, hvor hun etter sigende talte kinesisk som ble forstått 
av en av de tilstedeværende.17 

Hun tok aktivt del i møtene og fikk raskt 
forkynneroppdrag både i og utenfor Los Angeles. Flere opplevelser som 
hun tolket som Guds tiltale til henne personlig, overbeviste henne om at 
hun hadde spesifikt kall til “a world-wide fruitful ministry.”18 

Mindre enn 
ett år etter hellighets- og åndsdåpsopplevelsen var fru Crawford på vei 
med tog nordover fra California til Oregon. Hun stoppet opp i byen 
Salem hvor hun deltok på et par møter før hun ble bedt om å komme til 
Portland. Med utgangspunkt i en eksisterende forsamling satte fru 
Crawford i gang med møter, og det tok ikke lang tid før den tidligere 
forstanderen overgav roret til henne. Som nyutnevnt pastor var en av 
hennes første meritter å sette en stopper for kollektinnsamling på møtene. 
Korrekt nok om enn noe proklamatorisk i formen uttaler utgiverne av 
trossamfunnets offisielle historikk:  

From that day to this present day [1965], no collections have ever been taken in 
the Apostolic Faith churches. Freewill offerings and tithes have met every need, 
and God has supplied adequate funds to forward this world-wide evangelistic 
work.19  

Det var imidlertid ikke kun i Los Angeles at fru Crawford hadde 
engasjert seg i utstrakt møtevirksomhet utenbys. Allerede i løpet av første 
året i Portland holdt hun en rekke møteserier i nabostaten Washington, 
samt i Minnesota og endog i Manitoba, Canada. Det var i løpet av en 
kampanje i Minneapolis, Minnesota at hun hevder å ha hørt Guds tiltale 
om å vende tilbake til Portland, Oregon - som etter sigende skulle bli 
hovedkvarteret for “the Apostolic Faith work” og hvor Den Allmektige 
bekjentgjorde at Han ville “raise up the standard of the Gospel.”20 

                                                   
17 A Historical Account of The Apostolic Faith. A Trinitarian-Fundamental 

Evangelical Organization. Its Origin, Functions, Doctrinal Heritage and 
Departmental Activities of Evangelism (Portland, Oregon: The Apostolic Faith 
Publishing House, 1965) s. 58-59.   

18 Ibid., s. 63.  

19 Ibid., s. 64. 

20 Ibid., s. 69-70. TM
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Dattermenigheter dukket snart opp - ikke bare langs Stillehavskysten, 
men også i flere av innenlandsstatene. Den største menigheten i Oregon - 
nest etter Portland-menigheten - ble etablert i nabobyen Dallas hvor blant 
annet pastor N.C. Swensen virket fra rundt 1913 og 34 år fremover.21  

Allerede i 1907 arrangerte Portlandmenigheten sitt første 
‘campmeeting’, tradisjonen tro fra tidligere tiders vekkelsesbærere i 
USA. Dette skulle bli en årlig tradisjon som trakk tilhengere fra andre 
lokalmenigheter, ikke bare innen USA, men også fra utlandet - ikke minst 
fra vårt eget land, hvor de årlige ‘leirmøtene’, som de ble referert til på 
norsk, fikk naturlig plass i pinsesamfunnets norske blad.  

Året etter - i 1908 - fikk Portlandmenigheten fatt i et stort lokale på 
hjørnet av Front og Burnside Streets, som ble hovedkvarter for 
trossamfunnet som sådan fram til 1922. (Menigheten flyttet deretter til 
hjørnet av Northwest Sixth Avenue og Burnside Street, men har nå 
bygget ny kirke i Duke Street.) En av de nyomvendte, William W. 
Paulson, fikk i 1917 satt opp et elektrisk lysskilt med teksten ‘JESUS, 
The Light of the World’ på toppen av bygningen. Som utgiverne av 
samfunnets historikk forkynner: “Many a weary, discouraged soul, 
tempted to ‘end it all’ by jumping from the bridge [across the Willamette 
River] below, was alerted by this sign and came into the services to seek 
God.”22 

De samme forfattere hevder endog at 7 suicidalforsøk på en og 
samme uke ble avverget ene og alene som en effekt av lysskiltet. 
Tilsvarende lysskilt skulle siden bli noe av et varemerke for trossam-
funnets gudshus, også i Skandinavia.  

Gjerne i tråd med møtene i Azusa Street, Los Angeles, hvor man til å 
begynne med ikke kjente til rasemotsetninger, reflekterte også møtene i 
Portland et internasjonalt preg. I tillegg til at troende med ulikt etnisk 
opphav satt side om side på møtene, ble mandagskveldene reservert for 
de tyskspråklige mens lørdagskveldene en periode var reservert 
skandinavene.23  

Florence Crawford var kritisk innstilt til pinsebevegelsen forøvrig og 
kjørte en stram islolasjonslinje overfor alle andre grupperinger enn sin 
egen.24 

Også forholdet til Seymour skrantet, - dette skyldtes blant annet 
                                                   
21 Ibid., s. 78. 

22 Ibid., s. 87. 

23 Ibid., s. 88. 

24 Så vidt meg bekjent, er dette eneste pinsesamfunn som ikke anerkjenner 
gyldigheten av såkalte ‘profetiske budskap’ slik disse praktiseres både innen TM
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Crawfords uvilje mot Seymours ekteskap i 1908, men først og fremst at 
Crawford ikke bare initierte et konkurrerende blad til Azusa Street 
misjonen, som forøvrig hadde identisk tittel, nemlig Apostolic Faith 
Mission, men at hun endog ifølge Seymour urettmessig tok med seg 
‘mailinglisten’, idet hun i 1906 brøt opp fra Los Angeles og dro nord-
over til Portland, Oregon.25 

Hun døde i 1936 og ble avløst av sønnen 
Raymond Robert Crawford, som hadde blitt ordinert i 1910, to år etter sin 
faktiske omvendelse. Han fungerte som leder for Den Apostoliske Tros 
verdensomspennende virksomhet fra 1936 til sin død i 196526 

og ble 
etterfulgt av Loyce C. Carver (1919-96), som i sin tur ble etterfulgt av 
Dwight L. Baltzell, den “fjerde internasjonale lederen i menighetens 90 
årige historie.”27 

Trossamfunnet ledes gjennom et råd på fem medlemmer med én som 
øverste leder. Under dette rådet igjen har man et eldsteråd med 24 
medlemmer. Organisasjonsstrukturen er presbyteriansk, og alle 
lokalmenigheter er underlagt hovedkvarteret i Portland.  

Det har vist seg vanskelig å tallfeste menighetens innflytelse og 
størrelse. Ved Raymond Robert Crawfords bortgang i 1965 synes det 
imidlertid å ha eksistert 43 lokalmenigheter som samlet sett har utgjort 

                                                                                                                        
tradisjonelle pinsemenigheter og karismatiske retninger. Etter kanoniseringen av de 
nytestamentlige skrifter hevder man at ‘åpenbaringen’ er endelig og fullført. 
‘Profetisk tale’ innen Apostolic Faith er forstått som ‘åndsinspirert forkynnelse’, 
men ikke som ‘direkte’ budskap i sitatform fra himmelen. Også synet på tungetale er 
noe annerledes enn hos pinsevenner forøvrig. Glossolali forstås som et reelt 
menneskelig språk. Fenomenet har imidlertid ingen fremskutt posisjon i 
møtesammenheng. Man stiller seg kritisk til at en autentisk opplevelse kan initieres 
ved at den søkende troende taler fremmede ord ut ‘i tro’. Tungetale betraktes som en 
overnaturlig foreteelse hvor Gud handler suverent. (Disse opplysninger bygger på 
flere samtaler med LeRoy Tonning.)  

25 L.F. Wilson, “Crawford, Florence Louise” s. 229 og Edith L. Blumhofer, 
“Apostolic Faith Mission (Portland, Ore.)” s. 18-19 i: Dictionary of Pentecostal 
Charismatic Movements. [N.B: I ettertid ser jeg at denne informasjonen nok ikke er 
helt korrekt, men at det var Clara Lum som urettmessig tok med seg ‘mailinglisten’ 
fra Azusa Street og overgav denne til Crawford, idet hun sluttet seg til hennes 
bevegelse i Portland, Oregon. De hadde sammen redigert Azusa Streets blad før de, 
på ulike tidspunkt, brøt opp fra Los Angeles.] 

26 “Seirende bønn. ” Den Apostoliske Tro nr. 83 s. 3. 

27 “Til minne – Loyce C. Carver 1919-1996.” Den Apostoliske Tro nr. 154 s. 6. 
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omlag 5.000 medlemmer.28 
Sannsynligvis refererer antallet eksklusivt til 

trossamfunnets nedslagsfelt innen USA. I 1987 ble det nemlig opplyst at 
man totalt sett hadde omlag 4.000 medlemmer i rundt 40 menigheter i 
USA. I tillegg kalkulerte man med omlag 50.000 medlemmer utenfor 
USA/Canada, deriblant rundt 20.000 medlemmer bare i Nigeria.29 

Kriteriet for ‘medlemskap’ er regelmessig oppslutning om møtene.  

Hellighetslæren slik denne kommer til uttrykk i norske blader  

Ifølge Apostolisk Tro lærer Bibelen “to bestemte nådeverk i for-
soningen”: (1) rettferdiggjørelse, som gir syndstilgivelse og (2) hellig-
gjørelse, en utslettelse av vår iboende, kjødelige syndenatur.30 

Denne 
forståelsen samstemmer med vitnesbyrdet fra en av deres egne som søkte 
sistnevnte erfaring: “De sa at jeg måtte be om å få et renset hjerte, og at 
jeg måtte legge alt på alteret for å få det.”31 

Menigheten tar avstand fra 
det syn som vanligvis har gjort seg gjeldende innen norsk kristenhet, at 
etter gjenfødelsen er det tale om å vokse (gradvis) i helliggjørelse:  

Forkynnere av helliggjørelse der imot (derimot!), framholder at en umulig kan 
vokse i helliggjørelse uten at en først er blitt helliggjort i sitt hjerte, og at 
gjenfødelse og helliggjørelse er så vidt forskjellig at det umulig kan være ett og 
det samme [...] Helliggjørelsen er det verk av Gud som renser det gjenfødte 
hjerte fra all iboende synd, og gjør hjertet rent og hellig i kraft av Jesu blod.32 

I en annen artikkel skiller man mellom syndens “to hovedformer”: 
skyld og fordervelse. Mens skylden relateres til syndige tanker, 
holdninger og adferd, identifiseres fordervelsen med eksistensen av en 
syndig tilstand forut for ens syndige tanker, holdninger og adferd. Denne 
syndsfordervelse defineres som “det gamle menneske,” som forsåvidt 
undertrykkes i og gjennom gjenfødelsen, men som ikke tilintetgjøres før 
man får en personlig hellighetserfaring - helliggjørelsen. Denne erfaring - 
“hjertets renselse,”- hevdes å være en øyeblikkelig renselse.33 

Det hevdes 
                                                   
28 L.F. Wilson, “Crawford, Raymond Robert.” Dictionary of Pentecostal 

Charismatic Movements s. 229. 

29 J. Gordon Melton, The Encyclopedia of American Religions. 3rd. ed.. (Detroit: 
Michigan: Gale Research Inc., 1989) s. 351 (*315*). 

30 “Helliggjørelse - en hellig vandring.” Den Apostoliske Tro nr. 73 s. 7. 

31 O.S., “I havn.” Fra Misjonsarbeidet nr 1 1942 s. 2. 

32 “Helliggjørelse.” Det lille fyrtårn nr. 19 s. 4. 

33 “Helliggjørelse.” Det lille fyrtårn nr 24 s. 4, 12. TM
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videre at menneskene før syndefallet var skapt i Guds bilde,- hvilket vil si 
at de “var like rene av naturen som Gud selv.”34 

Gjennom Adams synd 
døde han imidlertid “åndelig,” ble skilt fra Gud og fikk del i en 
syndenatur som automatisk gikk i arv til menneskeheten forøvrig.35 

Den 
relasjonsmessige forbindelse mellom Kristus og den troende uttrykkes 
gjerne med utgangspunkt i Jesu liknelse om vintreet og grenene i Joh. 15:  

Vi vet at grenen [den troende] er av samme beskaffenhet som stammen [Jesus], 
og på lignende måte har den troende del i Kristi natur. Likesom saften fra treet 
strømmer ut i grenene, slik strømmer Jesu liv ut fra ham og til dem som tror på 
ham.36 

 

Helliggjørelse er hjertets renselse fra iboende synd; den Hellige Ånds dåp er 
Guds fylde i et rent hjerte. Den Hellige Ånd vil ikke komme inn å bo i oss før 
vårt hjerte er renset fra all synd.37 

 

Åndens dåp defineres videre som “utgytelsen av kraft over et rent, 
hellig liv, med de samme tegn som på pinsedag, da disiplene talte i nye 
tunger etter som Ånden ga dem å tale.”38 

Om noen skulle hevde å ha 
mottatt “åndsdåpen” forut for den obligatoriske hellighetserfaringen, har 
de angivelig fått “noe falskt.” For - “Den Hellige Ånd vil aldri komme 
inn i et urent kar.”39 

 

Utbredelse i Norge 

Allerede i Azusa Street anerkjente man verdien av det trykte ord, og en 
fire siders trykksak, The Apostolic Faith, kom regelmessig ut i perioden 
1906-8.40 

Etter at fru Crawford opplevde Guds tiltale om å bryte opp fra 

                                                   
34 “Den syndige natur.” Det lille fyrtårn nr. 29 s. 5. 

35 “Jesu blods frelsende og rensende kraft.” Den Apostoliske Tro nr. 100 s. 6. 

36 “Ett med Kristus.” Det lille fyrtårn nr. 30 s. 1. 
37 “Helliggjørelse.” Det lille fyrtårn nr. 40 s. 10. 

38 “Den Apostoliske Tro.” Den Apostoliske Tro nr 42 s. 9. 

39 L. C. Carver, “Åndelig kraft.” Den Apostoliske Tro nr. 124 s. 3. [I dag ville 
man nok uttrykt seg mindre bastant.] 

40 Hele første nummer av bladet fra Azusa Street er viet den gryende 
pinsevekkelsen: “Pentecost Has Come. Los Angeles Being Visited by a Revival of 
Bible Salvation and Pentecost as Recorded in the Book of Acts.” The Apostolic 
Faith Vol. 1 No. 1, Sept. 1906 s. 1-4. Se også T.B. Barratts seiersrapporter fra 
Norge: “Some have seen Jesus at our meetings, and the tongues of fire have been 
seen again over my head by a free-thinker, convincing him of the power of God. [...] TM
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det sydlige California, fikk hun raskt, som allerede nevnt, med seg 
adresselisten, hvilket viste seg særdeles nyttig, idet hun i 1908 utgav 
første nummer av sitt eget blad med samme navn som Azusa Streets 
tidligere organ.  

Crawfords blad, som altså har identisk tittel med Azusa Street 
publikasjonene, ble i oktober samme år oversatt til tysk (Der Apos-
tolische Glaube) og norsk (Den Apostoliske Tro) og utgitt fra Portland.41   

Det amerikanske pinsesamfunnet ble etablert i Norge fire år senere, i 
1912, idet det kort tid i forveien hadde vært vekkelse blant skandinaver i 
Portland. Det ble holdt møter på deres eget språk både lørdag og søndag, 
og en rekke ble vunnet for den kristne tro. Flere av disse reiste til Norge 
og tok opp virksomhet.42 

Faktisk var det skandinaver som var først ute 
hva angår det å profilere bevegelsen utenfor USA/Canada. Den første 
som brøt opp fra Portland, var nordmannen David Grov som allerede i 
1911 sammen med en svensk troende startet møtevirksomhet - først i 
Malmö, deretter Göteborg. Grov reiste siden til Voss i Norge for å besøke 
sin søster, og flere ble vunnet for bevegelsens forkynnelse under dette 
besøket.43 

Den første norske menigheten ble etablert i Stavanger (som siden har 
vært hovedkvarter for hele Skandinavia) gjennom Edvard Lind, som 
sammen med hustru Ida og tre mindreårige barn, samt en troende kvinne 
hadde brutt opp fra Portland samtidig med dem. Etterhvert som man 
klarte å rekruttere tilhengere og seiersrapportene nådde USAs Vestkyst, 
var det flere nordmenn som opplevde kall til gamlelandet for å hjelpe til i 
nybrottsarbeidet. Allerede i 1913 kom blant annet Olaf Kostøl som senere 

                                                                                                                        
Hundreds are seeking a clean heart, and the fire is falling on the purified sacrifice.” 
(T.B. Barratt, “In Norway.” The Apostolic Faith Vol. 1 No. 6, Feb-March 1907 s. 1.)  

41 A Historical Account s. 211. 

42 “Konferansen i Portland.” Fra Misjonsarbeidet nr. 14 s. 4.  

43 [N.B: I ettertid har den amerikanske forskeren David D. Bundy påvist at jeg 
tok feil idet jeg skriver her: Første skandinaviske nedslag for Apostolisk Tro var ikke 
i 1911. Bundy har nemlig funnet to numre av det svenske bladet Den Apostoliska 
Tron fra 1909, utgitt i henholdsvis Göteborg og Lidköping, og av disse to fremgår 
det at forutfor disse to ble det publisert minst ett nummer.  (David D. Bundy, Visions 
of Apostolic Mission. Scandinavian Pentecostal Mission to 1935. Acta Universitatis 
Upsaliensis. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 45 [Uppsala: 2009] s.  257.] 
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(1923) skulle bli leder for Den Apostoliske Tros virke i Skandinavia, en 
funksjon han innehadde i 34 år.44 

 

Lokale menigheter etableres  
Stavangermenigheten fikk til å begynne med leie lokale i Høleberggt, 
som imidlertid snart ble for lite - i 1914 kjøpte menigheten derfor eget 
hus (Skagen 37) hvor deler av 2. etasje ble innredet til møtelokale og 
virksomheten foregikk fram til 1925 da man flyttet til Bergjelandsgaten 
29.45 

(Ved årsskiftet 1993-94 flyttet så menigheten inn i sine nåværende 
lokaler i Tjensvollvn. 56.)46 

 
Det ble forholdsvis raskt etablert menighet i en rekke andre byer: 

Bergen, Haugesund, Kristiansand, Risør, Skien, Dalen i Telemark, 
Trondheim, og Tromsø.  

Menigheten i Bergen ble etablert i 1924 i forlengelse av at en gruppe 
troende etter å ha holdt daglige bønnemøter i en 2 års periode, kom over 
en krøllete og nesten utslitt traktat fra Den Apostoliske Tros misjon i 
Stavanger vedrørende helliggjørelse. Flere av dem besøkte Stavanger-
menigheten og fikk der både en hellighets- og åndsdåpserfaring.47 

Menigheten leide i mange år lokale i Magnus Barfotsgaten, men ble så 
oppsagt, idet huseieren trengte lokalene selv. Etter ulike leieavtaler fikk 

                                                   
44 Den Apostoliske Tro nr. 76 s. 3. Ved Kostøls bortgang i 1957, gikk ledervervet 

videre til hans kone Nella [egentlig: Petronella], som innehadde dette fram til sin 
egen bortgang i 1962. Stafettpinnen gikk deretter videre til Olaf Tonning, som etter 
31 år i USA vendte permanent tilbake til hjemlandet og Stavanger i desember 1958. 
(A Historical Account s. 243.) I USA hadde han etter noen år ved hovedkvarteret i 
Portland vært tilsatt som leder for menigheten i Los Angeles, hvor han virket i 13 år, 
deretter 5 år som forstander i Dallas, Oregon. (“Hjem fra USA.” Den Apostoliske 
Tro nr. 52 s. 8.) Tonning igjen ble avløst av Norvald Salthe som innehadde 
lederfunksjonen fra 1978 til 1996. (“Til minne - Norvald Salthe 1912-1996.” Den 
Apostoliske Tro nr. 155 s. 8.) Pr. idag er det Olaf Tonnings sønn, LeRoy Tonning, 
som har hovedansvaret, både for Stavangermenigheten og for arbeidet forøvrig i 
Skandinavia.  

45 “Den Apostoliske Tros virksomhet i Skandinavia.” Den Apostoliske Tro nr. 47 
s. 6; “Den Apostoliske Tros virksomhet i Skandinavia 1912-1962.” Den Apostoliske 
Tro nr. 62 s. 5; “Den Apostoliske Tro 1912-1972.” Den Apostoliske Tro nr. 90 s. 1.  

46 “En drøm ble virkelighet: Nytt forsamlingsbygg i Stavanger.” Den Apostoliske 
Tro nr. 148 s. 6.  

47 “Vellykket påskestevne i Bergen.” Fra Misjonsarbeidet nr. 3 s. 1. (Se også 
“Virksomheten i Bergen.” Fra Misjonsarbeidet nr. 9 s. 4.) 
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man til slutt kjøpt eget hus i Øvregaten 5, noen få kvartaler fra Torvet.48 

Lokalet ble forøvrig offisielt innviet i februar 1970 av ingen ringere enn 
Loyce C. Carver, daværende internasjonale leder for trossamfunnet.49 

Foranledningen til virksomheten på Sørlandet var en ung 
kristiansander som ble vunnet for den kristne tro i Portland, Oregon. Som 
flere før ham, vendte han nå tilbake til Norge for å virke i hjemlandet. 
Han oppsøkte først Stavangermenigheten og fikk så med seg et par 
stykker til Kristiansand like før jul i året 1920. Det brøt ut en liten 
vekkelse, og man begynte å leie lokale på permanent basis. Først i 1956 
synes imidlertid menigheten å ha gått til anskaffelse av eget hus,50 

hvor 
man innredet møtelokale i et tidligere banklokale i bygningen.51 

I Risør ble arbeid etablert, idet ekteparet Hjalmar og Gudrun 
Gundersen sammen med sin sønn flyttet hjem fra Portland og bosatte seg 
i sørlandsbyen.52 

Menigheten i Trondheim ble til, idet en norsk familie vendte hjemover 
fra Portland, Oregon og oppsøkte en lokal menighet i byen hvor mannen 
vitnet om sine opplevelser. Flere ble berørt av hans vitnesbyrd og tok 
kontakt privat for at han skulle begynne å forkynne Guds Ord for dem. 
Det ble startet opp selvstendige møter, og en menighet ble snart dannet -
“på Apostolisk grunn.” Virksomheten i Trondheim varte kun 2 år, ble så 
avbrutt, men gjenoppstod på et senere tidspunkt gjennom de opprinnelige 
initiativtakerne. Også gjennom Trondheimmenighetens litteraturspred-
ning vervet man nye troende. En mann kom reisende helt fra Sørfjorden 
(nord for Tromsø), ble først omvendt og opplevde så helbredelse for 
“kronisk mavekatarr og en åpen fot.” Mannen har tydeligvis maktet å 
inngi tillit blant lokalbefolkningen på hjemstedet vis-à-vis Trondheim-
menigheten, flere av hans sambygdinger skrev og bad om å få tilsendt 
salveduker og hevder å ha opplevd guddommelig helbredelse.53 

I tråd 
med den tidlige pinsevekkelsens fokus på guddommelig helbredelse 

                                                   
48 “Menighetshuset i Bergen.” Den Apostoliske Tro nr. 83 s. 7. 

49 “Innvielse av nytt lokale i Bergen.” Den Apostoliske Tro nr. 86 s. 4. 

50 “Femti års jubileum i Kristiansand.” Den Apostoliske Tro nr. 88 s. 4. 

51 Le Roy Tonning, brev til forfatteren, datert 23. 09.1998. 

52 “Den Apostoliske Tros virksomhet i Skandinavia 1912-1962.” Den 
Apostoliske Tro nr. 62 s. 6. 

53 “Misjonen i Trondheim.” Fra Misjonsarbeidet nr. 6 s. 2-3. 
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hevder nemlig Apostolisk Tro ikke bare at sykdom er en forbannelse som 
kom som en følge av de første menneskers fall i Edens hage, helbredelse 
er dessuten “enhver sann troendes arv og del” som “kan fåes tilbake ved 
gjenløsningen.”54 

Også i Tromsø ble det tidlig dannet menighet. Opptakten synes å ha 
vært to troende kvinner som reiste nordover, fikk leie et tidligere 
butikklokale og begynte å holde regulær møtevirksomhet. I en årrekke 
delte man også ut engelsk litteratur ombord på britiske trålere som før 
krigen alltid var innom byen.55 

(I senere år har man også etablert 
menighet på Silsand, hvor man forøvrig lenge hadde hatt ut-
postvirksomhet.)56  

Menigheten - et lys for de vantro  
I 1918 hadde menigheten i Portland satt opp sitt elektriske lysskilt på 
taket av misjonsbygningen. Også i Stavanger ble det nå et sterkt ønske 
om å få et tilsvarende skilt, dette kom ti år senere: øverst en stjerne som 
måler 1,75 meter fra spiss til spiss, under ‘JESUS’ med 1 meter høye 
bokstaver, under der igjen ‘VERDENS LYS’ med 60 centimeter høye 
bokstaver.57 

“Helt til nå i høst 1971 er lyspærer blitt benyttet -303-i alt -
og det trakk seks kilowatt i timen. Men i høst ble skiltet fornyet ved at vi 
gikk over til lysstoffrør, men skiltets dimensjoner er de samme som før,” 
skrev menighetsbladet for anledningen.58 

“Slike skilt er meget brukt av 
Apostoliske Tros menigheter og er litt av et symbol for virksomheten,” 
hevder en norsk artikkelforfatter.59   

                                                   
54 “Helbredelse.” Fra Misjonsarbeidet nr. 6 s. 2. 

55 “Virksomheten i Tromsø.” Fra Misjonsarbeidet nr. 10 s. 4. 

56 [Menigheten ble lagt ned i 2009.] 
57 “Det elektriske lysskiltet vårt.” Fra Misjonsarbeidet nr 4 s. 1. 

58 “Jesus verdens lys.” Den Apostoliske Tro nr. 89 s. 1. Det var i sin tid “stor 
motstand mot at skiltet i Stavanger ble oppsatt. Da menigheten flyttet fra 
Bergjelandsgt. 29, tok flere politikere initiativ til at skiltet skulle erklæres 
verneverdig, og det er blitt gjort. En stor rehabilitering av skiltet ble gjort for et par 
år siden, og ansvar for vedlikehold og drift er nå overtatt av kommunen.” (LeRoy 
Tonning, brev til forfatteren, datert 23.09.1998.) 

59 “Nytt fra København.” Det lille fyrtårn nr. 34 s. 6. 
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Bevisst satsing på litteraturspredning  
I 1922 ble det opprettet eget trykkeri blant de norske troende, mens 
utsendelse av blad og traktater hadde pågått “helt siden møtene tok til her 
i Norge.” Bladet Den Apostoliske Tro som altså ble direkte oversatt til 
norsk fra det amerikanske The Apostolic Faith og utgitt fra Portland, 
Oregon i 1908,60 

ble i mange år også trykket i Norge, men stanset idet 
krigen brøt ut i 1940 og kommunikasjonen mellom USA og Norge ble 
vanskeliggjort. To år senere begynte man derfor å gi ut et lite blad, Fra 
Misjonsarbeidet, først kun på 4 sider, siden utvidet til det dobbelte, som 
inneholdt vitnesbyrd fra enkelttroende og refererte fra de ulike lokal-
menigheters virksomhet hertillands.61 

Fra og med nr. 19 fikk bladet nytt 
navn: Det lille fyrtårn. Redaksjonen hadde imidlertid i lengre tid vært 
opptatt av at tittelen ofte ble forvekslet “med et annet blad av et vidt 
forskjellig innhold,” Jehovas Vitners Vakttårnet, og da daværende leder 
for trossamfunnet i USA, Raymond Robert Crawford, gjestet vårt eget 
land i 1955, ble det besluttet at bladet heretter skulle hete Den 
Apostoliske Tro, nå imidlertid ikke en norsk oversettelse av det 
amerikanske The Apostolic Faith.62 

(Bladet gjennomgikk i 1996 sin hittil 
siste navneendring og heter nå Levende Apostolisk Tro.) I 1942 skrev 
redaktøren for Fra Misjonsarbeidet at flere hundre tusen traktater var 
blitt trykket og utsendt i tillegg til ulike blad som var blitt videreformidlet 
i “mangfoldige tusen.” I 1944 mottok redaksjonen i underkant av 800 
brev fra nordmenn som bad om forbønn. Fra Misjonsarbeidet hadde 
faktisk et opplag på hele 9000,63 

men hadde naturlig nok langt færre faste 
abbonnenter. På begynnelsen av 1960-tallet leser vi at bladet (som nå 
hadde endret navn til Den Apostoliske Tro) ble trykket i 31.000 
eksemplarer.64 

                                                   
60 A Historical Account s. 245. Både blad og traktater ble trykket på en rekke 

språk og videredistribuert der det var behov. (“Konferansen i Portland.” Fra 
Misjonsarbeidet nr. 14 s. 5. Se også “Litteraturarbeidet.” Det lille fyrtårn nr. 23 s. 
5.) 

61 “Blad- og traktatvirksomheten.” Fra Misjonsarbeidet nr. 14 s. 7. 

62 “Den Apostoliske Tro.” Det lille fyrtårn nr. 41 s. 9; A Historical Account s. 
245-246. 

63 “Fra vårt brev- og bladkontor.” Fra Misjonsarbeidet nr. 8 s. 3. 

64 “Fra vårt trykkeri.” Den Apostoliske Tro nr. 59 s. 10. 
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I og med at menighetslokalet i Stavanger var beslaglagt av tyskerne i 
nesten tre år i løpet av krigen og man heller ikke kunne spre litteraturen 
som før gjennom omfattende reisevirksomhet, tok menigheten opp en 
“planmessig masseutsendelse gjennom posten.” Et resultat derav var 
gjerne at man i 1945 mottok dobbelt så mange brev som året i forveien.65 

Flere av de første pionerene viste stor oppfinnsomhet for å spre sine 
publikasjoner. Enkelte tok sykkelen fatt belesset med litteratur som de 
delte ut på gårdene langs veien. Senere fikk man kjøpt bil for å 
effektivisere denne gjerningen. Noen skaffet seg endog motorbåt for å 
fremme litteraturspredningen på øyene rundt Stavanger.66 

Noe av 
menighetens litteratur ble også spredt over landegrensene, eksempelvis til 
Danmark, Island og Færøyene.67 

Bladene inneholder en rekke vitnesbyrd 
fra mennesker som hadde opplevd en kristen omvendelse gjennom å lese 
dem.  

Årlige sommerstevner  
Det første ti dagers sommerstevnet ble avholdt i 1938, idet man mottok 
besøk av to norske evangelister fra Portland, Oregon. Neste tilsvarende 
stevne ble holdt året deretter før man etter to års opphold gikk igang igjen 
i 1942.68 

Sommerstevnene i Stavanger har siden vært en årlig tradisjon 
som har samlet besøkende fra både inn- og utland. Sommerstevner har 
imidlertid vært holdt på Egdehall i mange år etter at leirstedet på Gjerstad 
ble kjøpt høsten 1982. I 1996 og 1998, derimot, har stevnet igjen blitt 
holdt i Stavanger.69 

 
Ett av stevnets høydepunkter var gjerne i 1955 da daværende 

internasjonale leder av trossamfunnet, R. Robert Crawford, gjestet Norge 
og Stavangermenigheten. Stevnet samlet omlag 200 tilreisende, inntil da 
rekord.70 

Også Crawfords etterfølger, Loyce C. Carver, som tidligere 

                                                   
65 “Året 1945.” Fra Misjonsarbeidet nr. 11 s. 3.  

66 “Litteratur-virksomheten.” Fra Misjonsarbeidet nr. 16 s. 8. 

67 “Litteratur.” Fra Misjonsarbeidet nr. 2 s. 4. 

68 “Sommerstevnet i Stavanger.” Fra Misjonsarbeidet nr. 4 s. 1; “Sommer-
stevnet.” Fra Misjonsarbeidet nr. 16 s. 1. 

69 Le Roy Tonning, brev til forfatteren, datert 23.09.1998. 

70 “Den Apostoliske Tros virksomhet i Skandinavia.” Den Apostoliske Tro nr. 47 
s. 8; “Sommerstevnet 7-17 juli.” Det lille fyrtårn nr. 40 s. 8. 

TM

PDF Editor



Apostolisk Tro: et uutforsket amerikansk trossamfunn  

 99

hadde betjent flere menigheter i Den Apostoliske Tros virksomhet i USA, 
eksempelvis menigheten i Medford, Oregon (1956-64) [på dette tidspunkt 
den største menigheten i USA etter hovedmisjonen i Portland]71 

deltok på 
en rekke sommerstevner i Stavanger, eksempelvis i 1966,72 

197073og 
1973.74   

Ifølge menighetenes norske blad har man pleiet regelmessig kon-takt 
med trosfeller i andre land, - både gjennom omfattende korrespon-danse 
og ved gjensidig besøk på hverandres sommerstevner. Spesielt fremheves 
kontakten med Sverige, Finland, og Danmark, men til tider også med 
Skottland,75 

Tyskland76og Østerrike.77 
Det årlige sommer-stevnet i 

Portland, Oregon har alltid fått god dekning, - blant annet fordi det 
bestandig har vært norske deltakere der (både tilreisende fra Norge, og 
bosatte ‘norskamerikanere’), på samme måte som representanter fra Port-
land har prøvd å prioritere stevnet i Stavanger.  

Arbeidet etableres i våre naboland 

Vi har allerede kortfattet referert til David Grov, som i 1911 brøt opp fra 
Portland for å spre budskapet i Sverige og Norge sammen med en svensk 
‘medbroder’. Oppstarten i Sverige, utfra Grovs perspektiv, skjedde altså 
idet han kom til Malmö og Göteborg hvor han vant en liten gruppe for sin 
forkynnelse. Den nyetablerte gruppen kom sammen til bønn i hjemmene. 
Menighet ble først stiftet idet den ene av de “to brødre” etter flere år 
vendte tilbake og “opptok virksomhet.”78 

Vi leser videre om en gruppe på 

                                                   
71 “Leirmøtet i Portland, Oregon, USA.” Den Apostoliske Tro nr. 72 s. 7. 

72 “Amerikabesøk til vårt sommerstevne 22.-31. juli 1966.” Den Apostoliske Tro 
nr. 74 s. 2; “Sommerstevnet 1966.” Den Apostoliske Tro nr. 75 s. 5. 

73 “Amerikabesøk.” Den Apostoliske Tro nr. 87 s. 8.  

74 “Sommerstevnet 1973.” Den Apostoliske Tro nr. 94 s. 4. 

75 “Sommerstevnet.” Det lille fyrtårn nr. 41 s. 6-7. 

76 Fra Krefeld.” Fra Misjonsarbeidet nr. 15 s. 6; “Fra Tyskland.” Det lille fyrtårn 
nr. 34 s. 8. 

77 “Fra Østerrike.” Det lille fyrtårn nr. 39 s. 7.  

78 “Herren leder sitt folk.” Fra Misjonsarbeidet nr. 18 s. 3.  
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15 troende i Malmö og Kävlinge som har “tatt imot Den Apostoliske 
Tros lys.”79 

Pr. idag eksisterer det imidlertid ingen menighet i Sverige.  
Arbeidet i Finland synes å ha startet opp ved at noen troende i Vasa i 

1917 hadde kommet over Den Apostoliske Tros misjonsblad og deretter 
dannet menighet. Det synes å ha dreid seg om en finsk utgave av bladet 
som hadde blitt tilsendt fra Portland. Allerede i 1910 hadde de første 
finske oversettelsene av The Apostolic Faith blitt utsendt fra Portland til 
venner og bekjente av troende finner som var bosatt i Portland og tilhørte 
menigheten der. Flere av mottakerne i gamlelandet skrev positivt tilbake 
og oppgav navn og adresser til ytterligere mennesker i Finland som 
kunne ha interesse av å motta samme blad. Dermed ble ikke bare 
‘mailinglisten’ for Finland betraktelig utvidet - det utviklet seg endog til 
en omfattende korrespondanse. Spesielt ivrig var en håndfull troende fra 
Vasa, som altså hadde kommet over bladet i 1917.80 

 
En av mennene i menigheten, Gustav Skogberg, dro så til Göteborg 

hvor han i menighetsfelleskapet der mottok “Den Hellige Ånds dåp.” Han 
vendte snart tilbake til Finland hvor han ble leder for menigheten i Vasa. 
Tilsvarende menigheter ble siden dannet både i Helsingfors, Tammerfors 
og Åbo.81 

Senere vet Fra Misjonsarbeidet å berette at “en finsk bror fra 
Vasa” kom til Göteborg for å oppleve helliggjørelse. Idet han reiste 
tilbake til Finland for å forkynne det han selv hadde opplevd, brøt det 
angivelig ut en vekkelse i Vasa, og slik hevdes nå menigheten å ha blitt 
til.82 

Dette var under første verdenskrig, og til tross for faren den unge 
mannen utsatte seg selv for, kom han seg over til Sverige med en fis-
kerbåt. Han meldte seg for politiet og forklarte hvorfor han hadde 
kommet. Etter 3 dagers innesperring, ble han satt på frifot og oppsøkte 
altså nå Göteborgmenigheten.83 

I en annen sammenheng fortelles det 

                                                   
79 “Guds velsignelse.” Fra Misjonsarbeidet nr. 7 s. 3. 

80 A Historical Account s. 249. 

81 “Den Apostoliske Tros Misjon i Finland.” Fra Misjonsarbeidet nr. 5 s. 3. (Se 
også “Fra Vasa.” Fra Misjonsarbeidet nr. 9 s. 2.) 

82 “Herren leder sitt folk.” Fra Misjonsarbeidet nr. 18 s. 3. 

83 “Den Apostoliske Tros virksomhet i Skandinavia.” Den Apostoliske Tro nr. 47 
s. 7-8. TM
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dessuten om nyetablert virksomhet også i Lahti.84 
De finske menighetene 

rapporterer direkte til Portland, Oregon og er altså ikke underlagt 
distriktslederen i Stavanger.  

I Danmark hevdes arbeidet å ha blitt initiert via en kvinne som tilhørte 
menigheten i Trondheim og som i 1926 tok med seg litteratur da hun 
besøkte sin mor som var bosatt i Silkeborg. Hun gav noen traktater til en 
mann hun kjente der, han ble grepet av budskapet og begynte å innrede 
lokale i sitt eget hus med tanke på møtevirksomhet. Han skrev til 
menigheten i Stavanger og bad om at noen måtte komme for å delta ved 
innvielsen. Olaf Kostøl og Carl Lohrbauer, også sistnevnte hjemkommet 
fra Portland, reiste som representanter for Stavangermenigheten.85 

Vi 
leser i en annen sammenheng om troende fra Horsens, som forøvrig også 
holder møter i Randers.86 

Etter noe tid (1943) fikk man også kontakter i 
København.87 

Dette skjedde via to kvinner som arrangerte husmøter for 
venner og kjente. Til å begynne deltok den stadig voksende flokken på 
søndagsmøter i Horsens, men de fikk etterhvert leid møtelokale i 
hovedstaden før det i 1952 lyktes å kjøpe eget hus i Alhambravej som ble 
innredet til menighetslokale. Fra og med 1953 ble det dessuten satt igang 
husmøter på Bornholm.88 

Pr. idag har man kun én menighet, - denne 
befinner seg i Horsens og rapporterer til den skandinaviske distriktsleder 
i Stavanger.  

Oppsummering 

Til tross for aktiv satsing på litteraturspredning, har trossamfunnet aldri 
lyktes i å innta noen posisjon innen det norske frikirkelandskapet. 
Numerisk sett har menighetene alltid vært små og ubetydelige. Pr. idag 
har man i Norge kun menigheter i Stavanger og Tromsø.  

                                                   
84 “Fra Finland.” Det lille fyrtårn nr. 30 s. 5. (Se også “Til Vaasa, Finland.” Den 

Apostoliske Tro nr. 46 s. 7 og “Hjemme hos Herren.” Den Apostoliske Tro nr. 88 s. 
5.)  

85 “Den Apostoliske Tros virksomhet i Skandinavia.” Den Apostoliske Tro nr. 47 
s. 7; “Herren leder sitt folk.” Fra Misjonsarbeidet nr. 18 s. 3; “Fra Danmark.” Fra 
Misjonsarbeidet nr 1 1942 s. 2.  

86 “Guds velsignelse.” Fra Misjonsarbeidet nr. 7 s. 3. 

87 “Fra Horsens, Danmark.” Fra Misjonsarbeidet nr. 8 s. 4. 

88 “Fra København.” Den Apostoliske Tro nr. 50 s. 10.   
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Menighetene har valgt å fastholde isolasjonslinjen fra Crawfords 
dager og deltar følgelig ikke ved fellesmøtearrangement. Dette begrunnes 
gjerne med at man har lite å vinne på økumenisk samarbeid. Tvert imot 
føler mange at det hellighetsbudskapet man har blitt betrodd, er et ‘skjørt’ 
budskap som kan utvannes om man skulle åpne opp for samkvem med 
troende av annen konfesjonell tilhørighet enn ens egen. Det bør imidlertid 
gjøres oppmerksom på at enkelte har inntatt en noe mer inkluderende 
holdning.  
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KAPITTEL 8 

Apostolsk Kirke* 
 

The bias of Christian history favours survivors - influential figures whose 
impact lasts to the end of their lives. Such giants who ‘endure to the end’ are 
not only ‘saved’ but also granted a place of honour in the historical record. 
Unfortunately, in this process, some very influential figures who did not 
‘survive’ are eclipsed and their seminal role is forgotten.  

Sitatet er hentet fra en artikkel om forkynneren W.O. Hutchinson.1
 
I 

pinsehistorisk sammenheng har denne uheldige tendens slik den er 
beskrevet i sitatet ovenfor, rammet ikke bare Hutchinson,2

 
men endog 

grunnleggeren av amerikansk pinsebevegelse, C.F. Parham.3
 
Endog en 

forskerkapasitet som Walter J. Hollenweger, forfatter av mammutverket 
Entusiastisches Christentum: die Pfingstbewegung in Geschichte und 
Gegenwart,4

 
synes ikke å ha merket seg førstnevnte - dette til tross for at 

denne faktisk var initiativtaker til den første lokale pinsemenigheten, ja, 
endog det første pinsesamfunnet i Storbritannia.  

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Teologisk Forum årg. XIV, nr. 1 2000 s. 

62-72 og gjengis med tillatelse. 

1 Malcolm R. Hathaway, “The role of William Oliver Hutchinson and the 
Apostolic Faith Church in the formation of British Pentecostal Churches.” The 
Journal of the European Pentecostal Theological Association, Vol XVI 1996 s. 40. 

2 Se eksempelvis Donald Gee, The Pentecostal Movement (London: Victory 
Press, 1941) og Ernest C.W. Boulton, A Ministry of the Miraculous (London: Elim 
Publishing Company, 1928), sistnevnte bok en historikk over det britiske 
pinsesamfunnet Elim Pentecostal Church. 

3 Nils Bloch-Hoell skriver i sin publiserte doktoravhandling Pinsebevegelsen. En 
undersøkelse av pinsebevegelsens tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig 
henblikk på bevegelsens utforming i Norge (Oslo: Universitetsforlaget, 1956) s. 37: 
“Men det bekreftes på forskjellig vis at Parhams karakter neppe kan ha vært helt 
uklanderlig. Noe av et indisium ligger det i det at senere pinseskribenter er så 
påfallende tause om ham.” Senere forskere har imidlertid vært mindre tause, se 
eksempelvis James Goff, White unto Harvest: Charles F. Parham and the 
Missionary Origins of Pentecostalism (Fayetteville, Arkansas: University of 
Arkansas Press, 1988). 

4 Zürich: Zwingli Verlag, 1969. 
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Denne artikkelen vil imidlertid beskjeftige seg, ikke bare med glemte 
eller oversette enkeltindivider, men med et i norsk sammenheng nærmest 
oversett trossamfunn - nemlig Apostolsk kirke. Pinsesamfunnet har brit-
isk opprinnelse, men har i en årrekke vært representert også her til lands.  

Det som heretter følger, er en historisk redegjørelse for bakgrunnen 
for og den videre utvikling til The Apostolic Church i Storbritannia og 
Apostolsk kirke i henholdsvis Danmark og Norge. Som ramme for denne 
redegjørelsen gis det innledningsvis en kortfattet presentasjon av T.B. 
Barratt, grunnlegger av norsk pinsebevegelse og katalysator for europeisk 
pinsebevegelse som sådan.  

Thomas Ball Barratt (1862-1940) – Europas ‘pinseapostel’ 

“Pinsebevegelsens apostel i Europa”5 
er en tittel som har heftet ved 

britisk-fødte ex-metodistforkynner T.B. Barratt. Selv brakte han ikke bare 
den amerikanske pinsebevegelsen til Norge, men ble en nøkkelperson 
hva angår det å profilere den nye bevegelsen i Europa for øvrig. Med 
unntak av i Holland6 

og Italia7 
ble pinsebevegelsen i Vesteuropa 

introdusert enten via Barratt direkte eller via en eller flere av hans norske 
medarbeidere.  

Også britisk pinsebevegelse står dermed på sett og vis i gjeld til 
Barratt, som for øvrig tidlig gjorde nordmann av seg i og med at 
foreldrene brøt opp fra Storbritannia da han var i 5-års alderen.8

 
I løpet av 

et flere måneders opphold i USA i 1906, i et mislykket forsøk på å få inn 
midler til Håkonsborgen (et eget nybygg for den såkalte Christiania 
Bymisjon),9

 
ble Barratt introdusert for den gryende amerikanske 

                                                   
5 Bloch Hoell, ibid., s. 267. 

6 Cornelius van der Laan, Sectarian Against His Will: Gerrit Roelof Polman and 
the Birth of Pentecostalism in the Netherlands (Lanham, Maryland: The Scarecrow 
Press, Inc., 1991). 

7 Walter J. Hollenweger, The Pentecostals (Peabody, Massachussetts: 
Hendrickson Publishers, 1988) s. 251. 

8 Thomas Ball Barratt, Erindringer (Oslo: Filadelfiaforlaget A/S, 1941) s. 18. 

9 Allerede i 1891 hadde Barratt prøvd å etablere en ‘Sentral Misjon’ i Christiania. 
Under metodistenes årskonferanse i Fredrikshald [Halden] i 1902, fikk imidlertid 
denne virksomheten navn ‘Christiania Bymission’ idet Barratt ble utnevnt som by-
missionær. Arbeidet ble “inndelt i syv avdelinger: 1) Evangelisk arbeid. 2) Sosialt 
arbeid. 3) Den litterære avdeling for å sprede god litteratur og opplyse folk ved 
foredrag osv. 4) Omfattende musikk, sang, underholdning osv. 5) Arbeidet blant de TM
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pinsebevegelsen. Under et bønnemøte i New York City 15. november 
1906 mottok han tungemålsgaven. “Jeg er forvisset om at jeg talte 7-8 
forskjellige språk,” påstod han i den forbindelse.10 

8. desember samme år forlot Barratt USA, og vel tilbake i Norge ble 
den 44-årige briten umiddelbart katalysator for en egen norsk 
pinsebevegelse. I hans egen dagbok for 29. desember står det: “En stor 
utgytelse av Guds Ånd finner sted. Ti har nå tatt imot åndsdåpen og det er 
fem av oss som synger i tunger, to har hatt syner og flere har profetert i 
Ånden.” Tilsvarende står det å lese for 7. januar 1907: “Over tyve har nå 
tatt imot pinsedåpen. Gud være priset! Bladene er blitt oppmerksomme. 
Noen skriver imot, men andre er meget humane og bare anfører kjens-
gjerningene slik som de forekommer.”11 

Egil Strand skriver i Pinse-
bevegelsens offisielle historikk 50 år senere: “Avisene i hovedstaden var 
travelt opptatt med å spre rykter, som ble tatt opp av utenlandske aviser 
og ytterligere forsterket med all den fantasi nyhetshungrige journalister 
kunne mobilisere.”12 

Ryktene førte ikke bare pressefolk ‘fra alle kanter’ 
til Christiania, også nysgjerrige troende fra inn- og utland søkte til 
Barratts møter for selv å se det hele på nært hold.  

Pinsebevegelsen kommer til Storbritannia  

I september 1907 kom pinsebevegelsen til Storbritannia med Barratt, som 
for øvrig var invitert av den anglikanske presten Alexander Alfred Boddy 
(1854-1930). Boddy hadde tidligere på året oppsøkt Barratts møter i 
Christiania for selv å bli “fylt av Ånden.”13 

I forlengelse av Barratts 
møter hos Boddy i Monkwearmouth, Sunderland vitnet en rekke troende 
om å ha gjort sin personlige ‘pinseerfaring’, og i april året etter hevdet 
Boddy at om lag 500 britiske troende hadde mottatt glossolaligaven.  

Boddy har blitt beskrevet som “the most prominent leader of the 
British Pentecostal Movement from its inception to the outbreak of the 

                                                                                                                        
unge og barna, Epworth Liga, søndagsskole, guttebrigade osv. 6) Korrespondanse. 
7) Finanser.” (Barratt, Erindringer s. 85.) 

10 Barratt, Erindringer s. 123. 

11 Barratt, Erindringer s. 132-133. 

12 Egil Strand, Fram til urkristendommen. Pinsevekkelsen gjennom 50 år. Bind 1 
(Oslo: Filadelfiaforlaget, 1956) s. 26. 

13 Strand, Fram til urkristendommen s. 51. 
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[first World] War.”14 
Han var imidlertid av den formening at den gryende 

pinsebevegelsen var for ‘alt Guds folk’ og kjempet derfor innbitt mot 
formaliseringen av egne pinsesamfunn. Det skulle bli allerede omtalte 
Hutchinson som startet det første britiske pinsesamfunnet etter å ha 
mottatt tungemålsgaven gjennom Boddys personlige forbønn i 1908.  

William Oliver Hutchinson (1864-1928) og hans Apostolic Faith 
Church  

1908 var også året Hutchinson etablerte Emmanuel Mission Hall i 
Bournemouth, den første lokale pinsemenigheten i Storbritannia. 3 år 
senere endret man navnet til Apostolic Faith Assembly - samme året ble 
det nok et navneskifte, denne gang Apostolic Faith Church.  

Hutchinson skulle imidlertid snart bli for kontroversiell vis-à-vis 
kretsen rundt Boddy. I løpet av januar 1908 - ble det hevdet - hadde en av 
Hutchinsons trosfeller, John Reid, i løpet av et møte i Westport Hall, 
Kilsyth (i nærheten av Glasgow, Skottland) løftet den ene hånden i været 
mens han flere ganger ropte “blood, blood, blood.” Det ble i ettertid 
hevdet at Guds håndpåtakelige nærvær umiddelbart senket seg over 
forsamlingen og 13 unge mennesker mottok ‘åndsdåpen’. Det tok ikke 
lang tid før ‘påkallelse av blodet’ fikk en forholdsvis sentral posisjon 
innenfor Hutchinsons teologi, idet denne praksis ble ansett som et 
effektivt våpen mot fiender av både demonisk og menneskelig 
opprinnelse.  

Hutchinson ble stadig mer isolert i forhold til pinsevenner utenfor sin 
egen krets. Hans forståelse av glossolaligaven forsterket denne tendens 
ytterligere. Hutchinson var av den formening at tungetale, tydning og 
profetisk tale hadde den funksjon å formidle ny innsikt. Det ikke å 
anerkjenne Guds uttalte ord gjennom åndsgavene ble etter hvert ansett 
som en alvorligere synd enn å fravike fra det skrevne Guds ord i og med 
at førstnevnte var talt direkte inn i et enkeltindivids eller inn i en 
menighets nåtidssituasjon.  

Gjennom Guds uttalte ord fikk man snart lys over en apostolsk 
menighetsstruktur og tok umiddelbart et oppgjør med sin opprinnelig 
kongregasjonalistiske styringsmodell. På et møte i Swansea, Wales ble 
Hutchinson i 1912 anerkjent som apostel. Denne anerkjennelse ble 
formalisert av flere menigheter som identifiserte seg opp mot 
Hutchinson, og nettverket mellom de ulike lokalmenigheter fikk nå et 

                                                   
14 Hathaway, ibid., s. 41. 
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sterkere kirkesamfunnspreg. Allerede i 1911 hadde Hutchinson besøkt en 
rekke walisiske menigheter og i kraft av bønn/håndspåleggelse fastsatt 
hvem som skulle være ledere i disse. Daniel Powell Williams (1882-
1947) ble i den forbindelse utpekt som offisiell leder for “the Welch 
section of the Apostolic Faith Church.”15 

I løpet av en pinsekonferanse i 
London i 1914 ordinerte endog Hutchinson Williams som apostel for 
Wales og Andrew Murdoch for Skottland.16 

Andre ble ordinert til 
profeter, lærere eller evangelister.  

Siden Guds uttalte ord etter hvert fikk endog høyere status enn det 
skrevne Guds Ord, ble det snart hevdet at alle åndsgaver måtte komme 
gjennom en apostel og at autentiske åndsytringer ikke forekom utenfor 
The Apostolic Faith Churchs rekker. Dermed var Hutchinson fri til å 
videreformidle nye ‘innsikter’ uten at disse måtte overprøves. Disse 
berørte både den såkalte angloisraelismen, ‘partial rapture’ teorien og 
spekulative tolkninger vedrørende Åpenbaringsbokens 12. kapittels 
referanse til ‘kvinnen’ og ‘guttebarnet’. I 1926 kom det imidlertid til et 
brudd mellom Hutchinson og hans mest ansette medarbeidere. 
Utbrytergruppen startet den konkurrerende United Apostolic Faith 
Church, og Hutchinsons opprinnelige trossamfunn har siden skrumpet 
ytterligere inn. I 1932 hadde man 10 menigheter i England, 3 i Skottland 
og 3 i Wales.17 

                                                   
15 James E. Worsfold, The Origins of the Apostolic Church in Great Britain with 

a breviate of its Early Missionary Endeavours (Wellington, New Zealand: Julian 
Literature Trust, 1991) s. 61. 

16 Begge ‘apostlene’ var forstandere i hver sin lokale menighet, men ingen av de 
to menighetene anerkjente deres nyervervede ‘åndsutrustning’ og avsatte dem 
følgelig. Hutchinson hadde stiftet bekjentskap med Williams allerede i 1910, og 
ordinerte ham så å si på stående fot samtidig som han lot det skinne gjennom at 
Jones lederkandidatur i sin lokale menighet Yr Eglwys Efengylaidd (Evangelistic 
Church) i Penygroes, Wales var nærmest selvfølgelig. Idet menigheten som sådan 
ikke var like overbevist da man foretrakk et lederskap bestående av flere ‘eldste-
brødre’ i stedet for en sterk mann på toppen, anså Hutchinson det som viselig “not to 
press the matter but to leave it to the Lord to fulfil the prophetic word in His own 
time and way.” (Worsfold, ibid., s. 22.) I ‘Herrens tid’ og på ‘Herrens måte’ ble ikke 
bare Williams samme år innsatt på grunn av et angivelig profetord som gikk på at 
“the one ordained was to take charge,” men mistet 2-3 år senere kontrollen over 
menigheten idet han sammen med den fraksjonen som støttet hans legitime 
førerrolle fant seg utestengt fra lokalet. 

17 Worsfold, ibid., s. 163. 
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The Apostolic Church (in Wales)  

“Why should it be thought that the rising Pentecostal-Apostolic 
movement would be exempt from national sentiment?” spør James 
Worsfold i The Origins of the Apostolic Church in Great Britain.18 

Selv 
om menighetene i henholdsvis England, Skottland og Wales regelmessig 
sendte inn sine rapporter på lik linje, anså Hutchinson seg selv som den 
mest betydelige lederskikkelsen på samme måte som hans engelske 
menighet i Bournemouth var å anse som modermenighet for de øvrige 
innen menighetsnettverket.  

I løpet av 1915 ble man seg bevisst visse spenninger mellom Williams 
og Hutchinson, og i januar 1916 kom det til et formelt brudd mellom de 
walisiske menighetene og Hutchinson. Sannsynligvis kan skismaet først 
og fremst årsaksforklares som misnøye med Hutchinsons autoritære 
lederstil hvor stadig mer beslutningsmyndighet ble sentralisert i England. 
Flere måneder i forkant av skismaet hadde han sendt ut et skriv til 
menighetene med pålegg om at disse skulle gi ‘tienden’ til hoved-
kvarteret i Bournemouth. De walisiske menighetene - med unntak av i 
Swansea - etablerte seg nå som The Apostolic Church in Wales med ho-
vedkvarteret i Penygroes. (70 år senere skulle hovedkvarteret ironisk nok 
flyttes nettopp til Swansea.) Lite og ingenting skilte imidlertid det 
walisiske trossamfunnet fra Hutchinsons menighetsnettverk rent teo-
logisk. Som Hutchinson, hevdet man at den nytestamentlige menighet 
ikke var tuftet på demokratiske idealer da Kristus selv som menighetens 
‘Hode’ ønsket å utøve myndighet gjennom apostel- og profetembedet. 
For hvordan skulle ellers Jesu yppersteprestlige bønn om ‘Guds barns 
enhet’ kunne oppfylles, idet intensjonen med embedsgavene i Ef. 4:11 
(som apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer) nettopp var at legfolket 
skulle ‘nå fram til enhet i tro på Guds sønn’ (jfr. v. 13) ?19 

Selv om det nyetablerte trossamfunnet til å begynne med viet så å si 
all sin oppmerksomhet mot Wales, ble engelskmannen Robert Jardine i 
februar 1916 ‘salvet’ til apostel over England - dette til tross for at de 
walisiske lederne knapt hadde noe personlig kjennskap til ham. Imidlertid 

                                                   
18 Worsfold, ibid., s. 111. 

19 Jeg kan ikke se at det ble presentert objektive kriterier legfolket (og for-
kynnerne med) kunne bruke for å fastslå hvorvidt konkrete forkynnere var i 
besittelse av apostel- eller profetutrustningen. I stedet ble det bare fastslått at enkelte 
hadde nevnte åndsutrustning, og at man derfor måtte bøye seg for denne om man 
skulle få ‘være med på’ Guds restaurasjonsprogram for menigheten. 
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hadde Jardine fått nok før ett år var omme og brøt forbindelsen med 
trossamfunnet.20 

Samme år ble det dog knyttet kontakt mellom en 
uavhengig pinseforsamling i Birmingham og waliserne. To år senere ble 
det også fusjon mellom en lokalmenighet i Glasgow, Skottland - the 
Burning Bush Pentecostal congregation - og The Apostolic Church in 
Wales. I 1920 besøkte Williams endog Nord Irland hvor “thirty-five 
conversions took place, many received the Pentecostal baptism, and 
eighty-seven people took the right hand of fellowship with the 
leadership,” med det resultat at menigheten nå var “affiliated to the 
Apostolic Church in Wales.”21 

De walisiske menighetene hadde på få år vokst i antall i tillegg til at 
man altså hadde knutepunkter i England (Bradford, Birmingham og 
Hereford), Skottland (Glasgow) og Nord Irland (Belfast). Menighetene 
utenfor Wales var “in cooperation and fellowship” med The Apostolic 
Church in Wales, men hadde foreløpig ikke antatt noen skriftlig 
trosbekjennelse vedrørende deres tilslutning til undervisningen om en 
teo-/kristokratisk ledelsesmodell. Dette skjedde imidlertid i 1922 under 
en påskekonferanse i Bradford (England). I tillegg til navneendringen fra 
The Apostolic Church in Wales til The Apostolic Church, ble det 
besluttet at Glasgow skulle være bevegelsens “financial centre,” Bradford 
dens “missionary centre” og Wales dens “governmental centre.”22 

Kort tid deretter ble de første ‘misjonærer’ for en ‘kristokratisk’ 
menighetsordning utsendt fra Storbritannia - USA fikk sitt første besøk i 
1923 mens første kontakt med Canada ble etablert i 1927. Virksomhet ble 
også tatt opp blant annet i Argentina, Australia, New Zealand, Kina, 
Japan, India, Sør Afrika og Nigeria, i tillegg til europeiske land som 

                                                   
20 I 1923 ble Jardin endog ordinert innen den anglikanske kirke. Også innen dette 

trossamfunnet skulle han imidlertid bli kontroversiell da han i 1937 trosset 
biskopenes forbud og i Chateau de Cande, Frankrike viet ex-kong Edward som 
hadde abdisert tronen til fordel for den for annen gang fraskilte amerikanerinnen 
Mrs. Wallis Simpson. Jardin flyttet for øvrig raskt til USA hvor han tok pastoransvar 
i en liten menighet i Los Angeles. (Jardin titulerte seg selv som ‘bishop’.) Idet 
visumet gikk ut, ble han sammen med sin kone ført tilbake til hjemlandet. I 1949 ble 
endelig Jardin tilbudt stillingen som ‘biskop’ i en utbryterfraksjon av den 
anglikanske kirke i Sør Afrika, South African Episcopal Church. Jardin takket ja til 
stillingen, men døde i mars 1950 før han hadde forlatt England (Worsfold, ibid., s. 
179-181). 

21 Worsfold, ibid., s. 203. 

22 Worsfold, ibid., s. 214. 
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Estland, Latvia, Russland, Frankrike, Italia, Danmark og Norge. I denne 
artikkelen er det de to siste landene som interesser.  

Apostolsk Kirke i Danmark  

I 1996 utkom Elith Olesens publiserte doktoravhandling De frigjorte og 
trællefolket, et mammutverk på om lag 600 sider (eksklusiv noter og 
litteraturliste) som analyserte den amerikansk-britiske hellighets-
bevegelsens influering av dansk kristenliv på 1800-tallet.23 

Ifølge Olesen 
fikk hellighetsbevegelsen sitt første nedslagsfelt i Danmark i og gjennom 
den Evangeliske Allianses 8. verdenskonferanse, som for øvrig ble av-
holdt i København i 1884. Her deltok blant annet grev Adam Moltke og 
grevinne Magda Moltke, sistnevnte en energisk oversetter av tysk 
Heiligungs-litteratur til dansk. Utenlandske hellighetsforkjempere på 
konferansen inkluderte for øvrig både franskmannen Theodore Monod, 
den britiske ‘verdensevangelisten’ Lord Radstock og svensk-
amerikaneren Fredrik Franson. I kjølvannet av verdenskonferansen ble 
man vitne til en nærmest litterær invasjon av hellighetsskrifter av (og til 
dels om) Moody, Finney, Meyer, Christlieb, Monod, Stockmayer, Penn-
Lewis og Hannah Whitall Smith - for å nevne noen. Flere blant 
prestestanden var positivt innstilt til hellighetsbevegelsen, deriblant 
Henry Ussing, N.P. Madsen, Hans Peter Mollerup, C. Skovgaard-
Petersen og H.J. Mygind.  

Pinsebevegelsen har sine røtter i hellighetsbevegelsen, og naturlig nok 
trakk også dansk pinsebevegelse (blant annet i rekrutteringsøyemed) 
veksler på den hellighetstradisjon som allerede var virksom. Apostolsk 
Kirke i Danmark fikk sine første ledere i ekteparet Sigurd og Anna 
(Larssen) Bjørner. Anna var nyomvendt skuespiller ved Dagmarteatret i 
København og møtte den gryende danske pinsebevegelsen i 1908 ved et 
gudstjenestebesøk hvor Barratt forkynte. Hun ble deretter invitert til 
middag med Barratt hos prostinne Johanne Mollerup (H.P. Mollerups 
stemor) som var hans vertinne under Københavnoppholdet. Allerede i 
løpet av dette hennes første møte med engelskmannen, bad han for henne 
om at hun skulle få sin personlige pinseerfaring, inklusiv en 
frimodighetsutrustning til å være vitne for kolleger ved teatret. Kontakten 
med Barratt vedvarte, og i 1910 mottok hun brev fra ham der han, under 
opplevelsen av å være tilskyndet av Guds Ånd, bad henne “lægge mit Liv 
ved Teatret paa Offeralteret [idet] Han havde Brug for mig i en højere 

                                                   
23 Frederiksberg: Forlaget ANIS, 1996. 
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Tjeneste og skulde velsigne mig rigt, om jeg adlød Kaldet,”24 
som hun 

senere gjenfortalte innholdet.  
Anna giftet seg i 1912 med KFUM-sekretær Sigurd Bjørner. Det ble 

disse to som, for å sitere Grove, “i flere Aar overfor Offentligheden kom 
til at staa som de førende for Pinsevækkelsen i vort Land [Danmark].”25 

Ekteparet startet dog først opp med felleskristne husmøter (alliansemøter) 
før de sommertids gav seg i vei som omreisende teltevangelister. Da de 
imidlertid under de svenske pinsevennenes sommerstevne i 1919 lot seg 
døpe med troende dåp (av predikanten Anton Taranger),26 

møtte de 
motstand fra flere av sine tidligere alliansevenner. Nye dører åpnet seg nå 
i stedet, blant annet gjennom Jens Folkertsen (som for øvrig etablerte 
pinsemenighet på Bornholm i januar 1920). Under en teltkampanje med 
ekteparet Bjørner i Hellerup (utenfor København) like før, tilkjennegav 
mange en kristen omvendelse – og det endte med at ekteparet bad om as-
sistanse fra nettopp Folkertsen. I september 1919 sluttet de nyomvendte i 
Hellerup seg sammen som menighet og tok navnet Evangelie-
forsamlingen med Bjørner som forstander. Ukjent for flere er det, 
kanskje, at både Folkertsen og ekteparet Bjørner på denne tid bifalt 
universalismen, det vil si læren om alles endelige frelse. Under et 
pinsestevne hvor både Barratt og den svenske pinselederen Lewi Pethrus 
deltok, ble den heterodokse læren konfrontert og et overveiende flertall 
(heri inklusiv ekteparet Bjørner) bøyde seg for Barratt og Pethrus 
forståelse av ‘frelse eller fortapelse’. Et fåtall brøt imidlertid med menig-
heten. Fire år senere talte man likefullt om lag 1200 medlemmer.27 

Hvordan kontakten mellom ekteparet Bjørner og The Apostolic 
Church i Wales kom istand, vites ikke. Anna Larssen skriver imidlertid at 
prostinne Mollerup allerede i 1912 hadde uttrykt bekymring over 
fraværet av lederskap innen den gryende danske pinsebevelsen og at 

                                                   
24 Anna Larssen Bjørner, Teater og tempel. Livserindringer (København: H. 

Hirschsprungs Forlag, 1935) s. 104-105. 

25 Axel Grove, Pinsevækkelsen i Danmark. Et alvorsord i en alvorsstund 
(København: Hebrons Forlag, 1931) s. 6. En svært kortfattet historikk over dansk 
pinsebevegelses tilblivelse og tidlige utvikling finnes i Gunnar Westin, Den kristna 
friförsamlingen i Norden. Frikyrklighetens uppkomst og utveckling (Stockholm: 
Westerbergs Boktryckeri och Förlags AB, 1956) s. 327-331. 

26 Anna Larssen Bjørner, Hørt, tænkt og talt (København: Facula, 1954) s. 19. 

27 Håkon Hanssen, Anna Larssen Bjørner. Skuespillerinnen som valgte Kristus 
(Oslo: Filadelfiaforlaget A/S, 1950) s. 76, 129-130. 
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Sigurd Bjørner allerede da hadde følt inni seg at han var mannen Gud 
ønsket å bruke i den sammenheng. I 1920 kom så et profetbudskap til 
dem om at Bjørner var kalt til apostelgjerning i Danmark. To år senere 
deltok Kristine Møller fra Evangelieforsamlingen ved The Apostolic 
Churchs sommerstevne i Penygroes, Wales,28 

og året etter (i 1923) var 
ekteparet Bjørner selv på plass. Her ble angivelig Guds apostelkall igjen 
formidlet gjennom profetord av Daniel Williams bror William Jones 
Williams.  

Bare et halvt år senere kom fem av ‘brødrene’29 
fra Storbritannia, med 

Daniel Williams i spissen, til Danmark for å “klargøre for Menigheten 
[Evangelieforsamlingen] og de ledende Brødre den apostolske 
Aabenbaring, som de selv havde modtaget.”30 

Onsdag 6. februar 1924 
bekreftet 700 møtedeltakere “deres tro på ‘Den apostolske åbenbarelse’ 
og vedtog at tilslutte sig Den Apostolske Kirke.”31 

Parallelt med 
Evangelieforsamlingens tilslutning til de walisiske forkynnernes 
bibelutlegging, valgte også Folkertsens forsamling på Bornholm fra 
samme dato å tilkjennegi overgang til Apostolsk Kirke. Det samme 
gjorde pinsemenighetene i Kolding, Roskilde, Helsingør, Hillerød, 
Horsens og Løkken-Hjørring. Andre pinsemenigheter valgte imidlertid å 
holde seg utenfor ‘apostelfellesskapet’.  

En håndfull utsendinger fra svensk pinsebevegelse hadde vært tilstede 
under walisernes besøk i Evangelieforsamlingen, og deres referat i bladet 
Evangelii Härold reflekterer en viss uro over utviklingen i nabolandet. 
“Vi kommo dit med det fasta beslutet att erkänna det, som var av Gud, 
och förkasta det övriga,”32 

skrev artikkelforfatteren. Om Guds Ånd søkte 
en gjenopprettelse, ikke bare av åndsgavene i 1. Kor. 12 men også av 
embedsgavene i Ef. 4:11, stilte man seg like fullt skeptisk til “utländsk 
kraft.”33 

Senere artikler i Evangelii Härold skulle vise seg langt mer 
                                                   
28 Worsfold, ibid., s. 233. 

29 Disse var Daniel og W. Jones Williams, Herbert Cousen, W.T. Evans og T. 
Davies. (Kurt Mortensen, Jens Peter Larsen og Leif Mortensen, red.: Apostolsk 
Kirke i Danmark 1924-1974 [Apostolsk Kirke i Danmark, u.å.] s. 22.) 

30 Bjørner, Teater og tempel s. 160. 

31 Mortensen, Larsen og Mortensen, ibid., s. 23. 

32 Johannes Hydéhn, “Reflektioner under och efter ‘den apostoliska kyrkans’ 
konferens i Köbenhavn.” Evangelii Härold nr. 12 Årg. 9 (20. mars 1924) s. 135. 

33 Hydéhn, ibid., s. 136. 
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negativt innstilt, idet Apostolsk Kirke fra tradisjonelt dansk pinsehold ble 
karakterisert som “villolära” og tilhengerne anklaget for å fiske i opprørt 
vann ved at man startet konkurrerende virksomhet “just på de platser, där 
det förut finnes fria församlingar [dvs. selvstendig pinsemenighet],” ja, 
endog ved å prøve å lokke medlemmene over til deres egen virksomhet.34 

En svensk pinseleder hevdet dessuten at danske pinsetroende hadde “en 
svår kamp mot ondskans andemakter,” blant annet på grunn av skismaet 
vis-à-vis Apostolsk Kirke.35 

Også Barratt advarte i de svenske 
pinsevennenes blad mot det illegitime apostelveldet og gav dette skylden 
for at dansk pinsebevegelse ikke hadde hatt samme numeriske fremgang 
som pinsebevegelsen i henholdsvis Sverige og Norge. I forbindelse med 
at ‘apostel’ Daniel Williams hadde utpekt fire ytterligere apostler over 
Danmark (i tillegg til Bjørner), tordnet Barratt: “Men i Nya Testamentet 
finnes icke någon apostolisk förordning eller någon antydan för övrigt 
om en dylik uppdelning av arbetet mellan apostlerna i ett enskilt land 
eller olika länder. Och allra minst finna vi, att något sådant skedde genom 
något profetiskt uttalande.”36 

Barratts hovedanliggende var at Apostolsk 
Kirkes menighetssyn var på kollisjonskurs med den nytestamentlig-kon-
gregasjonalistiske (og demokratiske) styringsmodell med autonome 
lokalmenigheter, styrt verken av apostel eller biskop. Apostolsk Kirke 
sammenlignes endog med et pavedømme i miniatyr: “Det uppstår [deri- 
gjennom] en andlig fasciströrelse på det sättet, och vad blir följden? 
Församlingarnas fria liv undertryckes och trälbindes.”37 

Tilsvarende 
skriver Barratt i Korsets Seier: “I stedet for å være frie menigheter, der 
selv avgjør sine egne anliggender, kommer de under et diktatur, og dette 
blir ikke stående med eller utgår fra den danske hovedapostel [Bjørner] 
alene, men denne igjen står i et avhengighetsforhold til ‘apostelembedet’ 
i Wales.”38 

 

                                                   
34 Hugo Wuerster, “Den ‘apostoliska kyrkan’ i Danmark.” Evangelii Härold nr. 

16 årg. 12 (21. april 1927) s. 200. 

35 Rikard Fris, “Ett besök i Danmark.” Evangelii Härold nr. 20 årg. 12 (19. mai 
1927) s. 251.  

36 T.B. Barratt, “Om ‘den apostoliska kyrkan’ i Danmark.” Evangelii Härold nr. 
40 årg. 16 (1. okt. 1931) s. 674. 

37 Barratt, “Om ‘den apostoliska kyrkan’ i Danmark,” s. 674. 

38 T.B. Barratt, “Danmark.” Korsets Seier nr. 39 årg. 28 (26. sept. 1931) s. 2. 
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Hvorvidt Barratts to artikler i henholdsvis Evangelii Härold og 
Korsets Seier var medvirkende årsak, skal her være usagt, men det er et 
faktum at en rekke medlemmer i Apostolsk Kirke samme år (1931) søkte 
tilbake til pinsebevegelsen. Fem år senere vendte også ekteparet Bjørner 
tilbake til pinsebevegelsen fordi den teokratiske styringsmodellen i 
Apostolsk Kirke ble for autoritært gjennomført på lokalplan. “Historien 
har vist,” skriver redaktørene for Apostolsk Kirkes årbok, “at Sigurd 
Bjørners linie, i dag ville have vundet langt mere gehør iblandt os, idet 
det skal erkendes, at vi faktisk i tiden, der er gået, mere og mere har 
nærmet os hans synspunkt, og netop i de igangværende strukturdrøftelser 
i vor kirkes ledelse, arbejder med tanker, som meget stærkt nærmer sig 
den midtpunktsøgende stilling [mellom ‘teokratisk’ overstyring og 
pinsebevegelsens angivelige anarkimodell], som Sigurd Bjørner gjorde 
sig til talsmand for.”39 

Sammen med en kjerne i menigheten brøt Bjørner 
med Apostolsk Kirke og etablerte en ny Københavnmenighet under 
navnet Evangelieforsamlingen. Bjørners tidligere menighet, ble nå i 
stedet pastorbetjent av W.H. Lewis fra Storbritannia.  

Hovedkvarteret for Apostolsk Kirke i Danmark er etter hvert lagt til 
Kolding hvor man også har egen ‘højskole’ (predikantskole). I praksis 
har man imidlertid blitt stadig mer desentraliserte, og det er i dag lite og 
ingenting som skiller vis-à-vis tradisjonell pinsebevegelse. De siste 30 år 
har ingen blitt kalt til aposteltjeneste i Danmark, idet den yngre 
generasjon har hatt mindre sans for trossamfunnets særegne styrings-
modell. Man har i stedet orientert seg henimot både tradisjonell 
pinsebevegelse og den karismatiske fornyelsen. Symptomatisk for dette 
forhold er trossamfunnets bokforlag, Pionérforlaget, som har solgt 
karismatisk litteratur produsert av forfattere både innenfor og utenfor 
egne rekker. Også bokhandelen Kristent Bogcenter i Herning var i mange 
år kjent og benyttet av danske karismatikertroende uten tilknytning til 
trossamfunnet som sådan. Mens danske pinsevenner teller om lag 5000 
troende, har man i underkant av 3000 medlemmer og om lag 40 
lokalmenigheter innen Apostolsk Kirke. Flere av menighetene har 
opplevd interne brytninger på grunn av både ‘Torontofenomener’ og in-
teraksjon med trosbevegelsen/Livets Ord.  

                                                   
39 Mortensen, Larsen og Mortensen, ibid., s. 36. 
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Norske forhold  

I perioden 1947-53 synes Apostolsk Kirke i Danmark på en særskilt måte 
å ha vært opptatt av å få et brohode inn i Norge. Ikke for det, allerede 
under trossamfunnets landsstevne i 1942 ble det ‘profetert’ at danske 
Nathanael Folkersen skulle flytte til Norge. Først i november 1946 
skjedde imidlertid dette, og Folkersen tok opp møtevirksomhet i Oslo, til 
tider assistert av danske og britiske forkynnere som Svend Åge Facius, 
M. Bjerre, Børge Christensen, T.W. Lewis, Thomas Rees og W.H. Lewis. 
Det heter videre at “Utallige Samtaler er desuden ført med Kristne, som 
ønskede nøjere Besked [vedr. Apostolsk kirkes lære og anliggende], dette 
med det resultat “at en Flok af gode Brødre og Søstre i Oslo er gaaet ind 
for Aabenbarelsen og er villige til som en apostolsk Kirke i Norge at 
bringe den videre ud over Landet.”40   

“Det er nu godt to år siden, vi begyndte den apostoliske ‘invasion’ i 
vort broderland Norge,”41 

kunne man så lese i Evangeliebladet, det 
offisielle organ for Apostolsk Kirke i Danmark, i 1949. I en forarget 
respons fra Martin Ski sitererer han fra ovennevnte artikkel i Korsets 
Seier: “Innenfor den norske pinsebevegelsen er menighetene mange 
steder stivnet i former, og mange har innsett det uholdbare i at Guds 
menighet ledes ved demokratiske metoder som man har hentet fra 
verdslige foreninger…Gud sendte oss det herlige budskap om Åndens 
dåp fra Norge [gjennom Barratt]. Måtte vi også nå ved hans nåde få lov å 
avbetale noe av vår kjærlighetsgjeld ved å bringe sannheten om den 
gudsstyrte menighet til Norge fra Danmark.”42 

 
Folkersen hadde av sine danske trosfeller blitt anerkjent som apostel, 

men måtte likefullt etter 1 ½ år, i forbindelse med Apostolsk Kirkes 
landsstevne i Kolding i 1948, gi stafettpinnen videre til Facius som i sin 
tur “med glæde…kunne sige ja til Herrens kald til mig om at tage 
apostelansvaret for Norge.”43 

Facius hadde selv vært med Folkersen da 
denne 3. november 1946 tok initiativ til trossamfunnets første 

                                                   
40 Arthur Ugland, “Den apostolske Kirkes Mission i Norge.” Evangeliebladet 

mai 1947 s. 13.  

41 Svend Åge Facius, “Fra nordfronten. Glimt fra Herrens værk i Norge.” 
Evangeliebladet, jan. 1949 s. 11. 

42 Martin Ski, “Gudsstyre eller folkestyre.” Korsets Seier nr. 14 årg. 47 (20. mai 
1949) s. 211. 

43 Facius, “Fra nordfronten” s. 11. 
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møtekampanje i Teatersalen i Oslo. På landsstevnet i Kolding i 1948 var 
27 nordmenn tilstede, deriblant byggmester Arthur Ugland, Magnus 
Wendt44 

(pinseforstander i Filadelfia, Solbergmoen [utenfor Drammen]) 
og Leif Rødningsby (evangelist i pinsebevegelsen siden 1939), samt 
troende for øvrig fra Oslo, Solbergmoen og fra pinsemenigheten Betesda 
i Slemmestad.  

I motsetning til Folkersen flyttet ikke Facius til Norge, men foretok i 
stedet hyppige apostelbesøk. Ugland ble derfor raskt utnevnt til 
forstander for den nystartede Oslomenigheten som etter hvert fikk 
lokaliteter i Møllergata 38. 5. november samme år (1948) ble Cato 
Hammer og Josef Halvorsen innsatt som ‘eldstebrødre’. Samme kveld ble 
det besluttet fortsatt pionervirksomhet i Norge, og Ugland og Rødningsby 
ble utpekt til å pionere Sørlandet mens Wendt, til tross for å ha vært 
pinseforstander på Solbergmoen et par år, “i sin hyrdetjeneste [skulle] 
knyttes til menigheten i Oslo.”45 

Pinsemenigheten på Solbergelva hadde 
eksistert siden 1926,46 

og det sees ikke bort fra at Wendt gjennom sin 
nyutnevnelse i Oslo kan ha sagt opp pastorstillingen på Solbergmoen. 
Alternativt kan Wendt ha innehatt en dobbelfunksjon som forstander i 
begge menighetene i og med at “vore venner fra Solbergelva og fra 
Slemmestad, Drammen, gæstede os … [under Oslo-menighetens] årsfest 
søndag 30. januar [1949].”47 

Ved påsketider—heter det så—skal “vennerne på Solbergmoen,” etter 
om lag ett års kontakt og samarbeid, ha tatt beslutningen å tilslutte seg 
Apostolsk Kirke. Under samme påskestevne ble Ugland som den første 
nordmann utnevnt til apostelembedet.48 

Ifølge et ‘profetisk budskap’ ble 

                                                   
44 For nærmere opplysninger om Wendt, se “Våre vitner.” Korsets Seier nr. 35 

årg. 44 (31. aug. 1946) s. 557. 

45 Facius, “Fra nordfronten” s. 12. 

46 Martin Ski, Fram til urkristendommen. Pinsevekkelsen gjennom 50 år. Bind 3 
(Oslo: Filadelfiaforlaget, 1959) s. 118. 

47 Josef Halvorsen, “Den Apostolske Kirkes årsfest i Oslo.” Evangeliebladet 
mars 1949 s. 15.  

48 I forbindelse med Uglands apostelutnevnelse skrev Osvald Orlien ganske så 
ironisk i Korsets Seier nr. 19 årg. 47 (10. juli 1949) s. 291 under tittelen “Den første 
apostel i den norske kirke”: “Det er sørgelig at en snill og god bror som br. A. 
Ugland skulle komme ut for dette, og til og med av disse menesker [sic] bli ordinert 
til apostel. Han er sikkert en oppriktig kristen og en flink mann i sitt jordiske yrke 
som byggmester, men noen apostel er han ikke.” Etter sitt ene år som forstander for TM
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det videre fastslått at Gud “havde flere [norske] apostle under dannelse, 
og at vi skulle bede om, at han også måtte oprejse hellige profeter i 
Norge.49 

Den nyetablerte Apostolske Kirke på Solbergmoen, som for 
øvrig tok navnet ‘Elim’, hevdes for øvrig å inneha om lag 20 
medlemmer, og man fortiet i så måte det faktum at det var utbryterne av 
den opprinnelige pinsemenigheten på stedet som ble “ønsket velkommen 
i det apostoliske fellesskab”,50 

idet den opprinnelige pinsemenigheten, 
som i 1936 talte 52 medlemmer, fremdeles hadde 29 medlemmer åtte år 
etter det interne skismaet.51 

At denne menigheten etter hvert har lagt inn 
årene og medlemmene har valgt å søke til pinsemenighetene i 
henholdsvis Drammen eller Mjøndalen, er en helt annen sak.  

Optimismen blant ‘de apostolske’ må tydeligvis ha vært stor, kanskje i 
forlengelse av et sommerstevne i Kristiansand i 1949 som hadde født 
fram “en liten venneflok dernede, som ønsker at stå sammen med os i vor 
kirke, fordi de har erkendt, at ‘læren er af Gud.’”52 

(Det ble likevel aldri 
etablert noen Apostolsk Kirke i byen.) I desember samme år ble også 
Rødningsby utnevnt til apostel og Cato Hammer til profet. Fremdeles 
synes imidlertid Facius fra Danmark å ha hatt et særkilt apostelansvar for 
Norge. Etter at han på grunn av moralske forseelser måtte avvikle 
apostelrollen, fikk dog de norske ‘embedsinnehaverne’ større in-
flueringsmuligheter. Parallelt med apostel- og profetutnevnelsene, 
referert til ovenfor, ble Wendt avløst av Rødningsby som forstander i 
Oslomenigheten. Idet Ragnvald Eriksen, bosatt i Slemmestad, samtidig 
ble innsatt som ‘eldste’ i Oslomenigheten53 

og vi heretter ikke hører mer 
                                                                                                                        

Oslomenigheten gled Ugland sakte, men sikkert bort fra menigheten. (Margrethe 
Rødningsby, telefonsamtale 18. okt. 2000.) Det kan åpenbart stilles spørsmål både 
ved hans egen manglende selvforståelse (idet han utvilsomt anerkjente de danske 
ledernes utnevnelse av seg selv til apostelembedet) og ved de danske ‘apostlers’ 
evne til å gjenkjenne hvorvidt andre var i besittelse av samme åndsutrustning som de 
selv mente seg å besitte.  

49 Svend Åge Facius, “Påskestævnet i Norge.” Evangeliebladet juni 1949 s. 14. 

50 Orlien, “Den første apostel i den norske kirke,” s. 291. 

51 Martin Ski, Fram til urkristendommen. Pinsevekkelsen gjennom 50 år. Bind 3 
s. 118; Martin Ski, Fram til urkristendommen. Pinsevekkelsen gjennom 50 år. Bind 
2 (Oslo: Filadelfiaforlaget, 1957) s. 140. 

52 Svend Åge Facius, “Arbejdet i Norge.” Evangeliebladet feb. 1950 s. 10. 

53 Facius, “Arbejdet i Norge,” s. 11. 
TM

PDF Editor



Apostolsk Kirke  

 118 

 

 

fra ‘vennene’ i Slemmestad, synes det som om forsøket på å etablere en 
Apostolsk Kirke der (via en potensiell utbrytergruppe fra pinse-
menigheten Betesda) allerede ble oppgitt i 1949/50. I stedet ble det 
dannet menighet i Larvik.54 

Etter at Rødningsby tok pastoransvar i Oslomenigheten, stod man 
lenge uten fast forstander på Solbergmoen. Tilsvarende skjedde i Oslo, 
idet Rødningsby i 1962 ble beordret til Danmark hvor han betjente to 
Apostolske Kirker i henholdsvis Hjørring og Helsingør i til sammen 18 
år. Kontinuiteten i begge de norske menighetene, samt i Apostolsk Kirke 
i Larvik, ble derfor primært ivaretatt av lokale ‘eldstebrødre’. I 1967 
flyttet imidlertid shetlanderen Magnus Fraser Doull til Norge og tok 
forstanderansvar på Solbergmoen samtidig med at han fra tid til annen 
besøkte menighetene i Oslo og Larvik. Begge menighetene var imidlertid 
små og ble lagt ned på slutten av 1970-tallet. Doull ble i Norge i ti år, 
deretter overtok sønnen John i nesten to år før også menigheten på 
Solbergmoen la ned virksomheten. I 1980 vendte Leif og Margrethe 
Rødningsby tilbake fra Danmark og startet i den forbindelse opp ny 
virksomhet på samme sted. Menigheten heter fremdeles ‘Elim’, men har 
ikke organisatorisk tilknytning til Apostolsk Kirke selv om noen av 
dagens menighetsmedlemmer har bakgrunn fra den opprinnelige 
menigheten. Leif Rødningsby døde for øvrig i 1999, men virksomheten 
fortsetter fremdeles - om enn man i dag samler mindre enn 20 troende til 
møte.55  

 

                                                   
54 Margrethe Rødningsby, telefonsamtale, 1. feb. 1999. 

55 John B. Doull, telefonsamtale 18. okt. 2000; Reidar Rødningsby, telefonsamtale 18. 
okt. 2000; Margrethe Rødningsby, telefonsamtale 18. okt. 2000. [Margrethe Rødningsby døde 
i 2007. I telefonsamtale med den nye pastoren, Karl Willy Johansen (28. mars 2011) opplyser 
denne at man i dag har over 100 døpte medlemmer. Det er for øvrig ikke korrekt, slik jeg 
oppfattet det i 2000, at Leif og Margrethe Rødningsby etter 1980 etablerte en ny menighet fra 
‘scratch’ av. ‘Elim’ er fremdeles en Apostolsk Kirke, men har ikke formell kontakt eller 
samarbeid med Danmark.]  TM
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KAPITTEL 9 

Kristologien i Den kristelige menighet: En misforstått 
impuls fra Keswickbevegelsen?* 

Innledning 

Den kristelige menighet, eller ‘Smiths venner’, som bevegelsen er kjent 
som på folkemunne, ble stiftet av underoffiser i den norske marine, Johan 
Oscar Smith (1871-1943). Bevegelsen er i norsk sammenheng unik – en 
opptelling fra 1996 viste nemlig 211 menigheter representert i 50 land. 
“Et anslag sier mellom 25 000 og 35 000 Venner verden over, og veksten 
er markert,”1 skrev medieforsker Knut Lundby samme året. Hele to 
tredjedeler av medlemsmassen er bosatt utenfor Norge. Bare dette faktum 
i seg selv er oppsiktsvekkende – at man i og med Den kristelige menighet 
har et spesifikt norsk trossamfunn som har slått rot i alle verdensdeler. 

Bevegelsen har, naturlig nok, ikke unnsluppet medias oppmerksomhet 
og har endog blitt gjenstand for en viss kritisk forskningsanalyse. En av 
de første bestrebelser på det siste var en artikkel av Nils E. Bloch-Hoell 
som søkte “å gi en oversikt over bevegelsen til hjelp for forskere som 
måtte ønske å trenge dypere inn i bevegelsens historie og egenart.”2 Mitt 
anliggende i denne artikkelen er ikke først og fremst å belyse bevegelsens 
historie, men snarere å kartlegge dens konfesjonelle forankring.3 Denne 
kartlegging tar utgangspunkt i bevegelsens kristologi. Samtidig sees ikke 
kristologien som noen isolert størrelse, men som en forlengelse av 
hellighetslæren og antropologien. 

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Baptist nr 1 / 2004 s. 3-12 og gjengis 
med tillatelse. En engelskspråklig versjon ble publisert i Asian Journal of 
Pentecostal Studies 7:2 (2004) s. 305-314.  

1 Knut Lundby, “Religion, medier og modernitet. Kommunikasjonsmønstre i sekt 
og kirke i en norsk kommune.” Sosiologisk tidsskrift 4 (1996) s. 266. 

2 Nils E. Bloch-Hoell, “Smiths Venner. En eiendommelig norsk dissenter-
bevegelse.” Tidsskrift for teologi og kirke 27 (1956) s. 165.  

3 Jeg tar i denne artikkelen et visst oppgjør med tre tidligere bidrag i Tidsskrift 
for teologi og kirke, som alle har forsøkt å gi sine legitime bidrag til 
konfesjonskunnskapen (jfr. note 2, 5 og 17.). 

TM

PDF Editor



Kristologien i Den kristelige menighet: En misforstått impuls fra Keswickbevegelsen?  

 120 

 

 

Hellighetslæren i lys av beslektede bevegelser 

Mange av Bloch-Hoells observasjoner er interessante og fortjener å tas på 
alvor. Ikke minst gjelder dette for bevegelsens hellighetslære. Bloch-
Hoell mente å se en viss parallellitet mellom “gammelmetodismens lære 
om Christian perfection og pinsebevegelsens lære om renselsen”, på den 
ene side,4 og Den kristelige menighets skjelning mellom “synder som 
medfører skyld og feil som begås i uvitenhet.” Endog Kristus under sitt 
jordeliv vokste i kognitiv erkjennelse og syndet ifølge Den kristelige 
menighet ikke mot det fjerde bud gjennom sitt opphold i templet som 12-
åring på grunn av en – som Bloch-Hoell kalte det “uvitenhetsfeil”. I vår 
søken etter bevegelsens konfesjonelle røtter interesserer, naturlig nok, 
Den kristelige menighets tidlige kontakt med norsk pinsebevegelse og 
den beslektede norske retningen De Frie Evangeliske Forsamlinger.5 
Tannlege Aksel Smith (Johan Oscars 9 år yngre bror) hadde nær kontakt 
og samarbeidet med pinsegrunnlegger T.B. Barratt de første par år etter 
pinsebevegelsens etablering i Norge.6 Kort tid etter at kontakten med 
Barratt ble initiert i 1907, fikk Aksel Smith “hele fylden og 
tungemaalsgaven.”7 Johan Oscar Smith ble for øvrig døpt av Erik 
Andersen Nordquelle, grunnlegger av De Frie Evangeliske Forsamlinger. 
I sin doktoravhandling, viet pinsebevegelsen eksplisitt, dokumenterte dog 
Bloch-Hoell en stadig sterkere avstandstagen til Den kristelige menighet. 
Blant annet i Ålesund hevdes ‘Smiths Venner’ – ifølge Barratt vel å 
merke – å være “årsak til splid.”8 Tilsvarende behov kjente man i Den 

                                                   
4 “Gammelmetodismen” og pinsebevegelsen anså det nemlig som mulig “å 

kunne leve uten å pådra seg syndeskyld, samtidig som man [regnet] med mulighet 
for frafall og muligheten eller nødvendigheten av vekst i etisk erkjennelse.” (Bloch-
Hoell, ibid., s. 172.) 

5 Audun Erdal, “‘Smiths venner’  - innblikk i en norsk frimenighets oppkomst og 
egenart.” Tidsskrift for teologi og kirke 2/1987 s. 83. 

6 Kjell Arne Bratli, En Herrens tjener. Sigurd Bratlie 1905-1996 (Tananger: 
Skjulte Skatters forlag, 2003) s. 34, 38-39; Kjell Arne Bratli, Seilas mot Himmelens 
Kyst. En beretning om Johan Oscar Smith (Tananger: Skjulte Skatters forlag, 1997) 
s. 140-141. 

7 Bloch-Hoell, “Smiths Venner” s. 166. 

8 Nils Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen. En undersøkelse av pinsebevegelsens 
tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens utforming i 
Norge (Oslo: Universitetsforlaget, 1956) s. 236 n. 149. 
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kristelige menighets rekker for å reservere seg mot pinsevennene igjen.9 
“I årenes løp”, skrev Bloch-Hoell i 1956, “har det derfor ofte vært 
krigstilstand mellom de to beslektede bevegelser. Krigen ble ført både i 
Skjulte Skatte og Korsets Seier og i særlige kampskrifter.”10 

Bloch-Hoell har etter mitt skjønn rett når han, til tross for visse 
tilknytningspunkter i hellighetslæren mellom “gammelmetodismen” og 
pinsebevegelsen på den ene siden vis-à-vis Den kristelige menighet på 
den andre, påpeker grunnleggende læreforskjeller: 

Gammelmetodismen og pinsebevegelsen, særlig i dennes første periode, lærte 
øyeblikkelig helliggjørelse. Hos Smiths venner derimot er det jo tale om en 
mortificatio carnis (‘dødelse av kjødet’) punkt for punkt.11 

Det er korrekt nok, som de fleste utenforstående observatører har 
merket seg, at Johan Oscar Smith hadde opprinnelig metodistbakgrunn 
fra Fredrikstad. Og det er på ingen måte nødvendig å underkjenne en 
eventuell innflytelse via Ole Peter Petersen (1822-1901), født i 
Fredrikstad. Han var Metodistkirkens grunnlegger i Norge. I så måte blir 
ikke tilknytningen mellom den såkalte ‘gammelmetodismen’ og Den 
kristelige menighet aldeles ubegripelig. Jeg gir videre min tilslutning til 
Tore Meistad, som har hevdet at Petersens forkynnelse slo an blant 
nordmenn fortrolig med pietistisk kristendom fordi den samme 
forkynnelse forente elementer av haugianisme, metodisme og den ‘entire 
sanctification’ forkynnelsen som preget den metodistiske fløy innen 
amerikansk hellighetsbevegelse.12 

Hellighetsbevegelsen i USA tør være kjent som pinsebevegelsens 
forløper. De fleste som forstod seg selv som ‘innenfor’, hadde 
metodistbakgrunn og appellerte (med rette eller ikke) til grunnlegger 
John Wesleys hellighetslære – derav den noe misvisende betegnelsen 
‘gammelmetodisme’. Saken er nemlig den at Wesley i USA ble lest i lys 
av etterfølgeren John Fletcher, som hadde radikalisert førstnevntes 

                                                   
9 Elias Aslaksen, Et ugudelig overgrep. Kirke- og pastoruvesenet. En av den 

religiøse verdens største synder (Hønefoss: Eget forlag, 1953) s. 9-11. Se også Elias 
Aslaksen, Svar på S.H. Lærums og T.B. Barratts angrep på Jesu Kristi disippelskap 
(Hønefoss: Eget forlag, 1937). 

10 Bloch-Hoell, “Smiths Venner” s. 166. 

11 Bloch-Hoell, “Smiths Venner” s. 172. 

12 Tore Meistad, Methodism as a carrier of the holiness tradition in Norway 
(Alta: ALH-forskning, 1994:2) s. 138.  
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hellighetslære. Ifølge denne ble det nå avgjørende om den troende hadde 
mottatt ‘dåpen i Den Hellige Ånd’ – en referanse til en spesifikk 
hellighetserfaring som fjernet syndenaturen i den troende og dermed 
muliggjorde seier over bevisst synd. 

Johan Oscar Smiths metodistbakgrunn til tross, Den kristelige 
menighets “punkt for punkt” mortificatio carnis, som Bloch-Hoell 
uttrykte det, røper en forbausende grad av læremessig affinitet til den 
britiske Keswicktradisjonen, også denne en del av hellighetsbevegelsen.13 
Konkrete tilknytningspunkter fra Keswicktradisjonen til Den kristelige 
menighet kan for øvrig påvises gjennom 45 småartikler av den walisiske 
legkvinne-forkynneren Jessie (Jessica) Penn-Lewis i bevegelsens blad 
Skjulte Skatter.14 

Som innen den metodistiske fløy av hellighetsbevegelsen, så 
Keswicktilhengerne for seg muligheten for et liv i seier over bevisst synd. 
Denne mulighet var dog ikke forankret i noen spesifikk hellighetserfaring 
hvor Gud fjernet syndenaturen, men derimot i det faktum at man ved 
Åndens utrustning kunne holde sin iboende syndenatur i sjakk. 

Bevisst reaksjon mot norsk hellighetsforkynnelse? 

At Den kristelige menighets hellighetslære, som Bloch-Hoell antyder, 
“vokste fram som en bevisst reaksjon mot manglende aksentuering av 
den praktiske helliggjørelse i norsk kristenliv, etter hvert med særlig front 
mot pinsebevegelsens helliggjørelseslære,”15 er slett ikke umulig. 
Pinsebevegelsens grunnlegger, T.B. Barratt, hadde som kjent selv 
metodistbakgrunn og holdt gjennom hele sitt liv fast ved den 
hellighetslære som ble forfektet innen den metodistiske fløy av 
hellighetsbevegelsen i USA. Jeg stiller meg dog mer tvilende til Bloch-
Hoells fortsettelse, som for meg blir for spekulativ: 

Kanskje står vi her overfor en mer eller mindre bevisst reaksjon mot 
nyevangelismens ensidige nådeforkynnelse? Kanskje finner vi her en gjenklang 
av den motsetning som ikke minst i Vestfold [hvor Johan Oscar Smith ble 

                                                   
13 Geir Lie, “Hellighetsbevegelsen i USA og Storbritannia – et historisk riss.” 

Refleks 2-1 (2003) s. 3-20. 

14 Alle 45 artiklene forekommer i tidsperioden 1913-38. For ytterligere opp-
lysninger om den walisiske kvinnen, se Geir Lie, “Jessie Penn-Lewis – en kortfattet 
introduksjon.” Refleks 2-1 (2003) s. 31-40. 

15 Bloch-Hoell, “Smiths Venner” s. 172. 
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bofast] har gjort seg gjeldende mellom en mer roseniansk nådeforkynnelse og 
den eldre botskamps- og helliggjørelsesforkynnelse.16 

Vel så spekulativt, opplever jeg, blir Steinar Moes “forsøk på 
innplassering av bevegelsen”, hvor sistnevnte så å si innplasseres 
sammen med lutherske pietistforfattere som Spener, Francke og 
Pontoppidan.17 Riktignok er Moe – i en annen sammenheng – den første 
til å innrømme at “Mye grunnleggende og tidkrevende arbeid gjenstår – 
ikke minst når det gjelder [bevegelsens] historiske røtter og læremessige 
bakgrunn.”18 Jeg bestrider selvsagt ikke bevegelsens pietistiske 
forankring, men hevder like fullt at det er mulig å sannsynliggjøre en mye 
mer presis “innplassering av bevegelsen” om denne forankres i den 
Keswick-orienterte fløy av hellighetsbevegelsen. 

Moes noe upresise forankring hindret ham i å utforme noen teori “om 
(eller eventuelt hvordan) det foreligger en reell forbindelse mellom denne 
type pietistiske tenkning (luthersk) og den senere evangelieforståelse i 
Den kristelige menighet.”19 Det bør være verd å merke seg at Moe ikke 
har lyktes å finne en eneste referanse til noen av de angivelig luthersk-
pietistiske premissleverandørene Spener, Francke og Pontoppidan (selv 
om Franckes navn like fullt en eneste gang, om enn feilstavet, dukker opp 
i Skjulte Skatters spalter i februar 1924).20 Jeg vil dessuten hevde at min 
hypotese (om influering via Keswicktradisjonen) styrkes nettopp ved at 

                                                   
16 Bloch-Hoell, “Smiths Venner” s. 172. 

17 Steinar Moe, “Fokus på Smiths Venner.” Tønsberg Blad, 5. mars 1996. 
Tilsvarende tanker redegjør Moe for i artikkelen “Evangelieforståelsen i Den 
kristelige menighet. Et bidrag til konfesjonskunnskap.” Tidsskrift for teologi og 
kirke 2/1996 s. 122. 

18 Steinar Moe, Hva lærer Smiths venner? Et bidrag til konfesjonskunnskap 
(Larvik: Færder forlag, 2002) s. 5.  

19 Moe, “På leting etter røtter.” Upublisert manuskript s. 1. [I boken De skal 
‘støtes ut’: Utstøtelse i Den kristelige menighet (Smiths venner) i møte med en 
luthersk tankegang (Oslo: Refleks-Publishing, 2007) s. 10 hevder dog Moe at han 
ikke kan se at min teori om Smiths venners tillemping av antropologi og 
hellighetslære på kristologien verken sannsynliggjøres eller dokumenteres.  I stedet 
“blinker [Penn-Lewis og Madame Guyón] seg ut som vesentlige referansefigurer 
som kristendomstolkere med tanke på Johan O. Smiths og [Den kristelige 
menighet].” 

20 Konteksten er for øvrig ikke luthersk pietisme, men Franckes gjeld til de 
katolske mystikerne Miguel Molinos og Madame Guyón. 
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jeg, i motsetning til Moe, har en teori om hvordan det foreligger en reell 
forbindelse mellom Keswicktradisjonen (for eksempel via Jessie Penn-
Lewis) og Den kristelige menighet når det gjelder synet på 
hellighetslæren. 

Jeg støtter Bloch-Hoell i dennes formening om bevegelsens særegne 
kristologi som en “konsekvens av antropologi og helliggjørelseslære”.21 
Min tese er for øvrig at en Keswickrelatert antropologi og hellighetslære 
(med den forståelse at syndenaturen ikke fjernes i den troende) tillempes 
på kristologien i den forstand at også Jesus selv hadde del i den samme 
iboende syndenatur. Vi vil i det etterfølgende se nærmere på dette 
forhold. 

Kristologien i Den kristelige menighet 

I Den kristelige menighet tror man på den preeksistente Kristus som – for 
å sitere Moe – “guddommelig, ett med Faderen og ikke som en 
underordnet eller annerledes person.”22 Gjennom inkarnasjonen 
introduseres like fullt en kenoseforståelse, idet noe av guddommeligheten 
midlertidig avlegges og Jesus som ‘sant menneske’ fikk en egen 
menneskelig vilje. Jesus fikk riktignok ikke ‘syndig kjød’, men ‘synd i 
kjødet’ – det vil si han kunne fristes til synd, om enn han valgte ikke å gi 
etter for fristelsene. Under hele sitt jordeliv var han nemlig “hellig og ren 
i tanker, ord og handling.”23 For, som en av bevegelsens ledere har 
skrevet i polemikk mot pinselederne Lærum og Barratt, “Var ikke Kristus 
ren og ulastelig både i handling, ord og tanke uten én eneste undtagelse, 
da kunde han jo umulig være nogen frelser verken for oss eller andre!”24 
Med utgangspunkt i Heb 5,725 fastslår Elias Aslaksen at Jesu 
menneskelige vilje var “i disharmoni med Faderens vilje”, at Jesus 

                                                   
21 Bloch-Hoell, “Smiths Venner” s. 175. 

22 “Moe, Hva lærer Smiths venner? s. 37. 

23 Elias Aslaksen, Åpent brev til Ivar Welle, Håkon E. Andersen, S. Anker-Goli 
og andre likesinnede (traktat/brosjyre) s. 2.  

24 Aslaksen, Svar s. 9. 

25 ‘Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye rop og tårer 
ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. 
Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led.’ 
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frivillig “påtok seg en menneskelig vilje som han alltid underkastet (selv 
om det var under kamp) Faderens vilje.”26 

Det kan altså synes som om Den kristelige menighet har tillempet 
Keswicktradisjonens antropologi og hellighetslære på kristologien – 
muligens uten å være seg bevisst at man i så måte bryter med 
Keswicktradisjonens kristologi. Selvsagt mener jeg ikke å antyde at 
impulsene fra Keswicktradisjonen har vært enerådende hva angår 
hvordan og hvorfor. Heb 5,7 er allerede referert til som angivelig 
understøttelse. I den grad Den kristelige menighet i sin begynnelse kan ha 
vært seg bevisst arven fra Keswicktradisjonen og ønsket læremessig 
troskap mot denne, vil muligens diskontinuiteten kunne forklares ut fra 
manglende syn for viktigheten av teologisk refleksjon rundt Jesu person. 

Bloch-Hoell kritiserte for øvrig i sin doktoravhandling fra 1956 
pinsebevegelsen, ikke bare for dennes “ensidig[e] fremhevelse av den 
annen person i Gud”,27 men også for dens betoning av Jesu nytteverdi 
som den troendes “frelser og venn, hyrde og trøster og som den enkeltes 
brudgom.”28 Jeg støtter Bloch-Hoell i at “denne ensidighet” 
(fremhevelsen av Kristus til forkleinelse for Faderen og Ånden) neppe er 
enestående for pinsebevegelsen. Bloch-Hoell skriver nemlig: “Hele den 
nyere tids vekkelsesreligiøsitet er en utpreget Jesus-kult.”29 

Skriftavsnitt som Heb 13,8 – at ‘Jesus Kristus er i går og i dag den 
samme, ja til evig tid’ har både i sangtekster og forkynnelse eksklusivt 
blitt relatert til hans velgjerninger overfor den troende, ikke til Hans 
person som sådan.30 Såkalt legmannsforkynnelse har alltid hatt et ideal 
om å være praktisk appliserbar, og man har hatt lite forståelse for 
‘teologiske spissfindigheter’. Om det neppe kan dokumenteres, heller jeg 
like fullt til årsaksforklaringen at Den kristelige menighet har misforstått 
Keswicktradisjonens kristologi og derfor ukritisk tillempet dennes 
antropologi og hellighetslære på kristologien fordi de først og fremst har 

                                                   
26 Aslaksen, Svar s. 11. 

27 Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen s. 315. 

28 Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen s. 316. 

29 Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen s. 315. 

30 Jfr. den karismatiske sangteksten ‘I går i dag til evig tid den samme Jesus er’, 
som førøvrig er innledningsordene på første verset. Disse innledningsordene 
etterfølges av synonymuttrykket ‘Han hjelper hver og en som er i nød’ som igjen 
etterfølges av diverse konkretiseringer. 
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vært opptatt av det ved kristologien som kunne anvendes praktisk: for 
eksempel at den troende er kalt til å etterfølge Kristi eksempel. Det er 
ikke det at man bestrider Jesu unike stilling vis-à-vis det troende 
menneske, men mer at refleksjonsbetoningene har vært forankret i 
praktisk og ikke teoretisk fundamentert teologi. Så lenge den troende 
ifølge Keswicktradisjonen hadde en kamp mot en iboende syndenatur, 
har man i Den kristelige menighet ikke hatt noen betenkeligheter med at 
Jesus frivillig skal ha tatt på seg den samme fordervede syndenatur. 

Innflytelse via Jeanne Marie Bouviére de la Motte Guyón? 

En tilsynelatende svakhet med min tese vedrørende primært læremessig 
avhengighet av Keswicktradisjonen, er en viss affinitet mellom Den 
kristelige menighet og den katolske mystiker Madame Guyón. Hennes 
bok Bønnen ble faktisk utgitt på Skjulte Skatters forlag i 1912 som Den 
kristelige menighets første bokutgivelse. Johan Oscar Smith skrev til sin 
bror Aksel i 1909 at han leste høyt en svenskspråklig oversettelse av 
Guyóns selvbiografi for kona Pauline: “Visstnok er det mange katolske 
særmeninger som følger med md. G., men vi har jo fått lys fra Gud til å 
skille hamsen fra nøtten.”31 Sannsynligvis var det på grunn av de 
“katolske særmeninger” at Johan Oscar formante broren om “ikke gang 
på gang å sitere […] Md. Guion [sic!]” – ikke for å hindre innsyn i 
bevegelsens konfesjonelle røtter.32 

Bloch-Hoell stilte seg i 1956 spørrende til de hyppige sitat fra 
Madame Guyón i bevegelsens blad, ikke minst fordi Den kristelige 
menighet “i meget [var] forskjellig fra kvietismen på 16- og 1700-tallet,” 
eksempelvis at “ekstasen” – vel å merke ifølge Bloch-Hoell, “hos Smiths 
venner er overveiende eksaltativ og ikke som i kvietismen kontemplativ 
(apatisk).”33 Om jeg velger å distansere meg fra de negative føringer 
Bloch-Hoell introduserer gjennom uttrykket “ekstase”, kan jeg dog slutte 
meg til hans observasjon at “Den mortificatio carnis-tanke vi har 
bemerket blant Smiths venner, finner vi analogier til hos Madame 
Guyon.”34 

                                                   
31 Johan Oscar Smith, brev til Aksel Smith, datert 23. okt. 1909. I: J.O. Smiths 

etterlatte brev (Horten: Skjulte Skatters forlag, [u.å.]) s. 183. 

32 Ibid. 

33 Bloch-Hoell, “Smiths Venner” s. 174. 

34 Bloch-Hoell, “Smiths Venner” s. 174. 
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Også Steinar Moe kan jeg muligens følge når han ved en anledning 
hevder at “katolsk tankegang om frelsen [først at Kristus befrir oss, 
deretter at den enkelte lar seg befri, og endelig at mennesket i sin tur 
fortsetter kampen med Kristus i livet. Frelse er altså ikke punktuelt og 
avsluttet, men mer en prosess som skrider frem mot et mål] fra gammel 
pietistisk teologi fra 1700-tallet […] lar seg tilpasse evangelieforståelsen 
til Smiths Venner.”35 

Det er dog et spørsmål hvor katolsk Guyón (og Den kristelige 
menighet) var/er i hellighetsforkynnelsen. Det skal iallfall ikke underslås 
at Madame Guyón var kontroversiell innen sin egen romersk-katolske 
konfesjonstradisjon. Derimot har hun hatt en høy stjerne innenfor nettopp 
hellighetsbevegelsen. Den amerikanske hellighetsforkynneren Thomas 
Cogswell Upham utgav biografien Madame Guyón, som kom i hele 37 
opplag.36 Også Penn-Lewis verdsatte den franske mystikeren37 og skrev 
ved en anledning: “I owe a great deal to the books of Madame Guyon.”38 
En av Guyóns bøker, Spiritual Torrents, ble utgitt i forkortet utgave av 
Penn-Lewis som Life out of death, som Penn-Lewis skriver i forordet: 
fordi den opprinnelige utgaven av Spiritual Torrents for den jevne leser 
var både for analytisk og for mystisk.39 

Som så mange innen hellighetsbevegelsen, anvendte man kanskje 
først og fremst Madame Guyóns litteratur innen Den kristelige menighet 
som inspirasjonsbøker. Grunnlegger Johan Oscar Smith skrev til broren 
Aksel i 1909 at “beskrivelser av gudhengivne sjeler, deres kamper og 
gjenvordigheter for å finne frem til lys, er godt og sunt å lese.” Han 
fortsatte: “Md. Guions [sic!] bok har for meg vært en sann velsignelse, 

                                                   
35 Moe, “Fokus på Smiths Venner”. 

36 Dale Hawthorne Simmons, E.W. Kenyon and the Postbellum Pursuit of Peace, 
Power, and Plenty (Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 1996) s. 89.  

37 Brynmor Pierce Jones, The Trials and Triumphs of Jessie Penn-Lewis (North 
Brunswick, New Jersey: Bridge-Logos Publishers, 1997) s. 16. 

38 Sitert etter Mary N. Garrard, Mrs. Penn-Lewis. A Memoir (London: The 
Overcomer Book Room, 1930) s. 34. 

39 Jessie Penn-Lewis, Life out of death (Poole, Dorset: Overcomer Literature 
Trust, [u.å]) s. 5. 
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for jeg sporer hos henne en nidkjærhet som gjør mitt hjerte godt. Ikke 
mange mennesker hvert århundre hengir seg sådan til Gud.”40 

Det er like fullt et spørsmål om ikke arven fra Guyón er av indirekte 
art, gjennom hellighetsbevegelsen generelt og Penn-Lewis spesifikt. Jeg 
kan ikke se at verdsettelsen av Madame Guyóns skrifter svekker min 
teori om at Den kristelige menighets hellighetslære synes inspirert fra 
Keswicktradisjonen, heller ikke at kristologien innen Den kristelige 
menighet kan synes delvis å ha blitt formulert gjennom den samme 
tradisjons tillemping av hellighetslæren og antropologien på kristologien. 

                                                   
40 Johan Oscar Smith, brev til Aksel Smith datert 23. okt. 1909. I: J.O. Smiths 

etterlatte brev s. 183. TM
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KAPITTEL 10 

Latter Rain – en kanadisk restaurasjonsbevegelse* 
 
Spørsmålet hvorvidt Gud er iferd med å oppreise moderne ‘apostler’,

 
er 

iferd med å bli en såkalt varm potet innen kristen-karismatiske kretser. Så 
også i Norge hvor blant annet tidligere pinsepastor Jan-Aage Torp har 
markert seg som tilhenger av ovennevnte syn. Et dykk ned i 
kirkehistorien viser forøvrig at tanken om apostolatets fortsatte 
legitimitet, har vært et stadig tilbakevendende diskusjonstema blant 
vekkelseskristne, noe eksemplene nedenfor viser.  

(1) I 1834 ble Den katolsk-apostoliske kirke grunnlagt i Storbritannia. 
Trossamfunnet ble styrt av 12 utnevnte ‘apostler’. Til Norge kom 
bevegelsen i 1870-årene, og man etablerte menighet blant annet i Oslo, 
Drammen og Bergen. En utbrytergruppe av trossamfunnet tok navnet 
Den ny-apostoliske kirke. Pionerene herfra ble dog utstøtt fra 
moderkirken, idet tyskeren Heinrich Geyer i 1860 utpekte to nye 
‘apostler’ av frykt for at Den katolsk-apostoliske kirke skulle opphøre 
etter at de opprinnelige 12 ‘apostlene’ falt bort uten å utnevne nye 
kandidater. Den katolsk-apostoliske kirke eksisterer ikke lenger i Norge. 
Det gjør derimot Den ny-apostoliske kirke, som etablerte seg her til lands 
i 1970-årene og på landsbasis teller om lag 120 medlemmer, med 
menigheter i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.1

 
 

(2) Verken Den katolsk-apostoliske kirke eller Den ny-apostoliske 
kirke har direkte felles berøringsflate med moderne karismatikk. Det har 
imidlertid det britiske pinsesamfunnet Apostolic Church, som via 
Danmark søkte et brohode inn i Norge midt på 1940-tallet. Som navnet 
tilsier, opererer også dette trossamfunnet med en styringsmodell hvor 
‘apostler’ har det overordnede ansvar. Man hadde tidligere tre menigheter 
her til lands. To av disse eksisterer ikke lenger, og den tredje er i dag 

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Humanist nummer 2 2002 s. 49-59 og 
gjengis med tillatelse. 

1 Telefonsamtale med Siegmar Ziemer, 30. oktober 2000. (Ziemer er distrikts-
forstander for Den ny-apostoliske Kirke i Norge og bosatt i Trondheim.) [Ifølge 
trossamfunnets hjemmeside http://www.dnak.no/menigheter.html, nedlastet 
29.03.2011, synes menigheten i Tromsø å være nedlagt. I stedet har man nå 
menigheter i Bodø og Larvik, samt utpostvirksomhet på Gjøvik/Skreia.] 
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frittstående og uten organisatorisk tilknytning til sitt opprinnelige 
trossamfunn.2 

(3) Den karismatiske fornyelse utenfor pinsebevegelsen oppstod i 
Norge tidlig på 1970-tallet. Også her ble spørsmålet om moderne apostler 
aktualisert, ikke minst gjennom Aril Edvardsens virksomhet i Sarons Dal. 
“En apostel overgir menigheten til lokale eldste” proklamerte han på 
forsiden av desembernummeret av Troens Bevis for 1974. ‘Apostelen’ 
han her hadde i tankene, var ingen ringere enn den ukjente 
medarbeideren David Wulff, som for øvrig hadde startet menighet på 
Malta 3 år tidligere. På baksiden av samme desembernummeret ble det 
videre opplyst at man i Sarons Dal hadde 5-6 ytterligere apostler. De 
norske ‘apostlene’ ble alle nevnt ved navn.  

Alt dette var provokativt, idet de fleste kristne - da som nå - bestrider 
apostolatets fortsatte eksistensberettigelse. Edvardsen fortsatte likevel å 
profilere et gjenreisningsbudskap med fokus på at Gud restaurerer tapte 
bibelske sannheter. Budskapet ble forankret i en tro på at Jesus snart 
kommer tilbake for å hente de sanne troende og at dette Jesu komme vil 
foranlediges av en verdensomspennende vekkelse. Edvardsens opptatthet 
av apostelutrustning synes dog ikke å ha resultert i noen utbredt 
bevissthet blant kristenfolket for øvrig, og heller ikke blant pinsevenner 
og karismatikere, om at hans anliggende var vesentlig. Så vidt meg be-
kjent, er det kun (4) grunnlegger av Guds Lam Kirke i Oslo, Jørn Øverby, 
som hevder å ha mottatt apostelutrustning som følge av Edvardsens 
utspill på 1970-tallet.  

(5) Hvorvidt Erling Thu, som var ansatt i Sarons Dal til midt på 1970-
tallet, lot seg influere av Edvardsen, er mindre sannsynlig. I dag er han 
likefullt en av lederne innenfor Kristent Fellesskap bevegelsen, en 
karismatisk gruppering med fokus på blant annet apostelfunksjonens 
nødvendighet. Flere av bevegelsens forkynnere hevdes dog å være 
‘apostler’. Grupperingen har tett kontakt med likesinnede menigheter i 
Storbritannia, samt med disses ‘apostolske’ ledere.  

(6) I Bergen finner vi også den karismatiske Kristkirken. Menigheten 
ble etablert i 1994 ved at majoriteten brøt ut av sitt opprinnelige 

                                                   
2 For nærmere opplysninger om Apostolic Church, se Geir Lie, “Den 

Apostoliske Kirke.” Teologisk Forum. Årgang XIV Nr. 1 2000 s. 62-72. [I 
telefonsamtale med den nye pastoren, Karl Willy Johansen (28. mars 2011) opplyser denne, 
stikk i strid med hva jeg skrev i Teologisk Forum i 2000, at ‘Elim’ på Solbergmoen fremdeles 
er en Apostolsk kirke, til tross for at man ikke, som tidligere, har formell kontakt eller 
samarbeid med Danmark.] 
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kirkesamfunn, Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Menigheten har siden 
den tid fått lokale avleggere, og tilsvarende menigheten i Bergen, ser de 
alle hen til Reidar Paulsen som sin apostel.  

Selv i karismatiske miljøer er dog både Guds Lam Kirke, Kristent 
Fellesskap og Kristkirken tallmessig ubetydelige. De to sistnevnte 
grupperingene har dog et godt renommé blant karismatikerforkynnere 
utenfor sin egen krets. Dette til tross, verken Kristent Fellesskap eller 
Kristkirken har inntil nylig evnet å stimulere til nevneverdig interesse for 
apostelspørsmålet blant karismatikerforkynnere utenfor egen nær-
kontekst.  

Mer oppmerksomhet har i kristelig presse blitt viet det faktum at 3 
norske pinseforkynnere (i tillegg til karismatikerforkynner Reidar 
Paulsen) en periode var tilsluttet den internasjonale foreningen Inter-
national Coalition of Apostles. “Foreningen er selvsupplerende ved at en 
bruker samme system som i frimurerordenen: En ny apostelkandidat må 
ha anbefaling fra en av de som fra før er medlem av apostelnettverket,” 
skriver tidligere pinseleder Thoralf Gilbrant ironiserende i Korsets Seier 
(13. okt. 2000 s. 8), norsk pinsebevegelses ukeavis.  

International Coalition of Apostles oppstod i forlengelse av at en 
forkynnergruppe med selvforståelse som ‘apostler’ var samlet i 
Singapore i 1999. Det ble besluttet at en av deltakerne, John P. Kelly, 
skulle tilrettelegge en organisasjonsstruktur og deretter tilby andre 
‘apostler’, samt forkynnere som var iferd med å bli ‘apostler’, 
medlemskap i organisasjonen. En av de norske medlemmene, tidligere 
omtalte Jan-Aage Torp, hevder at organisasjonen først og fremst tilbyr et 
relasjonsnettverk: “Vi får modellert i våre liv måter å relatere til 
hverandre på som bygger mer på vennskap og åndelig slektskap enn 
organisatorisk tilknytning,” hevder han.3

 
 

International Coalition of Apostles ledes i dag av tidligere 
kirkevekstprofessor ved Fuller Theological Seminary i USA, Charles 
Peter Wagner. I boken Churchquake hevder han at “The greatest change 
in the way of doing church since the Protestant Reformation is taking 
place before our very eyes.”4 

Som belegg for påstanden hevder han at 
man i USA alene har mellom 8 og 10 millioner troende som sogner til 
menigheter med såkalt ‘apostolisk’ ledelsesstruktur. Mens de historiske 
kirkesamfunn opplever numerisk tilbakegang, hevdes karismatiske 

                                                   
3 Jan-Aage Torp, telefonsamtale, 06.04.2001. Gjengitt med tillatelse. 

4 C. Peter Wagner, Churchquake (Ventura, California: Regal Books, 1999) s. 5. 
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menighetsfellesskap med såkalt ‘apostolisk’ lederstruktur å ha en 
nærmest formidabel vekst: “Given the worldwide multiplication of 
individuals recognized by other Christian leaders as apostles, a strong 
desire has been expressed by many of them to be able to relate, in some 
structured way, to peer-level apostles in their own nations and 
internationally.”5 

Slik begrunner International Coalition of Apostles sin 
eksistensberettigelse.  

De ulike ‘apostlene’ i apostelnettverket har ulik bakgrunn, og 
sannsynligvis, delvis ulik teologi, og det kunne vært fristende å gå 
nærmere inn på hvem de er og hva de står for. Når jeg har valgt ikke å 
gjøre det, skyldes det at min nysjerrighet overfor apostelnettverket først 
og fremst ble vakt gjennom Wagners utsagn at “Some new apostolic 
leaders […] have roots in the Latter Rain Movement.”6 

Som bevegelse 
eksisterer ikke Latter Rain bevegelsen lenger. Den tidligere bevegelsen er 
for øvrig svært lite kjent, endog blant pinsetroende i dag, og nesten in-
gen forskning er foreløpig gjort på Latter Rain bevegelsen. Noe av 
årsaken er sannsynligvis at bevegelsen ikke fikk solid nedslagsfelt blant 
pinsevenner, men tvert imot raskt ble avvist av de toneangivende 
amerikanske pinsesamfunnene. Derfor er det først og fremst 
enkeltforkynnere og enkeltmenigheter som har latt seg influere. Den 
resterende del av denne artikkel vil derfor vies Latter Rain bevegelsen.  

Latter Rain bevegelsen  

Bevegelsen oppstod ved nystartede Sharon Bible School i North 
Battleford, Saskatchewan i Canada i februar 1948. Foranledningene var 
flere - eksempelvis bibelskolerektor George Hawtins7 

besøk i Vancouver, 

                                                   
5 “Frequently Asked Questions.” http://www.apostlesnet.net/faq.phtml 

6 Wagner, ibid., s. 41. Allerede omtalte John P. Kelly er for ung til å ha vært med 
i Latter Rain bevegelsen, men bifaller like fullt deres teologi, ja, endog den såkalte 
Manifest Sons of God læren bevegelsen introduserte. (jfr. John P. Kelly, End Time 
Warriors [Ventura, California: Renew Books, 1999] s. 12.) Også Dick Iverson, 
inntil nylig pastor for Portland Bible Temple (nå City Bible Church) i Portland, 
Oregon har Latter Rain forankring. Latter Rain innflytelsen ble også formidlet i 
menigheten via den australske forkynneren Kevin J. Conner som via Ray Jackson 
møtte Latter Rain forkynnelse i hjemlandet mange år før han flyttet til USA og 
Portland Bible Temple i 1972. 

7 Hawtin (f. 1909) hadde tidligere bakgrunn innen pinsesamfunnet Pentecostal 
Assemblies of Canada og hadde vært rektor for bibelskolen Bethel Bible Institute i 
henholdsvis Star City (1935-37) og Saskatoon, Saskatchewan i perioden 1937-47. TM
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British Columbia i november 1947 hvor han overvar en kampanje med 
helbredelsesforkynneren William Branham. “Never in my life have I ever 
seen anything to equal what I saw in Vancouver,”8 

vedgikk Hawtin, idet 
døve angivelig fikk hørselen tilbake, stumme talte og én ble momentant 
helbredet for struma som følge av Branhams forbønnshandling.  

Hawtin hadde nylig flyttet til North Battleford og ble bibelskolens 
første rektor da denne startet opp 21 oktober 1947. Inspirert av 
møtekampanjen med Branham, oppmuntret Hawtin til intensiv bønn og 
faste da han vendte tilbake fra Vancouver.9

 
Den intensive perioden varte i 

flere måneder, og en mann hevdes å ha fastet sammenhengende i 42 
dager.10 

Først utpå nyåret, det vil si 11. februar 1948, mente man 
imidlertid å se synlige resultater, idet en kvinne under opplevelsen av å 
være under Guds inspirasjon uttalte at man befant seg “on the very verge 
of a great revival” og at det eneste som krevdes var å åpne døren og 
“enter in.” Budskapet ble ikke umiddelbart forstått, og det er grunn til å 
anta at Hawtin talte på vegne av flere enn seg selv da han i bønn utbrøt: 
“Father, we do not know where the door is, neither do we know how to 
enter it.”11   

Noe av forvirringen synes å ha avtatt allerede dagen derpå, da Hawtins 
yngre bror under inspirasjon hevdet at tiden for Jesu gjenkomst nærmet 

                                                                                                                        
Sammen med kollega Percy Hunt brøt han imidlertid med kirkesamfunnet i 1947 og 
takket i stedet ja til et tilbud fra tidligere Foursquareforkynner Herrick Holt om å 
starte bibelskole. Hawtin fikk for øvrig også med seg om lag 70 av 
bibelskoleelevene ved Bethel Bible Institute.   

8 George R. Hawtin, “Editorial.” The Sharon Star (1. jan. 1948) s. 2. 

9 “The truth of fasting was one great contributing factor to the revival,” skrev 
Ernest Hawtin – og fortsatte: “The revival would never have been possible without 
the restoration of this great truth through our good brother [Franklin] Hall.” (Ernest 
H. Hawtin, “How This Revival Began.” The Sharon Star (1. aug. 1949) s. 3.) 
Hawtin refererer her til det faktum at man ett år i forveien hadde kommet over Halls 
bok Atomic Power with God Through Fasting and Prayer (1946), en bok som for 
øvrig også har utkommet i norsk språkdrakt under tittelen Faste og bønn.  

10 Richard M. Riss, Latter Rain. The Latter Rain Movement of 1948 and the Mid-
Twentieth Century Evangelical Awakening (Mississauga, Ontario, Canada: Hon-
eycomb Visual Productions, Ltd., 1987) s. 61. 

11 George R. Hawtin, “How it Started.” The Sharon Star (1. mars 1950) s. 1. 
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seg og at Gud ville gjenopprette åndsgavene: “They shall be received by 
prophecy and the laying on of hands of the presbytery.”12 

 
Også under pinsebevegelsens første tid hadde man lagt hendene på 

troende og bedt om at de skulle motta åndsgaver. Historiker David 
William Faupel hevder imidlertid at denne opprinnelige praksis tidlig ble 
oppgitt, da den etter hvert ble identifisert med ikke-trinitarisk pinse-
kristendom, idet håndspåleggelse fra begynnelsen av var blitt ledsaget av 
bønnen ‘i Jesu Navn’.13 

Jeg skal ikke gå nevneverdig inn på hvorfor de 
første pinsevennene assosierte uttrykket ‘i Jesu Navn’ med ikke-
trinitarisk pinsekristendom, men her kun nøye meg med å si at ikke-
trinitarene forfektet en modalistisk treenighetslære hvor hele Guds person 
var innbefattet i Jesus Kristus.  

Latter Rain – en restaurasjonsbevegelse  
Latter Rain bevegelsen var – som den opprinnelige pinsebevegelse – en 
restaurasjonsbevegelse.14 

Og man nøyde seg ikke med kun å gjenetablere 
den opprinnelige praksis med bønn og håndspåleggelse. Tradisjonell 
pinsebevegelse var allerede nesten 50 år gammel og - hevdet mange - 
iferd med å institusjonaliseres. A.W. Rasmussen, en amerikansk 
pinseforkynner av skandinavisk avstamning, karakteriserer perioden på 
slutten av 1940-tallet som “a time of spiritual dryness.”15 

En anerkjent 
                                                   
12 Ernest H. Hawtin, “How This Revival Began.” s. 3. 

13 D. William Faupel, “The Everlasting Gospel. The Significance of Eschatology 
in the Development of Pentecostal Thought.” Birmingham, England: Ph.D. av-
handling, 1989 s. 449-450. Jeg har hatt stor nytte av Faupels avhandling, som vier et 
helt kapittel (s. 411-539) til Latter Rain bevegelsen. Gjennom Faupels arbeid, samt 
gjennom Riss publikasjon (jfr. note 10), ble jeg første gang gjort oppmerksom på 
primærkildene fra bladet The Sharon Star.  Dessverre er Faupels lange kapittel om 
Latter Rain-bevegelsen utelatt fra hans publiserte bok med identisk tittel som 
avhandlingen. 

14 Mens pinsebevegelsen ofte er blitt identifisert ved hjelp av tungetale og bønn 
for syke, hevder Faupel – med rette – at den opprinnelige pinsebevegelse var en 
millennisk restaurasjonsbevegelse hvor forventning om Jesu snarlige komme stod i 
fokus. Før Jesu komme så man for seg en verdensomspennende vekkelse. Idet man 
til å begynne med identifiserte tungetale med reelle språk, anså man den 
nyervervede glossolaligaven som effektivt redskap i evangelieforkynnelsen, især på 
misjonsmarken. 

15 A.W. Rasmussen, The Last Chapter (Springdale, Pennsylvania: Whitaker 
House, 1973) s. 153. 
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historiker, Edith L. Blumhofer, hevder dessuten at mange innen tradi-
sjonell pinsebevegelse var desillusjonerte over “waning spiritual fervor” 
og derfor med glede hilste Latter Rain bevegelsen velkommen.16 

Faupel 
uttrykker noe av det samme når han skriver at mange ‘insidere’ reagerte 
negativt på at de ulike pinsesamfunn søkte og/eller takket ja til tilbudet 
om alliansepartnere utenfor pinsekretser. Tidlig på 1940-tallet hadde 
blant annet flere pinsesamfunn gått inn i det nyetablerte National 
Association of Evangelicals, et forbund av i bibelsyn konservative 
lokalmenigheter og trossamfunn. Flere av pinsesamfunnenes offisielle 
organer benyttet derfor mye spalteplass i peroden 1942-43 til både å (1) 
forberede grastota på bruddet med tidligere tiders isolasjonstilværelse og 
(2) svare på kritikk. Ikke overraskende gikk mye av kritikken på at 
pinsebevegelsen hadde sviktet bevegelsens opprinnelige idealer og nå 
søkte å tilpasse seg ‘denne verden’. En av kritikerne skrev i den 
forbindelse at “Pentecostalism has had the opportunity of being a 
despised people in defense of unpopular Bible teaching, but the days of 
Pentecostal unpopularity are about over.”17 

 
Felles for både den opprinnelige pinsebevegelse og for Latter Rain 

bevegelsen var troen på at Jesu snarlige komme stod for døren. Man 
trodde videre at Jesu komme ville foranlediges av en verdensom-
spennende vekkelse. Man hadde endog en identisk historieforståelse, idet 
kirkehistorien fra 300-tallet til reformasjonstiden ble forstått som en 
forfallshistorie. Først fra og med Martin Luther, hevdet man, begynte 
Guds gjenreisning av tapte bibelske sannheter.  

Historiesyn  
Begge bevegelser utla sitt spesifikke historiesyn ved hjelp av en 
spiritualisert fortolkning av diverse gammeltestamentlige skriftsteder 
vedrørende det palestinske vårregnet. Ifølge 5 Mos 11 inngikk nemlig 
Jahve en pakt med Israelsfolket før invasjonen av Kanaan hvor han ville 
‘la landet få regn i rette tid, høst-regn og vårregn’ (vers 14) om folket 
adlød paktens forordninger. Høstregnet er et kortvarig regnskyll i oktober 
måned som myker opp jordsmonnet etter en tørr 

 
sommer. Dette inn-

                                                   
16 Edith L. Blumhofer, Restoring the Faith. The Assemblies of God, Pentecostal-

ism and American Culture (Chicago: University of Illinois Press, 1993) s. 203. 

17 Jonathan Ellsworth Perkins, What the Bible Says About the Laying on of 
Hands, or, Pentecostal Truth Defended (Seattle, Washington: utgiveren, u.å.) s. 7-8. 
Sitat fra Faupel, ibid., s. 413-414. 
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ledende regnskyllet etterfølges så av en langvarig regnperiode (som for 
øvrig ikke omtales i skriftavsnittet ovenfor) fra desember til mars og som 
igjen etterfølges av vårregnet (engelsk: Latter Rain) i april måned før av-
lingen kan høstes inn.18 

 
De første pinsevennene relaterte høstregnet til urkirkens pinseerfaring 

(jfr. Apgj 2,1-4) hvor Guds Ånd ‘fylte’ de Kristustroende slik at de 
begynte å tale i tunger. Vårregnet, derimot, henspeilte på den moderne 
pinsebevegelsen, som igjen innvarslet at menighetens tidshusholdning 
raskt ville avløses av ‘Brudens’ (pinsebevegelsens medlemmers) opp-
rykkelse til himmelen. Mellom den spiritualiserte fortolkning av 
henholdsvis høstregn og vårregn så man altså for seg kirkens forfalls-
periode. Dette innebar at pinsebevegelsen ble identifisert med 
endetidsmenigheten, selve kulminasjonen av Guds gjenreisningsverk 
hvor realiseringen av alle tapte bibelske sannheter var gjenopprettet.  

Sannsynligvis var det fordi Jesu gjenkomst lot vente på seg at 
tradisjonell pinsebevegelse i praksis oppgav sin selvforståelse som unik 
vekkelsesbevegelse som på en spesiell måte var betrodd å innvarsle Jesu 
annet komme. Det er utfra denne bakgrunn vi må forstå behovet for 
omdefinering av sin egen rolle vis-à-vis ikke-pentekostale konfesjons-
tradisjoner. I stedet for å betone diskontinuitet med trossamfunn utenfor 
pinsefamilien, ble flere av disse trossamfunn nå i stedet potensielle 
alliansepartnere. Det er videre utfra den tidlige pinsebevegelses opp-
rinnelige millennisme og gjenopprettelsesteologi at vi må forstå manges 
skepsis til at isolasjonstilværelsen ble oppgitt til fordel for kontakt og 
interaksjon med de historiske trossamfunn. Pinsebevegelsen var jo Guds 
unike redskap for å varsle om Guds snarlige dom over Jorden og for å 
vekke opp kristenfolket for øvrig fra likegyldighetssøvnen! Og de ikke-
pentekostale trossamfunn hadde i kraft av ikke å bli pinsevenner sagt nei 
til Guds restaurasjonsprogram.19 

 
Faupel, den eneste som i sofistikert forstand har forsket på Latter Rain 

bevegelsen,20 
hevder at bevegelsens budskap for det meste bestod av 

                                                   
18 De første pinsevennene trodde imidlertid at den tørre sommeren kom mellom 

høst- og vårregnet. 

19 Ifølge de første pinsepionerene, ville Jorden etter pinsevennenes bortrykkelse 
rammes av en 7-årig trengselsperiode mens de selv som Kristi brud feiret Lammets 
bryllup i himmelen.   

20 Samtidig skal det ikke underslås at Riss studentoppgave (,som for øvrig er blitt 
gitt ut i bokform og som jeg refererer til annetsteds i denne artikkelen,) gir en grei TM
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nyaksentueringer av læreområder en eller flere pinsegrupperinger 
tidligere hadde beskjeftiget seg med. Man skilte seg imidlertid fra 
tradisjonell pinsebevegelse, idet man forventet at ytterligere tapte 
læresannheter ville gjenetableres i og gjennom Latter Rain bevegelsen. Et 
annet skille var at man opplevde sin egen bevegelse som kvalitativt 
annerledes enn pinsebevegelsen og derfor hadde samme selvforståelse 
som de første pinsevennene. Det vil si at det ikke var pinsevennene, men 
Latter Rain tilhengerne som ville bli redskap for en verdensomspennende 
vekkelse og derigjennom innvarsle Jesu annet komme. Også blant Latter 
Rain forkynnere møtte en den tidlige pinsebevegelses forståelse av 
tungetale som primært et evangeliseringsmiddel overfor den ikke-
engelsktalende verden.  

Apostel- og profetutrustning  
Vi har allerede berørt bevegelsens fokus på håndspåleggelse som gunstig 
forutsetning for mottakelse av åndsgavene. Av åndsgavene stod for øvrig 
profetgaven høyt i kurs. Ikke minst gjaldt dette blant lederne, idet man 
skjelnet mellom tre nivåer av profetutrustning: (1) utrustning til å bære 
fram profetbudskap i egen lokalmenighet, (2) utrustning til å være profet, 
det vil si at man hadde autoritet utover egen lokalmenighet og (3) 
utrustning som profet tilsvarende, Elia og Moses i det gamle testamente, 
eksempelvis, hvor man i kraft av ekstraordinære profetgaver blir betrodd 
å bære fram budskap også til den sekulære verden. Flere av lederne i 
North Battleford hevdet å inneha profetutrustning i den forstand at de i 
forlengelse av egen bønn og håndspåleggelse kunne si noe om hvilke 
åndsgaver forbønnskandidaten der og da ble utrustet med. Myrtle Beall, 
eksempelvis, pastor for Bethesda Missionary Temple i Detroit, Michigan, 
fikk i forlengelse av bønn/håndspåleggelse uttalt over seg at hun var blitt 
utrustet med både nådegaver til å helbrede, evne til å prøve ånder, 
visdoms og kunnskaps tale.21 

 
Også apostelgaven kom igjen til heder og verdighet. Når 

utenforstående med brodd mot bevegelsen påstod at apostelembedet 
opphørte med Jesu tolv apostler, svarte man tilbake med at nytestamentet 
opererte med ytterligere apostler enn de tolv. I samsvar med Ef 4,11 

                                                                                                                        
oversikt over relevante primærkilder og dermed letter arbeidsbyrden for forskere av 
Faupels kaliber. 

21 Myrtle D. Beall, “A Hand on My Shoulder.” The Latter Rain Evangel [Detroit] 
(mai 1955) s. 12. Sitat fra Faupel, ibid., s. 452. 
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hevdet man videre at apostelembedet var nødvendig for at menigheten 
skulle nå fram til enhet i tro, noe som ennå ikke hadde skjedd.  

Ernest Hawtins profetbudskap 12. februar 1948 om at åndsgavene 
igjen ville gjenreises, ja, mottas “by prophecy and the laying on of hands 
of the presbytery” må sannsynligvis forstås i forbindelse med 
gjenopprettelse av embedsgavene i Ef 4,11. Lokalmenighetens lederskap, 
‘the presbytery’, bestod nemlig, i hierarkisk rekkefølge, av apostel, 
profet, evangelist, hyrde og lærer.  

Fokus på menighet  
Som det hittil har fremgått av artikkelen, hviler resonnementene rundt 
apostelspørsmålet på et spesifikt historiesyn (Kirkehistorien fram til 
reformasjonen av karakteriseres som forfallshistorie, deretter som en 
restaurasjonshistorie som kulminerer med ens egen bevegelse som blir 
redskap for en verdensomspennende vekkelse) og en spesifikk 
eskjatologi (Jesus kommer snart for å hente sin ‘brud’ [det vil si en 
elitegruppe blant de troende], deretter kommer trengselstid og dom). 
Dessuten hviler resonnementet på en spesifikk ekklesiologi, eksempelvis 
at endetidsmenigheten blir betrodd å bære fram de siste tapte lære- og 
erfaringssannheter.  

I North Battleford hadde man til å begynne med bifalt en 
kongregasjonalistisk styringsmodell, idet ingen ytre instans kunne 
overprøve en lokalmenighets beslutningsmyndighet. Allerede omtalte 
A.W. Rasmussen, som selv tihørte the Independent Assemblies of God 
(skandinavisk-amerikanske pinsevenner som primært var influert av 
svenske pinsevenners kongregasjonalistiske styringsmodell), fikk spalte-
plass til å målbære dette syn i februar 194822 

– og ble støttet av Haw-tin.23 
 

Hawtin skulle imidlertid snart få et annet syn på dette. Allerede i 1950 
var han tydelig på at om lokale ledere (‘eldstebrødre’ og diakoner) 
innehadde lokal myndighet, var de like fullt undergitt omreisende 
apostler og profeter.  

 
Maktkamp  
Delvis kan nok Hawtins kursendring forklares på bakgrunn av intern 
maktkamp i Latter Rain bevegelsen. “Thousands of people” hadde møtt 

                                                   
22 A.W. Rasmussen, “Scriptural or Unscriptural Church Order.” The Sharon Star 

(1. feb. 1948) s. 3. 

23 George R. Hawtin, “Editorial.” The Sharon Star (1. aug. 1948) s. 3.   
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opp allerede under deres andre ‘campmeeting’ i juli 1948. Disse kom fra 
hele Canada, samt fra 18 stater innen USA.24 

Mange av møtedeltakerne 
var pastorer og menighetsledere, og den nye bevegelsen fikk raskt flere 
nedslagsfelt. Gjennom A.W. Rasmussen fikk Hawtin innbydelse som 
hovedtaler ved the Independent Assemblies of God landsmøte i Canada. 
Her deltok blant annet svensk-amerikaneren Joseph Mattson-Bozé. Han 
vendte deretter tilbake til hjemmemenigheten, Filadelfiaforsamlingen i 
Chicago, som umiddelbart ble nedslagsfelt for den nye bevegelsen. Som 
redaktør for pinsebladet Herald of Faith, sørget Bozé dessuten for 
ytterligere profilering av Latter Rain aksentueringen. Et annet ned-
slagsfelt ble menigheten Glad Tidings Temple i Vancouver, Canada hvor 
Reginald Layzell var pastor. Også Thomas Wyatts Wings of Healing 
Temple i Portland, Oregon må nevnes, samt Myrtle D. Bealls Bethesda 
Missionary Temple i Detroit, Michigan og Ivan Quay Spencers Elim 
Bible Institute i Lima, New York.  

Lederne ved North Battleford synes til å begynne med å ha innehatt en 
særskilt lederrolle, og i februar 1949 skrev George Hawtin at “Calls are 
coming in daily from all over the continent. We have never been so 
busy.”25 

Likevel virker det som om tyngdepunktet flyttet seg til Bethesda 
Missionary Temple i løpet av sommeren 1949.26 

Ikke for det, i en viss 
forstand ble både Vancouver, Detroit og Lima regionale tyngdepunkt. 
Faupel skriver:  

By the end of 1949, centers for the revival had been established in major cities 
throughout the continent. […] As new centers accepting the Latter Rain 
message were established in major cities across the continent, they assumed 
responsibility for providing leadership and instruction to the dozens of churches 
that were being swept into the movement from the surrounding communities.27 

Dette var en tydelig endring bare fra desember 1948, da det kun var 
North Battleford lederne som “received requests from China, India and 
Norway to carry the message to them.”28 

I april 1949 beklaget Hawtin seg 
                                                   
24 George R. Hawtin, “Editorial.” The Sharon Star (1. aug. 1948) s. 2. 

25 “Editorial.” The Sharon Star (1. feb. 1949) s. 1. 
26 Faupel, ibid., s. 430. 

27 Faupel, ibid., s. 435. 

28 George R. Hawtin, “Editorial.” The Sharon Star (1. des. 1948) s. 2. Latter Rain 
bevegelsen slo aldri gjennom i Norge, og jeg har ikke lyktes i å bringe på det rene 
hvorfra i Norge henvendelsen kom. Norsk pinsebevegelses offisielle blad Korsets 
Seier har kun 2 referanser til Latter Rain, nærmere bestemt Ingeborg Skarre Sandal, TM
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over at “opportunists circulat[ed] themselves among the people, with no 
real understanding of the revival, and only zealous for their own ends.”29 

Og, som Faupel nevner i sin avhandling, fra og med januar 1950 kunne 
man ikke lenger lese reportasjer verken fra Vancouver, Detroit eller Lima 
i North Battleford ledernes blad The Sharon Star. Og vice versa.  

Hvorfor, er det vanskelig å ha noen kvalifisert mening om. Cecil 
Cousen, en britisk pinseforkynner med tidligere bakgrunn i the Apostolic 
Church, hevdet at George og Ernest Hawtin “quickly got into very 
strange doctrines.”30 

Cousen var for øvrig ikke den eneste som anklaget 
dem for å forfekte tvilsom teologi. James Watt hevder å ha brutt med 
North Battleford på bakgrunn av den såkalte ‘Manifest Sons of God’ 
læren, det vil si læren om at en elitegruppe blant de troende ikke ville dø 
fysisk, men istedet oppnå ‘oppstandelseslegemet’ (tilsvarende Jesu 
legeme etter oppstandelsen) allerede under sitt jordeliv. I kraft av dette 
‘oppstandelseslegemet’ ville man med letthet kunne forsere fysiske 
hindringer. Disse elitetroende gikk under ulike betegnelser: ‘the true 

                                                                                                                        
“Åndsutgydelse i Kanada.” Korsets Seier nr. 34 46. årg. [30. sept. 1948] s. 508 og 
Martin Ski, “Pinsevekkelse – Latter Rain.” Korsets Seier nr. 12 48. årg. [25. mars 
1950] s. 179-181. Skarres vinkling er positiv, mens Skis er negativ. 

I Sverige, derimot, fikk Latter Rain bevegelsen et visst nedslagsfelt. Ikke bare 
Joseph Mattson-Bozé (som for øvrig besøkte Sverige ved en rekke anledninger) [for 
ordens skyld: Mattson-Bozé var forstander i Smyrnaförsamlingen i Göteborg for han 
immigrerte til USA i 1933], men også Lewi Pethrus, pinseforstander i Filadelfia, 
Stockholm, deltok på landsmøtet for the Independent Assemblies of God i 
Edmonton, Canada i 1949. Her møtte han flere av North Battleford lederne og lot 
seg positivt inspirere av dem. Også Alvar Lindskog, pastor i Östermalms Fria 
Församling i Stockholm besøkte Latter Rain miljøer i USA og lot seg positivt prege. 
Lindskog fikk endog preke i Reginald Layzells Glad Tidings Temple i Vancouver 
og ved Ivan Spencers Elim Bible Institute i Lima, New York. To år senere, i 1951, 
kom så Thomas Wyatt, Reginald Layzell og Donald Murphy til Europa, deriblant til 
Sverige. For ytterligere opplysninger om Latter Rains innflytelse på svensk 
pinsekristendom, se Torbjörn Aronson, Guds eld över Sverige. Svensk väckelse-
historia efter 1945 (Uppsala: Trons Värld Ordbild, 1990) s. 45ff. 

29 George R. Hawtin, “Editorial.” The Sharon Star (1. mai 1949) s. 2. 

30 Faupel, ibid., s. 523. Det er forøvrig et faktum at enkelte innen Latter Rain 
bevegelsen forkynte den såkalte apokatàsislæren, i kristen dogmehistorie kjent 
gjennom blant annet Origenes, som hevdet at hele skapningen, også satan og de-
monene, til slutt vil la seg frelse. I Latter Rain sammenheng var denne læren kjent 
under betegnelsen ‘Ultimate Reconciliation’. 
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church’, ‘the overcomers’, ‘the Bride’, ‘the sons of God’, ‘the Manchild’ 
eller ‘the Manifested Sons of God’. Percy Hunt hevdet at de elitetroende 
kunne “move at will from country to country and from city to city, being 
independent of space. It will be quite possible and feasible for us to [be] 
in Los Angeles at noon, and a few minutes later be in Calcutta, or 
Yokahama.” Ja, de elitetroende ville endog  

appear to the various people to whom we minister, clad in their native costume, 
and our faces and forms will be changed, so that regardless of race or color 
there will be nothing about us to make us conspicuous other than our gracious 
ministry itself. Nor shall language any longer be a barrier, for we shall be able 
to speak and understand every language and, or, dialect at will, with a perfect 
mastery of every idiom and local characteristic.31 

 

Problemet er imidlertid, som Faupel korrekt anfører, at Watt selv 
hadde forfektet samme lære i desember 1948.32 

Hele Latter Rain 
bevegelsen bifalt ‘Manifest Sons of God’ læren om enn ikke alle var like 
tydelig på hvilke muligheter som ventet de elitetroende. Faupels 
sammenligning av The Sharon Star med andre Latter Rain-blader for 
perioden 1949-52 påviser heller ikke læremessig diskrepans. Dette 
styrker min formening om at fraksjonsbruddet primært var relatert til 
intern maktkamp. Flere ganger både i 1950 og 1951 oppfordret George 
Hawtin bevegelsens ledere om å underlegge seg ham selv.  

Latter Rain bevegelsens anliggende var først og fremst et 
ekklesiologisk anliggende, da det som skulle gjenopprettes, var den 
kristendomsform som angivelig preget urkirken. Ett av bevegelsens 
ekklesiologiske anliggende var, naturlig nok, at Jesu ‘yppersteprestlige 
bønn’ i Joh 17, 21 om at ‘Guds barn skulle være ett’, skulle oppfylles. 
Om Jesus skulle få bønnesvar, måtte dette innebære at kristenfolket 
anerkjente Guds restaurasjonsprogram, at Latter Rain bevegelsen var 
Guds svar til endetidsgenerasjonens kristenhet. Hawtin forkynte, med 
støtte fra Latter Rain lederne for øvrig, at de historiske trossamfunn 
hadde spilt fallitt, men at Gud nå gjenreiste den ene sanne menighet på 
hvert geografisk sted: “No longer would the church be called by its 
divisive names [i.e. Pentecostal, Baptist, Methodist, Lutheran etc.] but 
The Church of Vancouver, the Church of Detroit or the Church in 

                                                   
31 Percy G. Hunt, “Some General Principles.” The Sharon Star (1. feb. 1951) s. 

1. 

32 James Watt, “Progress with God.” The Sharon Star (1. des. 1948) s. 1-4.  
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Portland.”33 
Idealismen måtte imidlertid snart vike, og man endte da opp 

med forståelsen at kun en minoritet blant de troende ville la seg tilslutte 
Guds menighet.  

Latter Rain bevegelsens fortsatte innflytelse  

Latter Rain bevegelsen, eller – som motstandere kalte den – ‘the New 
Order of the Latter Rain’, maktet aldri å infiltrere de eksisterende 
pinsesamfunnene i Canada og USA (og langt mindre kristenheten for 
øvrig). Numerisk sett ble bevegelsen derfor ubetydelig, om enn den fikk 
et visst nedslagsfelt i alle verdensdeler. Den reelle betydningen var 
imidlertid betraktelig større, ikke minst gjorde dens innflytelse seg 
gjeldende overfor den karismatiske bevegelse, som i USA oppstod om 
lag 10 år senere.  

Cecil Cousen, tidligere i artikkelen nevnt som ex-forkynner innen det 
britiske pinsesamfunnet Apostolic Church,34 

møtte Latter Rain 
bevegelsen i 1949. Han fikk senere en viss innflytelse både i Danmark og 
Storbritannia, for sistnevntes del blant annet gjennom bladet A Voice of 
Faith. En annen Apostolic Church pastor, Fred Poole, møtte bevegelsen i 
mai 1949, to måneder etter Cousen. Poole gjorde for øvrig sin Apostolic 
Church menighet i Philadelphia til Latter Rain menighet. Gjennom 
sønnen, John, som i perioden 1974-76 var sentral innenfor den 
skismatiske Discipleship- eller Shepherdingbevegelsen (som for øvrig 
holdt på å kløyve den karismatiske bevegelse i to i samme tidsperiode), 
kan det påvises et direkte tilknytningspunkt mellom Latter Rain og 
Shepherdingbevegelsen.35 

Jeg kan imidlertid ikke se at Poole har avlevert 
vesentlige læremessige impulser til Shepherdingbevegelsen. Jeg anser det 
som mer sannsynlig at impulser kan ha blitt brakt via Shepherding leder 

                                                   
33 Faupel, ibid., s. 466. 

34 For ytterligere opplysninger om forholdet mellom trossamfunnet Apostolic 
Church og Latter Rain bevegelsen, se et 49 siders innbundet hefte med brev fra 
Apostolic Church pastorer fra Canada, New Zealand og Australia til T.N. Turnbull, 
General Secretary, Apostolic Church Executive and General Council, Penygroes, 
Wales, datert 1951. Se også “Minutes of Dominion Executive, Rotorua, New 
Zealand, July 1952” s. 16-24. 

35 Riss, ibid., s. 140. For ytterligere opplysninger om bevegelsen, se Geir Lie, 
“Shepherdingbevegelsen – en kortfattet historikk.” Baptist Årg. 8 Nr. 2/2001 s. 33-
43.  
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‘Bob’ Mumford, idet han en periode var ansatt som lærer ved Elim Bible 
Institute. Også Shepherding leder ‘Ern’ Baxter kan ha tatt med seg Latter 
Rain impulser på grunn av kontakten med George Warnock, forfatteren 
av boken The Feast of Tabernacles. Warnock jobbet for øvrig som 
Baxters personlige sekretær på 1940-tallet.36 

Jeg har allerede nevnt Myrtle D. Beall, pastor for Bethesda Missionary 
Temple i Detroit. Sønnen James Lee Beall overtok Latter Rain 
menigheten etter morens død. Han var for øvrig flittig bidragsyter i det 
karismatiske bladet Logos Journal. Dette bladet vokste for øvrig ut av en 
fusjon mellom bladene Herald of Faith og Harvest Time, redigert av 
henholdsvis Joseph Mattson-Bozé og menonittkarismatiker Gerald 
Derstine. Begge disse hadde en viss Latter Rain affinitet.  

Jeg har også nevnt Ivan Q. Spencer, grunnlegger av Elim Bible 
Institute. Sønnen Carlton, som også var aktiv innen Latter Rain 
bevegelsen på 1950-tallet, ble i samme tidsperiode benyttet som 
forkynner innen Full Gospel Business Men Fellowship International. 
Også grunnlegger av World Missionary Assistance Plan, Ralph 
Mahoney, bør nevnes som kjent karismatiker med tidligere Latter Rain 
tilknytning.  

Apostelspørsmålet er allerede nevnt som ett av de anliggende Latter 
Rain bevegelsen aktualiserte, og som siden er blitt videreformidlet til 
moderne karismatikerforkynnere. Ett annet anliggende er Latter Rain 
bevegelsens fokus på profetgaven. En av lederne innen International 
Coalition of Apostles, John P. Kelly, synes å bifalle Latter Rain 
bevegelsens skjelning mellom 3 nivåer innen profetutrustning. 
Tilsvarende Latter Rain bevegelsen, favoriserer han “[the] use [of] your 
prophetic gifts on the secular arena” og konkretiserer: “When are you 
going to prophecy on where to get a business contract?”37 

Richard Riss hevder endog at “spiritual singing and dancing, praise, 
the foundational ministries of Ephesians 4:11, the laying on of hands, 
tabernacle teachings, the feast of Tabernacles, and the foundational truths 
of Hebrews 6:1-2 […] found their way into the Charismatic Renewal.”38 

Med “spiritual singing and dancing, praise” har muligens Riss i tankene 

                                                   
36 Også tidligere omtalte James Watt hevder i en epost, datert 8. april 2001, at 

han hadde vært personlig venn av Baxter siden 1948.  

37 Kelly, ibid., s. 48. 

38 Riss, ibid., s. 141. 
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en blind kvinne, Rita Kelligan, ved Elim Bible Institute, som laget melodi 
til flere av gammeltestamentets salmer. “The practice of setting scriptures 
to contemporary music spread throughout the Latter Rain movement and 
has become an important part of Charismatic worship today,” hevder 
Faupel.39 

Faupel synes også å være av den formening at det karismatiske 
fenomen hvor forsamlingen, med utgangspunkt i en grunnakkord, synger 
flerstemt i tunger, har sin opprinnelse i Latter Rain bevegelsen.40 

Gjennom Ralph Mahoneys World Map Assistance Plans bokforlag 
utkom for øvrig Graham Truscotts bok The Power of His Presence med 
undertittel The Restoration of the Tabernacle of David i 1969. Boken 
knytter an til Latter Rain bevegelsens restaurasjonsteologi og hevder at 
Guds restaurasjonsprogram har gjort seg avhengig av de troendes 
lovprisning. ‘Praise’ blir dermed et instrumentelt redskap og ikke kun 
uttrykk for lovprisning til Gud fordi Han angivelig er denne lovprisning 
verdig. I samsvar med Latter Rain bevegelsens restaurasjonsprogram ser 
forfatteren for seg en verdensomspennende vekkelse, “a far greater 
revival than has ever been experienced in history.”41 

Ifølge Truscott blir 
sannheten om hva som konstituerer genuin lovprisning og hva denne 
lovprisning er ment å utrette, en ny tapt åpenbaringssannhet som må 
gripes av kristenfolket før vekkelsen – og Jesu gjenkomst – kan la seg 
realisere.42 

Et siste anliggende aktualisert gjennom Latter Rain bevegelsen som 
har fått nedslagsfelt blant moderne karismatikere, er en særegen 
identifikasjon med landet Israel. For Latter Rain bevegelsen er ikke 
identifikasjonen unaturlig, all den stund ‘vårregnet’ i bokstavelig forstand 
var uttalt til Israelsfolket, mens det var den spiritualiserte fortolkning av 
‘vårregnet’ som henspeilte på Latter Rain bevegelsen. I 1951 identifiserte 
Latter Rain leder George Warnock den jødiske påskehøytiden med Jesu 
Golgataverk, den jødiske pinse med Den Hellige Ånds komme på 

                                                   
39 Faupel, ibid., s. 533. 

40 Faupel anfører likevel, korrekt nok, at Latter Rain bevegelsen (ved James 
Watt) ble introdusert for dette religionsfenomen gjennom lesning av helbredel-
sesforkynner Maria Woodworth Etters selvbiografi i 1944. (Faupel, ibid., s. 483.)  

41 Graham Truscott, The Power of His Presence. The Restoration of the Taberna-
cle of David (Burbank, California: World Map Press, 1969) s. 326.  

42 Truscotts bok, og fokus på ‘Davids tabernakel’, fikk på slutten av 1980-tallet 
et visst nedslagsfelt i den i dag ikke-eksisterende menigheten ‘Kristne i Askim’. 
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pinsedag og den jødiske løvhyttefesten med en hittil uoppfylt hendelse. 
Det vil si at de tre jødiske høytidene henspeilte alle på og fikk sin en-
delige oppfyllelse i 3 kristne hendelsesforløp. En spiritualisert fortolkning 
av løvhyttefesten (Feast of Tabernacle) ble den restaurerte menighet (det 
vil si Latter Rain bevegelsen), gjerne konkretisert som en lovprisende 
menighet, idet den jødiske høytiden ble titulert henholdsvis ‘The Feast of 
Joy’, ‘Feast of Ingathering’, ‘Feast of Glory’ og ‘Feast of Restoration’.  

På samme måte som Gud i det gamle testamente tok bolig i jødenes 
tabernakel, tok han nå bolig, kollektivt i Latter Rain bevegelsen, 
individuelt i dens tilhengere. Det ble fremhevet at Gud søker et sted å bo, 
og at denne bolig for Gud, Hans nærvær, kunne føles. Den dør som 
George Hawthin hadde vanskelig for å finne 11. februar 1948, ble i 
ettertid forstått som blant annet lovprisning til Gud. Eller, som Faupel 
uttrykker det: “The ‘door’ which Hawtin and other leaders discovered, 
came to represent their conviction in a limited access to the latter rain 
which was falling. With the restoration of new truths coming forth, they 
claimed to possess the corresponding ‘key’ for entry into God’s 
overflowing presence; the Tabernacle, the dwelling place of God.”43 

 
Kanskje er det delvis arven fra Latter Rain bevegelsen som har gjort 

seg gjeldende med den nye karismatiske trenden hvor fokus på 
lovprisning som instrumentelt redskap knyttes opp mot bruk av jødiske 
basuninstrumenter (shofar) i møtesammenheng (gjerne under lovpris-
ning/lovsang før og etter forkynnelsen). Mens instrumentet i gammel-
testamentlig tid ble brukt for å sammenkalle paktsfolket for å utrope 
budskap fra Gud (evt. gjennom Guds ledere), synes bruk av shofar-
instrumentet i karismatiske menigheter å fungere som et ‘profetisk 
samlingsrop’ som gir autoritativ status til menigheten/forkynneren, idet 
denne representerer Gud og Hans primæranliggende for ‘Kristi 
menighet’, det vil si for den universelle menighet av i dag.  

 

                                                   
43 Faupel, ibid., s. 478-479.   
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KAPITTEL 11 

Ikke-trinitariske pinseretninger i Norge* 
Norske karismatiske menigheter er fra tid til annen blitt gjenstand for 
forholdsvis mye medieoppmerksomhet. Medias interesse har vært rettet 
såvel mot tradisjonelle pinsemenigheter som mot mer moderne 
karismatiske grupperinger og strømninger.  

I boken Encyclopedia of American Religions blir tradisjonell 
amerikansk pinsebevegelse inndelt i seks underkategorier.1

 
 

In general, Pentecostals fall into three doctrinal groups, all of which split along 
racial lines with blacks forming large denominations, thus creating a total of six 
groups.2 

Den første splittelsen blant de amerikanske pinsevennene gjaldt synet 
på selve ‘åndsdåpsopplevelsen’ ledsaget av tungetale og dennes 
eventuelle avhengighet av at man tidligere hadde gjort en særskilt 
hellighetserfaring.3

 
Neste splittelse gjaldt synet på kristologien. Mange 

tok et oppgjør med de øvriges treenighetslære.4
 
Den tredje teologiske 

underkategorien vektlegger helbredelse ved bønn i enda større grad enn 
de øvrige pinsesamfunn. Lokalmenigheter forankret i sistnevnte tradi-

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Baptist nr. 1/1998 s. 19-30 og gjengis 
med tillatelse. 

1 Andre igjen opererer med ytterligere kategorier hvor blant annet pinsevenner 
med en forkjærlighet for å proklamere ‘the signs’ (en alludering til Jesu utsagn i Mrk 
16:17-18 innledet med: ‘Og disse tegn skal følge dem som tror’), primært ved å ta 
giftslanger i hendene og drikke gift for på den måten å gi uttrykk for troens validitet, 
får tildelt sin egen underkategori. (Jfr. J. Gordon Melton, ed.: Encyclopedia of 
American Religions [Detroit, Michigan: Gale Research Inc., 1989, 3. utg.] s. 46.)  

2 Melton, ibid., s. 44. 

3 Den mer interesserte leser henvises blant annet til Donald W. Daytons bok 
Theological Roots of Pentecostalism (Peabody, Massachussetts: Hendrickson Pub-
lishers, 1987) s. 63-113.  

4 Se evt. Robert M. Anderson: Vision of the Disinherited. The Making of Ameri-
can Pentecostalism (Peabody, Massachussetts: Hendrickson Publishers, gjenopp-
trykk 1992) s. 176-194. 
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sjon trekker gjerne røttene til en av de mange aktørene innen den såkalte 
‘Post World-War II Healing Movement’ (1946-59).5 

Norske forhold er interessante også i den forstand at vi har 
grupperinger innenfor alle tre teologiske underkategorier. Denne 
artikkelen vil vie oppmerksomheten mot tre pinserelaterte grupperinger,6 
representert også i vårt eget land, som har tatt et oppgjør med trinitarisk 
Gudstro. Den ene av disse retningene, Endetidens budskap, har forøvrig i 
tillegg også røtter innenfor siste underkategori, etterkrigstidens 
helbredelsesvekkelse i USA. Lite og ingenting har blitt skrevet her til 
lands om de tre menighetsdannelsene vedrørende deres respektive 
historie og teologi. Vi vil i det følgende se nærmere på deres ideologiske 
opphav, utviklingen i Norge og deres innbyrdes læremessige beslektet-
het/uenighet. De tre retningene vi fokuserer på, er United Pentecostal 
Church (UPC/UPCI), Endetidens budskap og Nardusbevegelsen, alle 
disse av utenforstående ofte kalt ‘Jesus Only’ eller ‘Jesus Alene’ 
menigheter, en benevnelse som dog i all hovedsaklighet har blitt anvendt 
av ‘outsidere’.  

United Pentecostal Church  

United Pentecostal Church, International ble etablert i 1945 ved at to 
ikke-trinitariske pinsesamfunn, the Pentecostal Church, Incorporated 

                                                   
5 David Edwin Harrell, Jr.: All Things Are Possible. The Healing and Charis-

matic Revivals in Modern America (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 
1975). 

6 Da artikkelen ble opprinnelig publisert, hadde jeg ikke kjennskap til det ikke-
trinitariske pinsesamfunnet Assemblies of the Lord Jesus Christ, etablert i 1952 etter 
en fusjonering mellom Assemblies of Jesus Christ, Church of the Lord Jesus Christ 
og Jesus Only Apostolic Church of God. Arbeidet i Norge ble initiert av Sam og 
Betty Speer i Stavanger i 1998. Tre år senere flyttet disse til Tau hvor menigheten 
fortsetter. (Se Ingunn Bakke Turner, “Assemblies of the Lord Jesus Christ” i: Geir 
Lie, red., Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse. Ettbinds oppslagsverk 
(Oslo: Refleks-Publishing, 2. utg., 2008 s. 7.) Heller ikke kjente jeg til det ikke-
trinitariske samfunnet Apostolic Church International, etablert av Teklemariam 
Gezahegn i Etiopia og som har menighet i Drammen/Oslo. Det samme gjelder for 
Northern Light Apostolic Church, grunnlagt av Reynaldo Borja Sangueza, som har 
møtevirksomhet i Drammen, Sandvika og Oslo. Verken den opprinnelige eller denne 
oppdaterte artikkelen berører ‘De Frie Venner’, en ikke-trinitarisk utbrytergruppe fra 
De Frie Evangeliske Forsamlinger som etablerte menigheter i Kristiansand og 
Mandal og hvor det kun er sistnevnte menighet som fremdeles eksisterer. 
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(PCI) og the Pentecostal Assemblies of Jesus Christ (PAJC) gikk 
sammen til ett trossamfunn.  

Foranledningen til den senere utvikling av en ikke-trinitarisk 
Gudsforståelse er flere av de første pinseforkynnernes dåpspraksis hvor 
man døpte - ikke ‘i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn’, men 
kun ‘i Jesu navn’. Det er det kortere dåpsformularet som har gitt navn til 
betegnelsen ‘Jesus Only’.De to ulike dåpspraksiser innen den tidligste 
fase av amerikansk pinsebevegelse forårsaket imidlertid ikke noe 
problem før tilhengerne av det korteste dåpsformularet begynte å 
praktisere gjendåp av de øvrige. Forkynner Frank J. Ewart (1876-1947) 
poengterte sterkt det tilsynelatende motsetningsfulle i Matt 28:19s 
oppfordring om dåp ‘i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn’ 
vis-à-vis Skriftens uten unntak øvrige oppfordringer om dåp ‘i Jesu navn’ 
alene. Ewart konkluderte siden med at både ‘Fader’, ‘Sønn’ og ‘Hellig 
Ånd’ kun var ‘titler’, men at selve ‘navnet’ den troende skulle døpes i, 
var ‘Jesus Kristus’. Gud var én, men hadde åpenbart seg som ‘Fader’, 
‘Sønn’ og ‘Hellig Ånd’. UPCs modalistiske ‘treenighetslære’ reflekteres i 
følgende to sitater: “If God’s name is one, so must His nature; and both 
must find their ultimate expression christologically in Jesus.”7 

 
The one God who revealed himself in the OT as Jehovah also revealed himself 
in his Son, Jesus Christ. Thus Jesus Christ was and is absolutely deity; he was 
the one true God manifested in flesh, and in him dwells all the fullness of the 
Godhead bodily. Moreover, the Holy Spirit is God with us and in us. Thus God 
is manifested as Father in creation and as the Father of the Son [due to their 
embracing faith also in the full humanity of Jesus, as well as in His Deity], in 
the Son for our redemption, and as the Holy Spirit in our generation.8 

I og med at ‘Jesus Kristus’ er Guds ‘forløsningsnavn’ idag, er det kun 
gjennom dette navnet at frelse og videre velsignelser fra Gud tilgjengelig-
gjøres for den troende. Dåp ‘i Jesu navn’ alene er dermed obligatorisk for 
å bli frelst, det samme gjelder løftet om Den Hellige Ånds gave 
(tungetale) som nødvendig kriterium for å vite at man er gjenfødt.  

                                                   
7 David Reed, “The ‘New Issue’ of 1914: New Revelation or Historical Devel-

opment?”, presentert ved Society for Pentecostal Studies årlige samling, nov. 1994, 
Wheaton, Illinois s. 7. 

8 J.L. Hall: “United Pentecostal Church, International.” Dictionary of Pentecostal 
and Charismatic Movements eds.: Stanley M. Burgess, Gary B. McGee and Patrick 
H. Alexander (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, Fifth 
Printing, 1992 (1988) s. 864.  
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Til tross for liten numerisk vekst i Skandinavia hevder United 
Pentecostal Church å inneha en medlemsmasse på 350.000 i USA og 
Canada, samt nærmere 700.000 utenfor disse to nasjoner.  

Utbredelse i Norge  
United Pentecostal Church er i Norge blitt etablert gjennom amerikaneren 
Eddie Anderson Tilley (f. 1950), som er tredje generasjons ikke-
trinitarisk pinsevenn. I 1978 kom han til Bergen hvor han raskt gikk 
igang med engelskspråklige møter ved universitetet, samtidig med at han 
startet opp private møter i sitt eget hjem. Han fikk god inngang i Full 
Gospel Business Men Fellowship International og talte dessuten i 
pinsemenigheten Tabernaklet. Han ble imidlertid feilaktig ‘avslørt’ som 
tilhenger av Endetidens budskap av en indisk forkynner som besøkte 
Bergen by og mistet deretter den tidligere inngangen i trinitariske kretser.  

I 1980 gikk ferden videre til hovedstaden hvor man leide lokaliteter 
først i Sandvika, siden i Oslo sentrum. Etter en forholdsvis kort periode i 
Oscars gate i 1983, flyttet man til Folkets Hus, så Akersgata, Lovisenberg 
Menighetshus, Markus Menighetshus og Uranienborg Menighetshus før 
man fikk leie sitt nåværende lokale i Grefsenveien.9 Livets Tabernakel 
Oslo har i underkant av 100 møtebesøkende på søndager (selv om minst 
130 regner seg som tilhørende til menigheten) og dessuten 8 lisensierte 
forkynnere. Tilsvarende har man om lag 25 møtebesøkende i New Life 
Apostolic Church Stavanger, om lag 75 møtebesøkende i Antiokia 
Kristiansand, om lag 10 møtebesøkende i Makedonia Fredrikstad samt 
om lag 15 i Drammen.  

Endetidens budskap  

I innledningen til en populærbiografi om William Marrion Branham 
(1909-65) skriver den amerikanske pinseforkynneren Gordon Lindsay:  

The story of the life of William Branham is so out of this world and beyond the 
ordinary that were there not available a host of infallible proofs which 
document and attest its authenticity, one might well be excused for considering 
it far-fetched and incredible.10 

                                                   
9 Eddie Tilley, intervju, datert 17.03.1998. 

10 Gordon Lindsay, William Branham. A Man Sent From God (Jeffersonville, 
Indiana: William Branham, [u.å]).  
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Branham ble katalysator for en nyaksentuering av helbredelse ved 
bønn blant mange amerikanske pinsevenner i etterkrigstiden. Med 
Lindsay som nyervervet agent i 1947 initierte sistnevnte bladet Voice of 
Healing for å markedsføre Branhams kampanjer og reiserute. Også 
gjennom det innenfor vårt segment innflytelsesrike bladet Herald of 
Faith, utgitt av svensk-amerikaneren Joseph D. Mattson-Bozé (1905-89), 
ble Branhams person og forkynnelse videre profilert. Forholdsvis godt 
kjent i norsk sammenheng er gjerne Branhams Norgesbesøk i 1950 hvor 
han under henvisning til kvaksalverloven av norske myndigheter med 
helsedirektør Karl Evang i spissen ble nektet å be for syke med 
håndspåleggelse.  

Branham hadde opprinnelig blitt ordinert blant ‘uavhengige’ baptister, 
men begynte etterhvert å virke innen United Pentecostal Church. Den 
såkalte ‘Post World-War II Healing Movement’ som Branham ble 
initiativtaker til og som primært influerte den trinitariske pinseretningen 
Assemblies of God, var foranlediget av ryktene om Branhams ‘suksess’ 
vedrørende bønn for syke i UPC kretser.  

Med Lindsay som agent begynte altså Branham å virke innen 
trinitariske sammenhenger. Om han i løpet av denne perioden hellet mot 
en trinitarisk Gudsforståelse, skal være usagt. De siste årene av sin 
virksomhet forkynte han imidlertid åpenlyst UPCs lære om ‘én Gud’. I 
1963 hevdet han endog å ha fått en åpenbaring om at endetidens 
budbærer, som etter sigende skulle være engelen for den sjuende 
menighetsepoke - Laodikeas menighetstid - (jfr. Åp. 3: 14-22) nylig 
hadde kommet i Elias ånd. Han hevdet videre at helbredelsesvekkelsen 
han selv hadde initiert, fra Guds side var ment som en forberedelse som 
skulle kulminere med at de troende forlot de ‘døde’ menigheters 
samfunnsvesen (samfunnsvesenet ensbetydende med ‘dyrets merke’) og 
anerkjente budskapet om endetidens budbærer. Det er neppe tvil om at 
den endetidens budbærer, som Branham finner referanser til i Mal. 4:5, 
samt i Matt. 17:10 og Luk. 1:17, eksempelvis, er ment å henlede opp-
merksomheten mot hans eget kandidatur.11 

Branham distanserte seg imidlertid fra flere av sine tidligere kolleger 
innen helbredelsesvekkelsen også på grunn av sin forkynnelse av 
‘slangens sæd’ som kom inn i menneskenes verden gjennom Evas 
seksuelle omgang med slangen. På grunn av hennes dobbeltforhold med 
både slangen (et menneskelignende vesen) og Adam ble utfallet at hun 

                                                   
11 William Branham, “Laodikeas Menighetstid.” Det talte ord s. 12-13. 
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fødte tvillinger, det ene egget befruktet av Slangen, det andre av Adam. 
Dermed ble to slekter spredt ut over jorden, ja, endog etter vannflommen 
under Noah i og med at én av hans svigerdøtre hadde slangesæden i seg!  

Ifølge den samme forkynnelse var fortapelsen, - dog ikke en evig 
fortapelse, -uunngåelig for den del av menneskeslekten som angivelig var 
et produkt av den seksuelle forening mellom Eva og slangen. ‘Guds sæd’, 
derimot, som har tatt bolig i tilhengerne av Branhams bibelutlegging, var 
forutbestemt til å gjøre dem til ‘Kristi Brud’. Andre igjen synes utstyrt 
med en ‘fri vilje’ og har følgelig potensiale i seg til å unnslippe de 
historiske trossamfunns samfunnssystem, men må likevel gjennomlide 
den såkalt ‘store trengsel’ som omtales i Johannes Åpenbaring.12 

Branhams tilhengere delte seg etter hans død i ulike fraksjoner. Noen 
trodde at han var kommet i Elias ånd, andre at han var Gud og født av en 
jomfru. Flere forventet at han skulle oppstå fra de døde, og det gikk 
nesten 4 måneder før han endelig ble begravet. Tilhengerne har fortsatt å 
utbre hans undervisning ved opptrykk av stenograferte prekener som 
gjerne karakteriseres som “oral scripture”.13 

Utbredelse i Norge  
På 1960-tallet fantes det en del ‘frie’ grupperinger i Norge med en viss 
tidligere tilknytning til pinsebevegelsen. Per H. Johansen fra Skien, til 
tross for sin tidligere bakgrunn i Indremisjonen, deltok selv på flere av 
disse ‘frie møtene’. Gjennom kontakt med en bygdeoriginal, Harald 
Økter, ble han rundt 1967 introdusert for Mattson-Bozés blad Herald of 
Faith. En artikkel av Branham gjorde inntrykk og Johansen begynte å 
søke mer av dette stoffet. I samme periode fikk han også kontakt med 
Levi Larsen (f. 1917) fra Moi. Larsen hadde vært bosatt i USA i perioden 
1960-66 og hadde funnet seg forholdsvis vel tilpass sammen med 
pinsevennene. Han opplevde imidlertid behov for en “guddommelig 
åpenbaring om at Gud eksisterte på en mer håndfast måte.”14 

Branham 
var allerede kjent i Norge, blant annet utfra besøket i 1950, og Larsen 
oppsøkte amerikanerens base i Jeffersonville, Indiana rundt 1963.  

                                                   
12 D.J. Wilson: “Branham, William Marrion.” Dictionary of Pentecostal and 

Charismatic Movements s. 95-97. 

13 Harrell, All Things Are Possible s. 165. 

14 Levi Larsen, intervju, datert 27.05.1996. 
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Larsen begynte å følge Branhams reiserute og overvar blant annet en 
konferanse med ham i Chicago arrangert av Full Gospel Business Men 
Fellowship International. Larsen hadde tidligere lest i det norske bladet 
Hjemmets Venn om bergenseren Alfred Marøy som var syk selv om 
mange forkynnere hadde bedt for ham. Larsen var overbevist om at Gud 
kunne helbrede og ba: ‘Gud, om Du griper inn med helbredelse på møtet, 
så må Du også helbrede Marøy i Bergen.—Og med det samme Du er i 
operasjon, kan Du også helbrede ryggen min!’ Under ett av møtene skal 
så Branham gjennom overnaturlig inspirasjon ha pekt ut nordman-nen i 
den fullstappede forsamlingssalen og uttalt: ‘Der oppe sitter det en mann 
fra Norge. Han ber for en mann fra Norge, og selv har han store 
ryggsmerter. Jesus har hørt din bønn.’ Larsen hevder selv at han ble 
helbredet der og da, samt at han fikk bekreftet gjennom Marøy samme år 
at også han hadde blitt helbredet momentant i samme øyeblikk som 
Branham uttalte inspirasjonsordene. Dette skal angivelig ha blitt sjekket 
gjennom at de kontrollerte tidsforskjellen mellom USA og Norge.  

Etter å ha flyttet tilbake til Norge i 1966 begynte Larsen å vitne om 
hva han hadde opplevd under Branhams forkynnelse, og flere kom til tro 
på at amerikaneren hadde et guddommelig budskap til verden. Også 
Anton Eik, en tremenning av Larsen, hadde hørt Branham i USA og 
formidlet en tilsvarende begeistring overfor amerikaneren i norske 
vennegrupper.  

Kontakt ble snart etablert mellom de to tremenningene og Per 
Johansen i Skien. Det ble like etter bestemt at man skulle distribuere en 
Branhamartikkel, ‘Laodikea-budskapet’. En av initiativtagerne til 
distribusjonen av Branhams artikkel, Jens Larsen, døde imidlertid raskt 
etterpå og Johansen tok nå over distribusjonen. I en begynnerfase stod 
Levi Larsen fra Moi for oversettelser av en rekke Branhamtaler som igjen 
ble videredistribuert av Johansen.  

Rekrutteringen av troende som bifalt Branhams undervisning skjedde 
hovedsakelig ved at Branhamoversettelsene ble fordelt fra mann til mann 
eller via annonser i Hjemmets Venn. Tilfanget har kommet fra de fleste 
kristne sammenhenger. Allerede rundt 1969 begynte så Johansen å 
arrangere sommerstevner, først et par år i Nissedal, deretter 3-4 år på 
Kviteseid, senere ulike steder i Østlandsområdet. Enkelte stevner har 
også blitt avholdt i Nord Norge. Etterhvert har det utviklet seg til noen 
lokale menigheter: både i Skien, Oslo, Fredrikstad og Kristian-
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sand/Mandal og på Vestlandet. På landsbasis dreier det seg om omlag 
200 tilhengere idag.15 

 

Nardus  

Betegnelsen ‘Nardus’ henspeiler på den velluktende salven som ofte var 
benyttet i nytestamentlig tid og sies i vår kontekst å være et “uttrykk for 
den hengivende kjærlighet brudesjelen har til brudgommen Jesus.”16 

Nardus-bevegelsen ble grunnlagt rundt 1982 av tidligere evangelist innen 
norsk pinsebevegelse, Torkild Terkelsen (f. 1941). Selv hevder han å ha 
fått kall til forkynnertjeneste i 1957, i forlengelse av ‘åndsdåpserfaringen’ 
samme år. Allerede som 18-åring begynte han å virke som predikant på 
fritiden. I 1973 ble dette et fulltids engasjement, og Terkelsen virket over 
hele landet med møteserier, bibeluker og teltkampanjer.17 

 
Terkelsen mener i ettertid at han “nok aldri har trodd på 

treenighetslæren”, men at den videre bevisstgjøring om dette skjedde 
under evangelistperioden i pinsebevegelsen hvor han etterhvert forkynte 
imot denne læren. Han hevder videre å ha døpt omlag 2.000 personer 
med troende dåp og har alltid benyttet formularet ‘i Jesu navn’, ikke det 
trinitariske ‘i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.’18 

Terkelsens reelle innflytelse står gjerne ikke helt i forhold til de nume-
riske ansatser han selv griper til. Mens han selv hevder at mange som til å 
begynne med stilte spørsmål ved hans dåpsforkynnelse, aksepterte denne 
etter å ha blitt nærmere undervist, påstår nåværende pinseforkynnere at 

                                                   
15 Per Johansen, intervju, datert 17.02.1996. Johansen er imidlertid kun én av 

flere som hevder at nettopp de er en tro formidler av Branhams budskap. Knut 
Nysæther utenfor Bergen hevder eksempelvis at den såkalte ‘slangesædslæren’ som 
reflekteres i Branhamheftene (inkl. Johansens norske oversettelse) er feil gjengitt fra 
originalkassetten. Henrik Smith har også brutt med Johansen i Skien mens Rolf 
Strømmen i Verdal presenterer sin forståelse av profetens budskap. Andre av 
Branhamvennene, eksempelvis Kjell Rydningen i Risør og Per Einar Jensen fra 
Helgeland, er først og fremst influert av Odel Fredrik, en amerikaner som hevder at 
det er han som har forstått Branham riktig. 

16 Torkild Terkelsen, “Nardus.” Nardus Nr. 1 - 1984 1. årg. s. 3. 

17 Elisabeth Haglund: “Menigheten Nardus.” Gymnasoppgave i kristendoms-
kunnskap, 1995.  

18 Terkelsen, brev til Hans Henrik Zimmermann, datert 12.02.1997. Gjengitt med 
tillatelse fra begge parter. TM
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mange nærmest trakk på skuldrene da han på begynnelsen av 1980-tallet 
etablerte sin konkurrerende Nardus-virksomhet.19  

Man har idag menigheter i Oslo, Østfold, Vinstra, Stavanger, Vennes-
la, Grimstad, Sandefjord og Storsand (Hurum), samt husfellesskap i 
Vartdal (Ålesunddistriktet), Hallingdal og Stockholm. Menighetene er 
imidlertid ikke registrerte som trossamfunn, og Terkelsens blad Nardus 
nådde i flere år ut til omlag 350 abbonnenter. Bladet eksisterer ikke 
lenger, men erstattes delvis med internettsider og nyhetsbrev.  

Menighetssynet reflekterer delvis tradisjonen fra skandinaviske 
pinsemenigheter. Den enkelte menighet er autonom og ledes av lokale 
‘eldstebrødre’. Som grunnlegger av alle menighetene er det imidlertid 
Terkelsen som har innsatt de første ‘eldstebrødrene’. Disse igjen, utpeker 
imidlertid sine etterfølgere. Menighetens ‘medlemmer’ vil i en Nardus 
kontekst si dem som regelmessig støtter opp om møtene og bifaller 
forkynnelsen. Noe formelt medlemskap initiert gjennom ‘innmeldelse’ 
eksisterer ikke. Man har dessuten 8 predikanter som virker jevnlig i 
menighetene og på stevner. Av disse er 6 i Norge og 2 på Færøyene. 

En kontrastering mellom United Pentecostal Church og Nardus  

Det ble etterhvert etablert kontakt mellom Tilley i United Pentecostal 
Church og Terkelsen. Tilley hadde tilfeldigvis kommet over noen 
undervisningskassetter hvor Terkelsen forkynte om ‘én Gud’ og ble 
begeistret over å finne en nordmann som syntes å forkynne et identisk 
budskap med seg selv. De talte i hverandres sammenhenger, Terkelsen 
fikk faktisk en periode endog inngang i UPCs internasjonale konferanser, 
deriblant i USA. Terkelsen mener selv at han i sin ungdom ble døpt ‘i 
Jesu navn’, men pinseforstanderen som døpte ham, nekter idag for at så 
var tilfelle. I 1986 valgte derfor Terkelsen å bli døpt på ny, - denne gang 
av Tilley.  

Terkelsen kunne imidlertid ikke følge UPCs forståelse av at ingen 
kunne være født påny uten å være “døpt i den Hellige Ånd med tunger 
som tegn.”20 

Terkelsen kunne heller ikke godta det amerikanske 
pinsesamfunnets modifiserte presbyterianske struktur reflektert blant 
annet gjennom regionale predikantmøter. Heller ikke formalisert 
medlemskap i ens lokale menighet var noen praksis Terkelsen ville ta 

                                                   
19 Om dette er korrekt, sier det mye om menneskesynet i bevegelsen der den 

enkelte nærmest eksklusivt har en instrumentell verdi. 

20 Ibid. 
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med seg tilbake til Nardusbevegelsen. Terkelsen og Tilley har ikke hatt 
noen kontakt siden tidlig på 1990-tallet.21  

Nardus forfekter dessuten predestinasjonslæren, - at Gud har utvalgt et 
begrenset antall mennesker til frelse, og at disse aldri vil falle fra troen. 
Terkelsen selv innrømmer likefullt at han ikke har noen klar formening 
om hvilken skjebne som venter dem som ikke er utvalgt. Han har 
vanskelig for å tro at de vil rammes av noen evig fortapelse.22 

 
Som United Pentecostal Church reagerer også Nardus negativt på den 

verdsliggjøring som angivelig har gjort seg gjeldende innen trinitariske 
pinsemenigheter, eksempelvis at skjelningen mellom kvinne- og 
mannsklær ikke har blitt fastholdt i tilstrekkelig grad, at kvinner tillates å 
ha kort hår og at “underholdningspregede møteprogram med instruert 
dans, drama og skuespill” har fått innpass. Man er også noe mer restriktiv 
hva angår kvinnens muligheter til selvrealisering gjennom utvikling av de 
nådegaver man mener seg å være betrodd. Selvsagt kan ‘søstrene’ 
avlegge sitt personlige vitnesbyrd, men overordnet myndighet kan 
likefullt ikke komme på tale. Ved å underordne seg “de bibelske lover,” 
hvilket blant annet innebærer at hun ikke kan ansvarliggjøres i lære-
spørsmål er kvinnen dog kommet “opp til det høyeste nivå for liv, et liv 
etter Ordet.”23 

På linje med United Pentecostal Church er også Nardus negativt 
innstilt til den karismatiske bevegelse, som oppleves mer basert på et 
“opplevelsesfelleskap” enn på “Ordets lærefelleskap”. Man deltar heller 
ikke i fellesmøter, dette gjerne ut fra sin forståelse av at den romersk 
katolske kirke relateres til ‘den store skjøge’ i Åpenbaringsboken mens 
dennes “døtre” identifiseres som “de med staten forbundne 
kirkesamfunn.”24 

I tråd med denne forutforståelse blir følgende 
eskjatologiske kraftsalve forholdsvis begripelig:  

Nardus tror de på en spesiell måte befinner seg i Laodikeas menighetstid, med 
Jesus på utsiden av kirkene bankende på døren. Som budbringere til den siste 

                                                   
21[I de senere år har det vært mer kontakt mellom UPC og Nardus.]  
22 Terkelsen, telefonsamtale, datert 02.04.1998.   

23 Haglund, ibid. 

24 Jfr. bl.a. Torkild Terkelsen: Babylon den store skjøge (Grimstad: Eget Forlag, 
u.å.).  
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generasjon føles ansvaret for å formidle hele evangeliet og de sannheter som på 
en spesiell måte er knyttet til denne siste tid.25 

 

En kontrastering mellom Endetidens budskap og Nardus  

En rask gjennomgang av bladet Nardus viser at Terkelsen gjerne støtter 
seg til kristne skribenter med ulik teologisk tradisjon enn han selv 
tilhører. Han har latt trykke artikler av eksempelvis kineserne Watchman 
Nee26 

og Witness Lee27 
(begge sterke lederskikkelser med solid forank-

ring i plymouthbrødrenes ekklesiologi), eskjatologisk vinklede artikler av 
statskirkemann Oskar Edin Indergaard28 

(artiklene reflekterer dog en 
dispensasjonalistisk premillennisme) og småstykker hentet fra E.W. 
Kenyons29 

(den viktigste premissleverandør for det læreinnhold som 
reflekteres i Kenneth E. Hagins trosbevegelse) bøker.  

Også Branham er Terkelsen fascinert av. Han refererer til 
amerikaneren som “en stor Guds mann,” om dog ikke ufeilbarlig:  

Uten den minste tvil må [Branham] være en av de største redskaper Jesus 
Krisus har betrodd sin menighet. Hundretusener ble ført til nytestamentlig frelse 
med dåp i den Herre Jesu Kristi navn, dåp i den Hellige Ånd og et hellig liv. 
Skarer ble utfridd fra alle slags sykdommer og demonbesettelse. Ingen kan ane 
rekkevidden av denne predikantens positive innflytelse på tusener av andre 
forkynnere.30 

Terkelsen tror imidlertid ikke at Branham var profeten i Malakias 
kapittel 4, heller ikke den sjuende engel for Laodikeas såkalte 
menighetstid. Han tar også et oppgjør med amerikanerens undervisning 
om at Gud har nedlagt en profetisk plan i dyrekretsens stjernehimmel og i 
Keopspyramiden (angivelig bygd av Enok før vannflommen!), samt med 
Branhams modifisering av ‘slangesædslæren’.  

                                                   
25 Haglund, ibid. 

26 “Blodet som taler bedre.” Nardus nr 2 1991 s. 12-13. 

27 “Mennesket og de to trær.” Nardus nr 6 1985 s. 14-18; “Guds sønn.” Nardus 
nr 7 1986 s. 20-21 og “Guds sønner.” Nardus nr 4 1987 s. 24-25, 29. 

28 Eks. “Tidspunktet for den kristne menighets bortrykkelse.” Nardus nr 1 1995 
s. 14. 

29 “Hvordan troen oppbygges.” Nardus nr 6 1985 s. 21 og “Kristi trefoldige 
tjeneste.” Nardus nr 7 1985 s. 18-19. 

30 Terkelsen, Slangesædslæren. Er den bibelsk? (Grimstad: Eget Forlag, 1990) s. 
4. 
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I sin imøtegåelse av sistnevnte lære hevder Terkelsen—forsåvidt 
gjerne med rette—at om ‘livets tre’ hadde vært identisk med Jesus selv, 
blir konsekvensen at Han ikke evnet å utøve noen innflytelse på de første 
mennesker etter fallet i Edens Hage. De følte åpenbart intet behov for å 
‘skjule seg’ selv om ‘Livets tre’ var der, det skjedde først da de hørte 
Guds røst som kalte på dem. ‘Slangesædslæren’ bryter dessuten, som 
Terkelsen hevder videre, med troen på ‘én Gud.’ Hvordan kan nemlig 
Jesus forut for inkarnasjonens under introduseres som en egen person 
adskilt fra Faderen samtidig som Branham sverget til en ikke-trinitarisk 
Gudsforståelse hvor nettopp ‘Jesus’ er Guds sanne navn?31 

 
Branham har imidlertid av flere blitt karakterisert som “a relatively 

illiterate man,”32 
som gjerne har utformet sin ‘teologi’ mer ved å låne øre 

til omgivelsene enn ved litterær avhengighet av noen sofistikert lærefar. 
Om amerikanerens forkynnelse dermed ikke alltid reflekterer indre 
sammenheng og konsistens, bør vel ikke forbause oss.  

Verken i skandinaviske UPC sammenhenger eller innen Nardus-
bevegelsen distribueres Branhams hefter og lydkassetter. Symptomatisk 
for denne tendens er gjerne Branham-distributør Per Johansens uttalelse 
om at til tross for at flere grupperinger i Norge (UPC og Nardus) 
“forsåvidt deler Branhams syn på kristen dåp og Guds enhet,” er “disse to 
sidene ved Guds Ord kun […] inngangsporten.” Med tydelig adresse til 
de to ovennevnte grupperingene hevder Johansen videre at “noen stopper 
her og går ikke videre i dybden av åpenbaringen som kjennetegner de 
siste fasene av Branhams tjeneste.”33 

Konklusjon  

Vi har foretatt en kortfattet historisk presentasjon av tre pinseretninger i 
Norge, samt lokalisert disses røtter primært i de ikke-trinitariske miljøer 
som tidlig utkrystalliserte seg innenfor amerikansk pinsebevegelse. Mens 
United Pentecostal Church er et stort og betydningsfullt trossamfunn 
innenfor dette amerikanske segmentet, er Nardus et særskilt norsk 
fenomen. Uenigheten med UPC berører primært ‘åndsdåpen’ som gyldig 
kriterium for å være gjenfødt, organisasjonsstruktur, samt Nardus bifall 

                                                   
31 Terkelsen, ibid., s. 5-6. 

32 “New Wine Interviews Ern Baxter.” New Wine, des. 1978 s. 7. 
33 Per Johansen, intervju, datert 17.02.1996. 
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av predestinasjonslæren. Vi har dessuten vist at tilhengerne av 
Endetidens budskap i tillegg til sine indirekte røtter innen UPC også har 
antatt amerikanerens ‘åpenbaringer’ blant annet vedrørende seg selv og 
sin rolle i Guds påståtte endetidsprogram.  
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KAPITTEL 12 

Amerikansk ‘Healing Revivals’ innflytelse på norsk 
Maran Ata bevegelse* 

I pinsekristendommens hjemland, USA, var det fra 1930- og 40-tallet 
mange som lengtet tilbake til tidligere vekkelsers vitalitet og angivelige 
åndskraft. En spesifikk helbredelsesvekkelse,1 til å begynne med sentrert 
rundt predikanten William M. Branham (1909-65), oppstod i 1946, idet 
en engel fra Gud angivelig viste seg for ham. Engelens 
introduksjonsbuskap var, ifølge Branham: “If you will be sincere, and 
can get the people to believe you, nothing shall stand before your prayer, 
not even cancer.”2 Gjennom håndsvibrasjoner skulle Branham fra nå av 
vite hvilke sykdommer som plaget dem som oppsøkte ham for forbønn 
og håndspåleggelse. 

Den svenske forkynneren Joseph Mattson-Bozé (1905-88), først 
pastor i Smyrnaförsamlingen i Göteborg før han immigrerte til USA i 
1933 og ble pastor i Chicagomenigheten The Philadelphia Church, 
etablerte tidlig kontakt med Branham. Allerede i 1949 hadde han 
entusiastisk introdusert Lewi Pethrus, grunnlegger av pinsebevegelsen i 
Sverige, for den kanadiske Latter Rain bevegelsen, som for øvrig startet 
opp i etterkant av en møtekampanje med Branham i Vancouver i 
november 1947.3 Vel to år senere var Mattson-Bozé midlertidig tilbake i 
gamlelandet, for anledningen sammen med den amerikanske hel-
bredelsespredikanten William Freeman. Den norske pinseforkynneren 
Osvald Orlien overvar flere av møtene i Filadelfia, Stockholm og skrev 
følgende i Korsets Seier, norsk pinsebevegelses ukeavis: 

[Freeman] og møtene han holder er blitt sensasjonsstoff – førstesidesstoff i 
morgennumrene og helsidesstoff i kveldsbladene. Og tonen er harsellerende og 
kritisk. Den som så hvordan om lag tredve journalister og pressefotografer 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 7-1 (2008) s. 2-14. 
1 Den mest utførlige skildringen av denne finnes i David Edwin Harrell Jr., All 

Things Are Possible. The Healing and Charismatic Revivals in Modern America 
(Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1975). 

2 Gordon Lindsay, William Branham. A Man Sent from God (Jeffersonville, 
Indiana: William Branham, [n..d]) s. 77. 

3 For nærmere presentasjon av Latter Rain bevegelsen, se Geir Lie, “Moderne 
apostler.” Humanist nr. 2 2002 s. 49-59. 
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stormet plattformen i Filadelfia mens pastor Freeman ba for de syke det første 
møtet han talte der […] Unge kvinnelige og mannlige skribenter og fotografer 
laget fullstendig invasjon på plattformen, skjøv predikanter og eldstebrødre til 
side og kastet seg over dem som br. Freeman ba for så snart de gikk videre for å 
finne seg en sitteplass.4 

I forbindelse med forviklinger som hindret Freeman i å besøke Finland, 
fikk han plutselig tre dager til overs og ankom derfor Oslo på mandag 
kveld, 20. februar 1950.5 En rekke av de riksdekkende avisene viste 
interesse, og Verdens Gang inkluderte et større bilde av Freeman ved 
klaveret sammen med Mattson-Bozé.6 Den kristelige avisen Vårt Land 
forholdt seg nøkternt beskrivende og kunne fortelle at om lag 100 
personer hadde gått fram til forbønn etter det første kveldsmøtet, at 
blinde vitnet om helbredelse og at en ung gutt som hevdet å ha vært døv, 
nå kunne høre.7 Under kveldsmøtet dagen derpå var møtesalen overfylt, 
5000 mennesker ble stående utenfor uten å komme inn og ridende politi 
måtte rykke ut for å holde orden. Et ytterligere kveldsmøte ble derfor 
avholdt klokken 21.8 I et intervju med Ingolf Kolshus, daværende 
pinseforstander i Halden, bekreftet denne at en seks år gammel gutt 
tilhørende menigheten hadde vært døv på begge ørene, men nå kunne 
høre. Den profane pressen var imidlertid i langt mindre grad villig til å 

                                                   
4 Osvald Orlien, “Fra pastor Freemans møter i Stockholm.” Korsets Seier 11. 

februar 1950 s. 96. Både Freeman og Branham hadde blitt behørig profilert i 
Michael B. Wades kristelige blad Hjemmets Venn i perioden 1948-50. Branham fikk 
første gang spalteplass i nummeret datert 28. august 1948, og Freeman ble første 
gang referert til av Fl. Hällzon i dennes artikkel “Et øyenvitne forteller fra Branhams 
møter.” Hjemmets Venn, 18. juni 1949 s. 1, 4. Av ytterligere amerikanske helbredel-
sespredikanter som får spalteplass i bladet, kan nevnes A.B. Simpson (22. juni 1946 
s. 2), Oral Roberts, John Alexander Dowie og F.F. Bosworth (18. juni 1949 s. 1, 4).  

5 “Pastor Freeman tre dager i Oslo.” Aftenposten, Morgenutgaven, 21. februar 
1950 s. 8; “Pastor Freeman kom uventet til Oslo i går.” Aftenposten, Aftenutgaven, 
21. februar 1950 s. 1.  

6 “Pastor Freeman i full gang med ‘helbredelse’ i Oslo.” Verdens Gang, 22. feb. 
1950 s. 1. 

7 “Voldsom tilstrømning til pastor Freemans møter.” Vårt Land, 22. februar 1950 
s. 1, 8.  

8 “Freeman sprenger alle møterammer i Oslo.” Vårt Land, 23. februar 1950 s. 1, 
8. 
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anerkjenne sannhetsgehalten i pinsevennenes trosvitnesbyrd. “Det var 
uhyggelig og opprivende å være vitne til hvorledes syke med svære 
lidelser ble trukket til [Freemans] møter og måtte reise hjem igjen med 
skuffelsene,” konkluderte Verdens Gang.9 Og Morgenbladet la seg på en 
tilsvarende linje: 

En dame som også hevdet at hun var blitt helbredet for døvhet på det ene øret 
ble det gjort et forsøk med en klokke med. Først hørte hun klokken, men da det 
ble sagt at klokken ikke gikk, hørte hun den ikke likevel – klokken hadde 
imidlertid gått hele tiden. I det hele tatt var det temmelig meget som tydet på at 
de som påstod at de var blitt helbredet bare innbilte seg dette etter at Freeman 
hadde bedt for dem.10 

Og, naturlig nok, frydet de profane pressefolkene seg over Freemans 
utbrodering om personlig englebesøk, for øvrig bemerkelsesverdig lik 
Branhams påståtte erfaring fra 7. mai 1946: 

På vårt spørsmål om hvordan pastor Freeman fikk kallet til å helbrede forteller 
han at han etter å ha virket som predikant i 7 år, ble alvorlig syk. Det viste seg 
at han led av kreft og ondartet hjertefeil. Både hans hustru og hans barn ba for 
ham og han opplevde full helbredelse. Like etter, sier pastoren, hadde jeg en 
underlig opplevelse. En engel kom inn i rommet hvor jeg var og sa til meg. ‘Det 
er sant at Gud har gitt deg sin gave. Du skal gå ut og strekke ut din hånd og 
ingen skal stå i veien for deg.’ Dette hendte for tre år siden, og etter den tid sier 
Freeman at han stadig har reist med evangeliet og opplevd at tusener er blitt 
helbredet. I 1948 hadde han 33 kampanjer i U.S.A. og ikke mindre enn 300 
blinde fikk synet sitt igjen.11 

“En morgen for tre år siden fikk pastor Freeman og hans hustru besøk 
av en engel på et hotellværelse i Chicago,” skrev Arbeiderbladet.12 Ifølge 
Aftenposten, derimot, fikk et samlet pressekorps “høre historien om 
engelen som hadde vist seg for Freeman og hans frue i Portesville, 
California, og ekteparet beskrev åpenbaringen, en skikkelse i hvit kjortel, 

                                                   
9 “‘Helbredelsesvirksomhet’ i Oslo igjen.” Verdens Gang, 2. mai 1950 s. 1.  

10 “Freeman i virksomhet.” Morgenbladet, 22. februar 1950 s. 9. Se også: “Triste 
erfaringer under Freemans besøk.” Arbeiderbladet 4. mai 1950 s. 1: Artikkelen 
refererer til en ung pinsevenn som led av sukkersyke og var avhengig av insulin. 
Etter å ha overværet et møte med Freeman fikk han om natten en åpenbaring om at 
han var blitt frisk. Han fikk sukkerslag og døde kort tid etterpå fordi han sluttet med 
diett og å ta insulin. 

11 “Pastor Freemans Oslo-besøk.” Morgenposten, 23. februar 1950 s. 2. 

12 “Freeman er i full aktivitet i Oslo.” Arbeiderbladet, 22. februar 1950 s. 1, 8. 
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med hår som nådde ned til skuldrene og et intenst blikk som talte til dem 
og oppfordret Freeman til å dra ut og bruke sin undergjørende 
nådesgave.”13 

I ironiske vendinger uttalte den kjente hypnotisøren Arnardo seg i 
Dagbladets spalter, hevdet at Freeman arbeidet etter de samme prinsipper 
som ham selv og lurte selv angivelig på om han burde danne en 
konkurrerende sekt for å slippe luksusskatten: “I dag må jeg reise rundt 
med et fattigslig sirkus, mens Freeman driver sirkus med syke, ulykkelige 
mennesker som klovner.”14 

Et par måneder senere, 3. mai, fikk Filadelfiamenigheten besøk av 
ytterligere amerikanske helbredelsespredikanter: allerede omtalte 
William M. Branham, for øvrig ledsaget av sin bror Howard og av 
kollegene Gordon Lindsay, ‘Ern’ Baxter og Jack Moore.15 Året i forveien 
hadde Filadelfiaforlaget utgitt Branhams 43 siders pamflett med tittelen 
Guddommelig helbredelse, referert til som ‘brosjyre’ i blant annet 
Aftenposten16 og Verdens Gang. Sistnevnte avis refererte fra pamfletten 
i forkant av åpningsmøtet i Filadelfiamenigheten: 

Filadelfiaforlaget har gitt ut en brosjyre om William Branhams ‘guddommelige 
helbredelse’, og av alt det selsomme denne brosjyren inneholder skal vi bare ta 
fram et lite avsnitt. Der står det: ‘Det er nødvendig at de som lider av spesielle 
sykdomstyper får visse opplysninger. Når det gjelder kreftsyke så er det slik at 
kreftbyllen vanligvis blir drept etter bønnen. Men i mange tilfelle må også 
svulsten ut av legemet. Mange ganger fører dette store smerter med seg. Om 
vedkommende da ikke forstår dette kan det være at han tror at han ikke har blitt 
helbredet. Men den som står fast i troen, kan vente å bli helt utfridd.’17 

                                                   
13 “Voldsom tilstrømning til Freemans helbredelsesmøte.” Aftenposten, Morgen-

utgaven, 22. februar 1950 s. 1. 

14 “Freeman ikke annet enn en middels dyktig tryllekunstner.” Dagbladet, 23. 
februar 1950 s. 1, 6. 

15 Branham hadde i løpet av en treårsperiode mottatt flere prekeninvitasjoner fra 
Skandinavia og besøkte nå både Finland, Norge og Sverige. Gordon Lindsay, 
William Branham. A Man Sent from God s. 207-213; Gordon Lindsay, God’s 20th 
Century Barnabas (Dallas, Texas: Christ for the Nations, Inc., Reprint 1982) s. 170-
175. 

16 “Oslo-politiet skrider inn mot pastor Branham.” Aftenposten, 3. mai 1950, 
Aftenutgaven s. 1, 2. 

17 “‘Helbredelsesvirksomhet’ i Oslo igjen.” Verdens Gang, 2. mai 1950 s. 1. 
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Samme dag som Branham ankom, mottok Filadelfiamenigheten brev 
fra Oslo Politikammer: 

Amerikansk statsborger William Branham blir i medhold av Fremmedloven å 
avvise. Avvisningen vil dog ikke bli satt i verk hvis hr. Branham avholder seg 
fra predikantvirksomhet i den hensikt å helbrede syke. Denne virksomhet strider 
etter politiets oppfatning mot norsk lov. 

Forstander Orlien tok umiddelbart kontakt med politikammeret, hvor 
tjenestemennene først tolket forbudet fra Fremmedkontoret dit hen at 
Branham ikke hadde anledning til å preke om helbredelse, dernest at han 
ikke kunne be for syke. Det endte like fullt med at han ble gitt tillatelse til 
fra plattformen å be en generell bønn om helbredelse, men forbudet mot å 
kalle syke opp enkeltvis ble uendret. 

Foranlediget ved en henvendelse til Regjeringen fra en del kristelige ledere har 
Oslo politikammer i skrivelse 6. mai presisert at ‘avvisningen av hr. William 
Branham er betinget av at han ikke overtrer § 5 i lov av 19. juni 1936 nr. 9 om 
innskrenkning i adgangen for den som ikke er norsk lege eller tannlege til å ta 
syke i kur. Denne bestemmelse fastslår at en utlending som ikke har oppholdt 
seg her i landet i ti år, ikke må ta syke i kur.’ 

I forbindelse med at Høyrepolitiker H.C. Christie under Stortingets 
forhandlinger 13. mai samme år problematiserte at lovforarbeidene i 
1936 hadde til hensikt å “ramme den kristne forbønn”, idet helbredelse 
ved bønn på ingen måte var alludert til i lovproposisjonen, responderte 
justisminister O.C. Gundersen med referanse til Branhams ‘brosjyre’: 

Ellers sier [Branham] om sin virksomhet for det første dette at han er istand til å 
stille en sykdoms diagnose. Han legger sin venstre hånd på vedkommende, og 
angir at han da er i stand til å påvise sykdommen ved vibrasjoner i hånden, ved 
å avlese disse vibrasjoners styrke[…] Man må ikke kalle seg lege, man må ikke 
gjøre operative inngrep eller utføre bedøvelse, og det er visse sykdommer som 
man ikke må behandle, kreft, tuberkulose, kjønnssykdommer, og visstnok et par 
til som jeg ikke husker i farten. Ellers er det tillatt for innlendinger, men for 
utlendinger som ikke har oppholdt seg her i landet i 10 år, er det overhodet 
forbudt å ta syke fok i kur. 

Og for at det ikke skulle herske noen tvil om at justisministeren hadde 
lest pamfletten, fulgte han opp med en rekke sitater som underbygget 
påstanden om at Branhams helbredelsespraksis stred mot norsk 
kvaksalverlov, idet amerikaneren som ikke-lege forsøkte å behandle både 
kreft og andre livstruende sykdommer: 

‘Med br. Branham er det slik at han er i stand til å fastslå sykdommens art ved 
hjelp av den virkning den gjør på hans venstre hand.’ […] ‘Det kan ikke være 
noen tvil om at svulster og andre ting som Satan plager mennesket med, har et 
slags djevelsk liv. For det er noe djevelsk som vokser og skader kroppen. Dette 
djevelske liv kan bli oppdaget av en åndelig gave.’ [….] ‘De som står i TM
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nærheten kan tydelig se hvordan sykdommene virker på br. Branhams hånd. 
Det kommer til syne hvite flekker og render på huden. Som regel vil disse 
flekkene eller rendene forsvinne når han har bedt for den syke. På denne måten 
kan han se at svulsten er død, og at pasienten vil bli bra, men ofte hender det at 
det går ganske lang tid før den syke blir frisk.’ [...] ‘Når det gjelder kreftsyke så 
er det slik at kreftbyllen vanligvis blir drept etter bønnen. Men i mange tilfelle 
må også svulsten ut av legemet. Mange ganger fører dette store smerter med 
seg. Om vedkommende ikke forstår dette, kan det være at han tror at han ikke 
har blitt helbredet.’ […] ‘Det som gjelder for kreftsvulster, gjelder også for 
andre svulstlidelser. Folk som har vært døve på grunn av svulst i øregangen og 
så har blitt helbredet, kan ofte få et kortvarig tilbakefall av døvhet i det svulsten 
smuldrer opp. Det samme er tilfelle med dem som er blinde på grunn av grå 
stær. Til alt dette sier vi: Stol på Gud og stå på hans løfter om fullstendig 
utfrielse, og vær aldri vaklende i troen.’ 

“Etter politiets skjønn,” konkluderte justisministeren, “var det grunn 
til å frykte at Mr. Branham også ville gi seg i kast med kreftbehandling, 
som under enhver omstendighet ville være forbudt.” Dessuten: 

En av de ting som gjør saken aller alvorligst, er at det flere steder i hans 
brosjyre kommer til uttrykk at om en mann ikke blir helbredet f.eks. av kreft, vil 
det kunne skyldes at hans tro ikke er sterk nok. Sett nå at en sådan mann etter at 
han har vært diagnostisert, og siden forsøkt behandlet av Mr. Brarnham, blir 
liggende i store smerter av kreft og dør – dør i den oppfatning at hans tro ikke 
var sterk nok til å oppnå helbredelse. Det vil være en ytterst tragisk utgang på et 
liv, som det kan være all grunn til å beskytte folk mot.18 

Justisministeren var imidlertid tydelig på at “politiet, som fulgte 
[Branhams] virksomhet her i byen de dagene han holdt på, ikke har 
kunnet konstatere at han overtrådte § 5 i kvaksalverloven.” I mer 
polemiske vendinger uttrykte avisen Vårt Land seg: 

Flere Oslo-aviser kunne i går fortelle at pastor Branham på sitt første møte 
‘omgikk’ politiforbudet mot å ‘drive predikantvirksomhet i den hensikt å 

                                                   
18 Forhandlinger i Stortinget nr. 129. 1950. 13. mai. – Spm. Fra repr. Christie om 

politiet og pastor Branham. Stortingstidende inneholdende fireognittiende ordentlige 
Stortings forhandlinger 1950. Forhandlinger i Stortinget. A. (Oslo: Central-
trykkeriet, 1951) s. 1025-1028. (Jeg er ‘BR’ stor takk skyldig som gjorde meg 
oppmerksom på dette kildematerialet.) Se også helsedirektør Karl Evangs artikkel 
“Branhams møter.” Hjemmets Venn, 25. august 1950 s. 1: “I likhet med andre har 
Branham hatt full frihet til sin religiøse forkynnelse. Om Branham har følt behov for 
å be for de som er syke i forsamlingen, har ingen hindret ham i dette, likeså litt som 
noen kan hindre Branham i å be for et enkelt individ som er sykt. Det eneste 
helsemyndighetene etter loven var nødt til å gjøre, var å hindre at herr Branham i 
likhet med den tidligere besøkende pastor Freeman tok for seg enkelte individer og 
begynte å behandle deres sykdom. Det er her kvaksalverloven kommer til anven-
delse.” 
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helbrede syke.’ I sin iver har samtlige reportere forsømt å undersøke nærmere 
hvori forbudet egentlig besto – etter at politiet hadde fått summet seg noe. Det 
består ikke i et generelt forbud mot å tale på et kristelig møte, heller ikke å 
omtale helbredelse ved bønn, samt å be for syke fra talerstolen, men – latterlig 
nok – deri at han ikke måtte kalle noen syke opp på plattformen.19 

Uheldigvis må man likevel gå til de profane avisene for å få et mer 
detaljert inntrykk av hvordan møtene artet seg. Verdens Gang skriver: 

Særlig var pastor Baxter en meget virksom taler gjennom hele møtet. Han 
fortalte om engelen som hadde vist seg for Branham og gjort det klart for ham 
at han hadde ‘helbredelsens gave’. Og Baxter forsikret at ‘det er engler rundt 
hele plattformen, det er engler rundt hele forsamlingen, de føler seg helt 
hjemme her i kveld, ja det står noen rett her på plattformen.’20 

Aftenposten fulgte opp: 
Det var i Baxters tale en dramatisk stigning av sterkt suggererende virkning, 
øyensynlig vel beregnet, og han fikk etter hvert opparbeidet forsamlingen i 
ekstase, slik at slutten av hans preken stadig ble avbrutt av sukk og stønn, 
mumling, hallelujarop og skingrende tungetale.21 

Maran Ata – delvis et norsk svar på den amerikanske helbredel-
sesbevegelsen  

Til tross for medieoppmerksomheten som de amerikanske helbredelses-
forkynnerne forårsaket i Norge, fikk møtene liten positiv innvirkning på 
norske pinseledere som sådan. Om den britiske helbredelsesforkynneren 
Smith Wigglesworth hadde besøkt Norge regelmessig i perioden 1921-
32, var like fullt 1950- og 60-årene i stor grad preget av fravær av det 
man tidligere hadde opplevd som håndpåtakelige Gudsnærvær i møtene. 
Tor Edvin Dahl, opprinnelig 3. generasjons pinsevenn, skriver: 

I [de] første etterkrigsårene var pinsebevegelsen preget både av mangel på 
kraftige forkynnere og en markant borgerliggjøring. Mange opplevde at møtene 
ikke lenger hadde den gamle ‘kraften’, og syntes at de pene klærne og den mer 

                                                   
19 “Voldsom reaksjon på politiforbudet mot Branham.” Vårt Land, 5. mai 1950 s. 

1. Det er verd å legge merke til at kristenfolket generelt knapt synes å ha fått med 
seg myndighetenes, etter mitt skjønn legitime, begrunnelse for å innskrenke Bran-
hams virksomhet i Norge. 

20 “Forbud mot Branhams helbredelsesvirksomhet.” Verdens Gang, 4. mai 1950 
s. 10. 

21 “Pastor Branham vil bøye seg for norsk lov.” Aftenposten, 4. mai 1950, 
Morgenutgaven s. 7. 
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dannede, lavmælte tonen som preget bevegelsen i denne perioden, var en dårlig 
erstatning.22 

Aage Samuelsen (1915-87), grunnlegger av norsk Maran Ata, syntes å 
bekrefte Dahls observasjon. I første nummeret av bladet Maran-Ata skrev 
han nemlig: 

Det er en kjensgjerning at de som ble senter for Guds herlighet i 1907 allerede 
er omsluttet av statskirkens fangarmer. Gud er dermed tvunget til å gå nye 
veier. Pinsebevegelsens ledere fører sine menigheter tilbake til de steder, hvor 
Gud ved T.B. Barrat [sic!] førte dem utifra.23 

Den svenske forskeren Curt Dahlgren har beskrevet Maran Ata 
bevegelsen som en “schismatisk sektrörelse” hvis tilblivelseshistorie er 
uløselig knyttet til indre motsetninger innen pinsebevegelsen.24 Riktignok 
var det svensk Maranata som var gjenstand for Dahlgrens betraktninger, 
men det er et spørsmål hvorvidt ikke også den norske bevegelsen med 
identisk navn berettiget rammes av tilsvarende beskrivelse. Et nytt 
Samuelsen-sitat synes å illustrere dette forhold: 

Noen enighet med pinsebevegelsens ledere kan ikke la seg gjøre, de får holde 
på med sitt, å konferere om hvordan man skal oppleve en bibelsk vekkelse, og 
alliere seg med ondre [dvs. andre] samfunn inntil vekkelsen som aldri kommer, 
kanskje skulle komme. Vi vil prise Herren for den herlige vekkelsen som nå 
bryter fram over hele landet, hvor vi ser de mest underfulle ting skje rett for 
våre øyne.25 

Om både Barratt og norsk pinsebevegelse hadde alliert seg med 
mottoet ‘Tilbake til urkristendommen’, var bevegelsen like fullt etter 
hvert preget av ulike understrømninger som ikke alle trakk i samme 

                                                   
22 Tor Edvin Dahl, “Samuelsen, Aage Kristian” i: Geir Lie, red., Norsk 

pinsekristendom og karismatisk fornyelse. Ettbinds oppslagsverk (Oslo: REFLEKS-
Publishing, 2007) s. 153. Like fullt var bladet Hjemmets Venn i perioden 1948-50 
ensidig opptatt av troshelbredelse. Bladet refererer, i etterkant av Freeman og 
Branhams besøk, til både C. Rein Seehuus (25. mars 1951), Håkon Driveklepp (25. 
mai 1951) og Gerhard Ervik (10. oktober 1951) som norske helbredelsespredikanter, 
eksempelvis “den kjente helbredelsespredikant Håkon Driveklepp fra Volda” (25. 
oktober 1951).  

23 Aage Samuelsen, “Splittelse og splittere.” Maran-Ata, april 1960 s. 1. 

24 Curt Dahlgren, Maranata. En sociologisk studie av en sektrörelses uppkomst 
och utveckling (Vänersborg: Plus Ultra, 1982) s. 5, 78. 

25 Samuelsen, ibid., s. 2. 
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retning. Samuelsen selv appellerte definitivt til dem som følte at norsk 
pinsebevegelse hadde fjernet seg fra den opprinnelige vekkelseslinjen. I 
en artikkel i Korsets Seier fra 1956 beskrives han som “slagferdig” og 
“radikal”, og rapportene om godt besøkte møter ble på mange måter 
årsaksforklart med at “Syke er blitt helbredet, mange er døpt i Ånden 
med tunger som tegn, og flere har meldt seg til dåp.”26 På linje med 
Korsets Seier-artikkelen beskrev Fredrik Eriksen, forstander i Salem, 
Oslo, Samuelsens forkynnelse som “enk[el] trosforkynnelse som ikke går 
på akkord med tvilen, vantroen og fornuften, men som uavkortet lar Guds 
ord og løfter stå for hva de er,” og denne forkynnelsen “er forklaringen 
på den sterke virkning hans forkynnelse har.”27 

Samuelsens stil skaffet ham imidlertid både venner og uvenner. I 
forbindelse med utgivelse av sitt eget blad Maran-Ata skrev han om 
norske pinseledere: 

Vi har gang på gang blitt angrepet, ikke bare i verdslig presse, men også i et 
kristent organ, fra et mer bestemt hold uten at vi har hatt den minste anledning 
til å forsvare oss. Det ene ukristelige og lite saklige angrep etter det andre med 
jevne mellomrom, har figurert i spalteplassene. Flere ganger har kraftige angrep 
mot helbredelsespredikanter i nedbrytende artikler blitt tatt inn [i Korsets Seier], 
som har smertet tusener av pinsevenner over hele landet. Dette har vi nå full 
anledning til å gå imot [i Maran-Ata], og heller bygge opp troen til lengtende 
sjeler. Vi kan ikke sitte stille og se på at noen få brødre bryter troen ned hos det 
norske folk. Det merkelige er at disse brødre aldri ber for syndere, langt mindre 
har tro til å be for syke.28 

Ved hjelp av både retoriske og manipulative virkemidler forsterket 
han polariseringen mellom norsk pinsebevegelse og Maran Ata-
bevegelsen. “Dann bønnegrupper,” oppfordret han Maran Ata-
tilhengerne til, “Be om at vekkelsen må gripe om seg. Ikke kom sammen 
av prekesyke, men for å be. Be at ord fra Himlen må gis Guds tjener. Be 
at formalismens djevel må vike plassen for åndens frihet. Be inntil 
bønnens ånd har beseiret deg. Be at kosementalitetens ånd må vike 
plassen for åndelige oppbyggelser.”29 Implisitt kritikk av og harsellas 

                                                   
26 A.G. L., “Gud virker i Salem, Oslo.” Korsets Seier 18. februar 1956. Like fullt 

er det et faktum at Samuelsen fikk langt hyppigere spalteplass i Hjemmets Venn enn 
i pinsevennenes blad Korsets Seier. 

27 Fr. Eriksen, “Underfulle møter i Salem, Oslo.” Maran-Ata, april 1960 s. 4. 

28 “Til leserne.” Maran-Ata, april 1960 s. 11-12. 

29 “Til leserne over hele Norge.” Maran-Ata, mai 1960 s. 5. 
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over norske pinseledere var åpenbart vel så effektivt som eksplisitt 
utskjelling av konkrete meningsmotstandere. 
Tilsvarende skapte det reaksjoner når han rakket ned på både legestand 
og helsevesen, for eksempel i forbindelse med referanse til mennesker 
som var blitt helbredet for kreft gjennom hans forbønn, mennesker som i 
forkant var blitt “forferdelig ødelagt av legene”.30 

Maran Ata-bevegelsen ble i en viss forstand en norsk variant av den 
amerikanske helbredelsesbevegelsen. Etter å ha blitt utestengt fra norsk 
pinsebevegelse i 1957 etablerte Samuelsen umiddelbart Maran Ata 
bevegelsen, som på det meste hadde 40-50 lokale menigheter på 
landsbasis. Samuelsen satt selv under Freemans prekestol i Filadelfia, 
Oslo i 1950. Til tross for omtalen av Freeman som “den verdenskjente 
sjelesørger”, innrømmet Samuelsen at sistnevnte “manglet de åndelige 
kvalifikasjoner”. Samuelsen kunne like fullt ikke være med på norske 
pinselederes påståtte omtale av amerikaneren som angivelig “humbug-
maker, bløffmaker, eller at rammen er altfor stor for mannen, eller at hans 
predikener var pugget, så han kunne dem utenat, pluss meget annet som 
jeg selv hørte med mine egne ører [og] som knuste noe i mitt unge hjerte, 
som enda ikke er helbredet.”31 Ikke usannsynlig reflekterer Samuelsen-
sitatet en usannhet. 

Samuelsen opplevde for øvrig flere av de amerikanske 
helbredelsesforkynnerne som sine allierte og trykket gjerne artikler i 
Maran-Ata som opprinnelig var hentet fra blant annet forkynnerne T.L. 
Osborn og A.A. Allens publikasjoner. Han refererte endog til forkynner 
Jack Coe som “det 19. [sic!] århundres største evangelist.”32 I samme 
anledning refererte han til Branham, som angivelig hadde planer om et 

                                                                                                                        
 
30 “Aage Samueelsen har helbredet kreft.” Maran-Ata, april 1960 s. 7.  

31 Aage Samuelsen, “Da W. Freeman var i Norge.” Maran-Ata, juli 1960 s. 1. I 
ettertid er det nok korrekt at mer reflekterte pinsevenner var villige til å ta inn over 
seg det faktum at Freemans møter ikke hadde avstedkommet de resultater mange 
hadde sett for seg på forhånd. Det er likevel et faktum at Freeman imponerte norske 
pinseledere, og Korsets Seier skrev blant annet: “Pastor Freeman gir et meget 
tiltalende inntrykk. Han er stillferdig, uten store fakter, og en glimrende taler med 
rent suggestive geberder. Han besitter en ro som er velgjørende, og han synes å 
beherske enhver situasjon. Hans forkynnelse er spekket med bibelsitater.” Martin 
Ski, “William Freemans besøk i Oslo.” Korsets Seier, 11. mars 1950 s. 130. 

32 Aage Samuelsen, “Utenlandsnytt.” Maran-Ata, mai 1960 s. 10. 
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nytt Norges-besøk i 1960 (som det dog ikke ble noe av). Samuelsen 
navngav også forkynner Richard Vinyard, som han hadde samtalt med 
under de amerikanske helbredelsesforkynnernes “første verdenskon-
feranse”33 i Ohio i 1959. 

Også han hadde planer om å besøke Norge, hvilket han også faktisk 
gjorde ved et par anledninger. I perioden 3. til 17. april 1960 forkynte 
både Vinyard og Samuelsen i Nordstrandshallen, som rommet omlag 
3500 tilhørere34, og 15. september var Vinyard igjen på plass i Nord-
strandshallen, etter at han hadde virket 2 uker i pinsemenigheten Betel, 
Trondheim hvor Thoralf Gilbrant var forstander.35 I artikkelen “Mirakel-
vekkelse” (som åpenbart umiddelbart må ha inspirert Aril Edvardsen36) 
navngav igjen Samuelsen “vitner” som “Gud har oppreist i disse dager 
som revolusjonerer verden”: William M. Branham, Oral Roberts, Clifton 
Erickson, A.A. Allen, Juanita Coe og Morris Cerullo.37 Erickson, hvis far 
hadde utvandret fra Fredrikstad som 15-åring, besøkte for øvrig Norge i 
påsken 1964 og talte på møter i Bergen, Skien og Drammen.38 

Oppmerksomhet fikk også helbredelsesmøtene med de amerikanske 
forkynnerne Gordon Lindsay, R.W. Culpepper og David Nunn i perioden 
30. mai – 4. juni 1961. I utgangspunktet var både Lindsay, Nunn, 
Culpepper, W.V. Grant, Velmer Gardner og Richard Vinyard 

                                                   
33 Samuelsens referanse til de amerikanske forkynnernes angivelige “verdens-

konferanse”, dette til tross for at den amerikanske helbredelsesbevegelsen på dette 
tidspunkt så å si var over, var gjerne motivert utfra ønsket om selv å fremstå som 
betydningsfull i internasjonal målestokk overfor sine norske Maran Ata-tilhengere.  

34 Einar Heum, “Vekkelsen er her.” Maran-Ata, september 1960 s. 15.  

35 “Vinyards møter i Norge.” Maran-Ata, oktober 1960 s. 8; “Tegn-under-
mirakler.” Maran-Ata, november 1960 s. 4. Vinyard hadde dessuten en 14-dagers 
kampanje i Oslo i august 1961. (Einar Heum, “En gullkrukke med manna.” Maran-
Ata, september 1961 s. 10.) 

36 Se Edvardsens presentasjon av toneangivende amerikanske helbredelses-
predikanter i artikkelserien “Mirakelvekkelsen” i bladet Troens Bevis, fra julen 1961 
og fram til august 1962. 

37 Aage Samuelsen, “Mirakelvekkelse.” Maran-Ata, juni 1960 s. 12.  

38 Olaf Hellum og Birger Arnesen, “Gud gjør mirakler.” Maran-Ata, juni 1964 s. 
9-10. 
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annonsert.39 I tillegg trykket Samuelsen bilder av andre helbredelses-
forkynnere som var en del av Lindsays Voice of Healing nettverk,40 
deriblant Kenneth E. Hagin (normalt regnet som grunnlegger av den 
karismatiske grasrotbevegelsen trosbevegelsen). Møtene med de 
amerikanske forkynnerne ble kritisk dekket i Vårt Land, og ifølge 
Samuelsen sabotert av pinsebevegelsen “ved en stille blokade.”41 I 
forbindelse med at amerikanerne på forhånd besøkte Betel, Trondheim, 
hevdet Samuelsen at forstander Thoralf Gilbrant og den svensk-
kanadiske forkynneren E. Howard Anderson hadde prøvd å så mistillit til 
ham selv. Under møtene i Nordstrandshallen opplevde derfor Samuelsen 
at “de amerikanske brødre viste en svak holdning av hensyn til pinse-
bevegelsens ledere, og derfor forsøkte å nøytralisere først og fremst 
meg.” Samuelsen hadde, naturlig nok, blandede følelser i etterkant av 
konferansen. Amerikanerne hadde ifølge Samuelsen en “rutinemessig 
forkynnelse”, og kombinasjonen av “vekkelses- og businesskampanjer” 
var tydeligvis ikke helt etter hans smak.42 Atskillig mer entusiastisk i 
formen var vitnesbyrdet fra den unge sørlandsgutten A. Edvardsen som 
ble trykket i Flekkefjordposten: 

Møtene hadde en revolusjonerende makt på mitt liv. Jeg så levende kristendom 
– den Jesus og apostlene hadde. Alt annet er forkastelig og fører ikke fram. 

                                                   
39 “Amerikanske vekkelsespredikanter til Oslo.” Maran-Ata, april 1961 s. 8.  

40 Lindsay (1906-73) var i 1948 blitt Branhams agent og startet helbredelses-
bladet Voice of Healing i 1948 i den tanke å markedsføre Branhams virksomhet. I 
april 1948 kunngjorde Branham at han var syk og måtte ta pause på ubestemt tid. 
Han var fysisk nedslitt på grunn av hektisk møtevirksomhet og trengte 5 måneder på 
å komme til hektene igjen. I løpet av disse fem månedene dukket det opp en rekke 
inntil da ukjente pinseforkynnere som ønsket å ta opp arven etter Branham. Voice of 
Healing ble nå talerør for flere av disse. Gjennom store årlige konferanser forsøkte 
Lindsay å koordinere den stadig voksende bevegelsen av helbredelsesforkynnere. 
Voice of Healing ble i så måte ikke kun et blad, men dessuten et løselig nettverk av 
helbredelsesforkynnere som søkte sammen til regelmessige samlinger. En rekke av 
de amerikanske helbredelsespredikantene ble omtalt, og delvis presentert i bladene 
Hjemmets Venn, Maran-Ata og – på et langt senere tidspunkt – Troens Bevis. 

41 Aage Samuelsen, “Fra møtene i Nordstrandshallen.” Maran-Ata, juni 1961 s. 
1. 

42 Aage Samuelsen, “Amerikanske predikanter i Oslo.” Maran-Ata, juli 1961 s. 
5. 
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Laodikeakristendommen florerer i dag og de som har gudfryktighetens skinn, 
men fornekter dens kraft. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal 
de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger – på syke skal de legge sine 
hender og de skal bli helbredet. Mark. 16:17-18. Dette var det jeg så med mine 
egne øyne i Oslo. Politiforbudet som hindret broder W. Branham å be for syke i 
1950 er dermed fjernet og Norge som det eneste land i den frie verden som 
nektet en Guds mann å be for syke er dermed åpnet for nåtidens ‘apostler’.43 

Møtene ble formelt sett arrangert av Voice of Healing som 
organisasjon, og Samuelsen var knapt oppe på plattformen. På mange 
måter markerte konferansen et brudd mellom den amerikanske 
helbredelsesbevegelsen og Samuelsen. Sistnevnte skrev i bladet Maran- 
Ata at man hadde avtale om nytt besøk av de amerikanske forkynnerne 
innen et års tid, men dette ble det ikke noe av. Riktignok kom David 
Nunn med en viss regelmessighet til Norge, men idet det i 1966 ble et 
brudd mellom Samuelsen og Maran Ata-bevegelsen, var det heretter 
Maran Ata, Oslo som Nunn besøkte. 

 

                                                   
43 A. Edvardsen, “Under og mirakler i Oslo.” Flekkefjordposten 13. juni 1961 s. 

1. 
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KAPITTEL 13 

Den karismatiske bevegelsen i USA – et historisk riss* 
W. Francis (‘Frank’) Maguire var urolig. Som prest i den episkopale 
(anglikanske) Church of the Holy Spirit i Monterey Park (en av 
forstedene til Los Angeles) var han seg bevisst sitt åndelige ansvar. 
Maguire var fra Nord Irland, men hadde flyttet til USA få år tidligere og 
ble menighetens prest i november 1958. Etter kun noen få måneder hadde 
han blitt oppsøkt av en kvinne i menigheten som følte at hun trengte en 
tilsvarende erfaring som naboene, John og Joan Baker, som hadde 
opplevd det de kalte en dåp i Den Hellige Ånd. 

Etter en måneds tid oppsøkte for øvrig ekteparet Baker Maguires 
søndagsgudstjeneste, og slik ble direkte kontakt innledet. Maguire fikk et 
positivt inntrykk av paret – de hadde utvilsomt en autentisk kristen tro, 
men han kunne styre seg for deres “strange deviation from orthodoxy” 
med henblikk på den såkalte åndserfaringen ledsaget av tungetale som de 
mente seg å ha fått del i. 

Maguire tok kort tid deretter en 1 måneders lang sommerferie og kom 
tilbake til en menighet hvor en rekke yngre par, ikke bare hadde blitt 
kjent med John og Joan, men endog hevdet å ha gjort tilsvarende 
åndserfaring som disse. Først og fremst tungetalen var i ferd med å bli 
“an acute pastoral problem.”1   

Maguire følte nå behov for assistanse og tilkalte forkynnerkollega 
Dennis Bennett ved St. Mark’s Episcopal Church i Van Nuys (også 
denne en forstad til Los Angeles). Til tider sammen med øvrige 
episkopalprester hadde man i en 3 måneders periode (august-november 
1959) regelmessige samtaler med ekteparet Baker, som fortalte om sin 
introduksjon til dåpen i Den Hellige Ånd året i forveien gjennom et 
nabovennepar, som igjen hadde kontakt med et vennepar som var 
pinsevenner. 

John og Joan Baker fortalte Maguire og Bennett at de etter sin 
personlige åndserfaring hadde vært i villrede med hensyn til 
menighetstilhørighet, men at de raskt hadde følt seg ‘ledet’ tilbake til den 
episkopale kirke. De hadde tidligere hatt tilhørighet i Church of the Holy 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 4-1 (2005) s. 2-12. 

1 James T. Connelly, “Neo-Pentecostalism: The Charismatic Revival in the Mainline 
Protestant and Roman Catholic Churches in the United States, 1960-1971.” Ph.D. diss. 
(Chicago, Illinois: University of Chicago, 1977) s. 23.  
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Spirit i Monterey Park, men hadde sluttet der flere år i forveien som 
religiøst passive.  

Maguire og Bennett opplevde ambivalens i forhold til det ekteparet 
fortalte; begge forkynnerne var åpne for en inderligere Gudserfaring, men 
de var frastøtt av tungetalen. Under et besøk 14. november var imidlertid 
Bennett rede til å motta forbønn med håndspåleggelse, hvoretter han selv 
begynte å be på engelsk. Bennett skriver i ettertid hva som skjedde etter 
omlag 20 minutter: 

My tongue tripped, just as it might when you are trying to recite a tongue 
twister, and I began to speak a new language! Right away I recognized several 
things: first, it wasn’t some kind of psychological trick or compulsion. There 
was nothing compulsive about it. I was allowing these new words to come to 
my lips and was speaking them out of my own volition, without any way being 
forced to do it. I wasn’t ‘carried away’ in any sense of the word, but was fully 
in possession of my wits and willpower. I spoke the new language because it 
was interesting to speak a language I had never learned, even though I didn’t 
know what I was saying. I had taken quite a while to learn a small amount of 
German and French, but here was a language ‘for free’! Secondly, it was a real 
language, not some kind of  ‘baby talk’. It had grammar and syntax; it had 
inflection and expression – and it was rather beautiful! I went on allowing these 
new words to come to my lips for about five minutes.2  

Selv om Bennett tradisjonelt regnes som den karismatiske bevegelses 
‘far’, er det riktigere å si at det var gjennom ham at den gryende 
bevegelsen fikk medias oppmerksomhet rettet mot seg. Uavhengig av 
kretsen rundt ekteparet Baker og forkynnerne Maguire og Bennett, 
opplevde man karismatiske fenomener i ytterligere episkopalkretser: I 
Los Angeles forstad Monrovia, i den episkopale St. Luke’s Church, 
hadde blant annet en liten gruppe gjort tilsvarende åndserfaringer på 
høsten 1959.3 Bennett og Maguire fikk for øvrig raskt kontakt med 
episkopalprest Paul Kratzig fra Texas som hadde mottatt ‘åndsdåp’ flere 
år i forveien.4 

Sannheten er selvfølgelig at mange troende utenfor tradisjonell 
pinsesammenheng fikk et personlig møte med både tungetale og 

                                                   
2 Dennis J. Bennett, Nine O’ Clock in the Morning (Eastbourne, UK: Kingsway 

Publications, Reprint 1990) s. 37.  
3 Peter D. Hocken, “Charismatic Movement.” New International Dictionary of 

Pentecostal and Charismatic Movements, eds. Stanley M. Burgess og Eduard M. van der 
Maas (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, revised and expanded edition, 
2002) s. 479.  

4 Connelly, ibid., s. 30. 
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troshelbredelse gjennom blant annet den såkalte Post World War II 
Healing Movement5 i perioden 1946/7-59. På slutten av 1950-tallet var 
det, som den katolske forskeren Peter D. Hocken skriver, “a considerable 
Pentecostal stirring reaching beyond the Pentecostal churches.”6 Jack 
Winter, som blant annet besøkte Norge i 1978, hvor hans forkynnelse 
fikk stor betydning først og fremst innen misjonsorganisasjonen Ungdom 
i Oppdrag, vitner om en karismatisk fornyelse gjennom det lutherske 
menighetsfellesskapet Bethany Fellowship i Minneapolis, Minnesota i 
1956. Amerikaneren skriver: 

The baptism of the Holy Spirit was a wonderful blessing and anointing to us at 
Bethany. Hundreds of people who were not comfortable going to a Pentecostal 
Church felt free to come to Bethany because we were considered Spirit-filled 
Lutherans. Hundreds of people received the Holy Spirit through our 
conferences and other ministries.7 

Også Harald Bredesen, en luthersk prestesønn av norsk avstamning 
som var aktivt med i den karismatiske fornyelsen på 1960- og 70-tallet, 
hadde vært redskap for karismatisk fornyelse utenfor tradisjonell 
pinsesammenheng, for hans del allerede fra rundt 1946-47.8 En mindre 
kjent forløper for karismatisk fornyelse var Glenn Clarks ‘Camps 
Farthest Out’ (CFO) sommerleirer (startet i 1930) hvor troende kom 
sammen til fellesskap, avslapping og åndelig fornyelse.9 Virksomheten 
fikk mange avleggere inntil man i 1961 talte 41 CFO leire over hele 
USA. Samlingene varte gjerne en ukes tid og fikk en periode et visst 
karismatisk preg gjennom ‘åndsdøpte’ leirledere som metodistprest 
‘Tommy’ Tyson, hollandsk-reformerte Harald Bredesen (som hadde 
konvertert fra lutherdommen), presbyterianer James Brown og pinsevenn 

                                                   
5 For ytterligere informasjon om denne, se Geir Lie, “Helbredelse ved tro: Fra 

Möttlingen til Tulsa – et historisk overblikk.” Refleks 1-2 (2002) s. 3-19, især s. 16-
18.  

6 Hocken, ibid., s. 479. 

7 Jack Winter, brev til forfatteren, datert 30. juli 1996. 

8 Harald Bredesen i samarbeid med Pat King, Yes, Lord (Plainfield, New Jersey: 
Logos International, 1972) s. 5. 

9 For ytterligere informasjon om denne merkverdige gruppen med tidvis sterke 
impulser fra 1800-tallets ‘nyreligiøse’ New Thought bevegelse, se William L. 
DeArteaga, “Glenn Clark’s Camps Furthest Out: The Schoolhouse of the 
Charismatic Renewal.” Pneuma 25:2 (2003) s. 265-288. 
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Derek Prince. Heller ikke skal innflytelsen via den episkopale kvinnen 
Agnes Sanford underkjennes. Hun var blant annet aktiv innen (den i 
teorien interkonfesjonelle, men i praksis episkopale) Order of St. Luke 
(OSL), grunnlagt i 1947 med programerklæringen å gjenopprette den 
apostoliske helbredelsespraksis som Jesus Kristus lærte og demonstrerte. 
Om OSL, især lederskapet, tidlig på 1960-tallet distanserte seg fra 
karismatiske ytringsformer (først og fremst tungetale), var det flere av 
deltakerne som kunne vitne om å ha gjort slike erfaringer nettopp i OSL-
miljøet. Sanford selv hadde fått sin glossolalierfaring rundt 1954. 

Den viktigste forløper for den karismatiske fornyelsen var dog 
utvilsomt legmannsstiftelsen Full Gospel Business Men Fellowship 
International (FGBMFI), grunnlagt av meierist Demos Shakarian i 1951. 
Organisasjonen startet med ukentlige frokostsamlinger hver lørdag 
formiddag, hvor man inviterte ikke-troende menn til gratis lunchmøte i et 
nøytralt lokale hvor de fikk høre et hverdagsvitnesbyrd fra en kristen 
forretningsmann. Etter to år hadde stiftelsen ni lokale avdelinger i USA, 
mens man i 1975 hadde 42 avdelinger bare i Los Angelesområdet.10  

Vi vender imidlertid tilbake til kretsen rundt Bennett og Maguire. 
Etter at de begge hadde opplevd tungemålsgaven, ble det arrangert 
uformelle bønnesamlinger hjemme hos ekteparet Baker og senere også 
rundt omkring. Omlag 100 av Bennetts sognebarn i St. Mark’s Church 
hadde vært innom bønnemøtene, og - som Connelly skriver -  

rumors spread of secret meetings, held late at night, where people were rolling 
on the floor. A wild story circulated about one participant in the prayer 
meetings ‘that he had a flower growing from his tongue’ and it was said of 
Bennett himself that he had been baptized in another denomination.11  

I sine tre søndagsprekener 3. april 1960 informerte Bennett 
menigheten om sine nylige karismatiske åndserfaringer. Connelly siteres 
igjen: 

The general reaction to this news was open and ‘tender’ at the 7:30 a.m. service, 
but at the 9:00 service Bennett’s second associate snatched off his vestments, 
threw them on the altar and publicly resigned. Crying, ‘I can no longer work 
with this man,’ he stalked down the center aisle and out of the church. After the 
service concluded, outside on the patio the ‘opposition’ began to speak to the 

                                                   
10 John og Elisabeth Sherrill, Gledens agenter. Historien om Demos Shakarian, 

stifteren av Full Gospel Business Men’s Fellowship (Oslo: Ansgar Forlag, 1977) s. 
106-108. 

11 Connelly, ibid., s. 35. 
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arriving and departing parishioners. One man stood on a chair shouting, ‘Throw 
out the damn tongue-speakers!’12 

En av stabsmedarbeiderne gikk bort til Bennett og bad ham si opp 
stillingen som prest i menigheten. Dette gjorde han også, etter å ha 
gjennomført den tredje og siste morgengudstjenesten. Fra et journalistisk 
ståsted var historien for ‘god’ til ikke å videreformidles: “Speaking in 
tongues is no longer a phenomenon of some odd sect across the street,” 
bekjentgjorde en journalist for tidsskriftet Time og fortsatte: “Now 
glossolalia seems to be back in U.S. churches […], not only in the 
uninhibited Pentecostal sects but even among Episcopalians, who have 
been called God’s frozen people.”13 Times interesse var for øvrig 
foranlediget av et nyhetsoppslag i Newsweek en måned tidligere, hvor 
fokus nettopp var blitt satt på tungetalen som truet med å splitte 
menigheten. “We’re Episcopalians, not a bunch of wildeyed hillbillies!” 
var ett av motstandernes argumenter mot erfaringens autensitet.14  

Artikkelen i Time kom om lag en måned etter at Bennett var blitt 
overført fra St. Mark’s Episcopal Church i Van Nuys til St. Luke’s 
Episcopal Church i Ballard, Seattle. Flere av sognebarna ønsket personlig 
befatning med det Bennett hadde opplevd, og han inviterte derfor til 
ukentlige samlinger med samtale og forbønn. Flere fikk sin personlige 
‘åndsdåpserfaring’ da Bennett hadde besøk av Richard Winkler, 
daværende episkopalprest i Trinity Church i Wheaton, Illinois, som 
hadde mottatt tungemålsgaven allerede i 1956. Connelly antyder at 
Winklers besøk tente den ‘karismatiske ilden’ i St. Luke.15 På få år var 
det mer enn 100 forkynnere bare i Seattle-området som kunne vitne om 
en karismatisk åndserfaring.16 

Også i Los Angeles-området fortsatte den gryende karismatiske 
bevegelsen blant et par hundre episkopaltroende. En av disse, Jean Stone 
(som for øvrig var den som hadde tipset både Newsweek og Time slik at 
de skrev om det inntrufne i St. Mark, Van Nuys), utgav første nummer av 

                                                   
12 Connelly, ibid., s. 18-19. 

13 “Speaking in tongues.” Time 15. aug. 1960 s. 55. 

14 “Rector and a rumpus.” Newsweek 4. juli 1960 s. 77. 

15 Connelly, ibid., s. 73. 

16 “Dennis Bennett Dies of Heart Attack.” Charisma & Christian Life jan. 1992 
s. 55. 
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bladet Trinity i 1961. Bladet inneholdt personlige vitnesbyrd fra kristne 
ledere (hovedsakelig episkopalprester) som beskrev sin ‘åndsdåps-
erfaring’, samt formidlet kunnskap om hva som skjedde av karismatisk 
fornyelse innenfor de historiske trossamfunn, og da i særdeleshet innen 
den episkopale kirke.  

Mens Time og Newsweek hadde fanget opp nyheten om en gryende 
karismatisk fornyelse i 1960, var det like fullt John Sherrills bok They 
Speak with Other Tongues som fire år senere gav den første mer utførlige 
historien rettet inn mot et kristent marked. Sherrill var ansatt som 
journalist for bladet Guidepost, redigert av Norman Vincent Peale og 
fruen Ruth. Foranledingen for boken var et møte mellom Ruth Peale og 
tidligere omtalte Harald Bredesen. “Norman and I sat spellbound for two 
hours while he told us about people all over the country who are having 
this [experience of speaking in tongues] happening to them,” kunne hun 
meddele sine nysgjerrige stabsmedarbeidere.17 Sherrill ønsket først å 
treffe Bredesen med tanke på en kortfattet magasinartikkel om tungetale i 
moderne tid, men slo raskt tankene fra seg, idet idéen om en bok viet 
fenomenet tok form hos ham. 

Bredesen er allerede identifisert som “luthersk prestesønn” som 
mottok tungemålsgaven så tidlig som i 1947. En annen ‘pinsepioner’ 
innen amerikansk luthersk sammenheng, var Herbert Mjorud – også han 
av norsk avstamning. Selv hadde han mottatt forbønn med 
håndspåleggelse i Bennetts St. Luke’s Church i Seattle i 1962, men 
mottok først tungemålsgaven et par uker senere. Få dager i forveien 
hadde han overværet en konferanse hvor fem pastorer med bakgrunn 
innen the American Lutheran Church (hans eget kirkesamfunn) vitnet om 
sin ‘åndsdåpserfaring’. To år senere kunne tidsskriftet Time fortelle at 
260 av de 5.329 lokalmenighetene innen the American Lutheran Church 
hadde ‘glossolalia cells’ – og mange av disse bønnegruppene var blitt til 
etter besøk av nettopp Mjorud.18 

                                                   
17 John Sherrill, They speak with other tongues (New York: Pyramid 

Publications, Inc., 5th. Printing, 1968) s. 17-18. Boken er forøvrig også oversatt til 
norsk under tittelen De taler med andre tunger og utgitt på Filadelfiaforlaget. 

18 Connelly, ibid., s. 194. Mjorud gjorde seg for øvrig bemerket også gjennom 
sitt første prekenoppdrag i Norge, hvor han etter et par offentlige møter 
bekjentgjorde at han ønsket å nå flere prester med det karismatiske budskapet. 35 
personer møtte opp til gratis lunch i Rokokkosalen på Grand Hotell 16. februar 
1970, flere av de tilstedeværende ble grepet av Hans-Jacob Frøen og Hans Kristian 
Liers personlige vitnesbyrd, og to dager senere kunne man lese følgende overskrift TM
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Enda en ‘pinsepioner’ innen the American Lutheran Church var 
‘Larry’ (Laurence) Christenson, pastor i Trinity Lutheran Church i San 
Pedro, California. Han ble bedt for med håndspåleggelse av Foursquare-
forkynner Mary Westberg i august 1961. Senere på kvelden opplevde han 
tungemålsgaven, eller iallfall en antydning av denne: 

That night, sometime after midnight, I woke from a light sleep, sat bolt-upright 
in bed, and found an ‘unknown tongue’ hovering on my lips. Fully aware of 
what I was doing, I spoke a sentence in the tongue—and promptly fell back to 
sleep. I woke up in the morning with a clear recollection of the experience; but I 
thought I had dreamed it. About a month later I casually mentioned this 
experience to my wife, and she told me: ‘Oh, you didn’t dream that! I was 
awake. I heard you. But I just thought you were talking in your sleep.’19 

Den katolsk-karismatiske bevegelse 

Tradisjonelle pinsevenner var, naturlig nok, overrasket over at de 
subjektive åndserfaringer de hittil syntes å ha hatt monopol på, plutselig 
fikk gjennomslag innenfor øvrige protestantiske trossamfunn. 
Overraskelsen ble imidlertid forvandlet til sjokk da man i 1967 fikk nyss 
om at også romersk-katolske troende, som fremdeles bifalt sin katolske 
tro og valgte å bli stående innen den romersk-katolske kirke, i 
fenomenologisk forstand var blitt ‘pinsetroende’. Særegent var det også 
at den katolsk-karismatiske bevegelse oppstod i en eksklusivt akademisk 
sammenheng. William Storey og Ralph Keifer, henholdsvis historiker og 
teolog ved det katolske Duquesne University i Pittsburg, leste i 1966 
pinseforkynneren David Wilkersons bok The Cross and the 
Switchblade.20 Noen få måneder senere, i desember 1966, leste de 
tidligere omtalte bok They Speak with Other Tongues av forfatter John 
Sherrill og bestemte seg deretter for å få bedre rede på hva den 
karismatiske fornyelsen egentlig innebar. Gjennom en episkopalprest i 
Pittsburg fikk de kontakt med en karismatisk bønnegruppe og møtte 
første gang 13. januar 1967. De kom endog tilbake uka deretter og bad nå 

                                                                                                                        
med fete typer på førstesiden i avisen Morgenposten: “Prester i Kirken: Vi taler i 
tunger.” Dette dannet på mange måter bakgrunnen for den luthersk-karismatiske 
bevegelse i Norge. (Se Geir Lie, “Den karismatiske bevegelse i Norge – et historisk 
riss.” Baptist nr. 1/2001 s. 48ff.) 

19 Connelly, ibid., s. 198. 

20 Storey ble introdusert for Wilkersons bok via Ralph Martin og Stephen Clark, 
to unge katolikker som på dette tidspunkt selv ikke hadde mottatt karismatiske 
åndserfaringer. 
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om forbønn med håndspåleggelse for å motta ‘åndsdåpen’.  Keifer talte 
umiddelbart i tunger, mens Storey opplevde å motta sin ‘åndsdåp’ – dog 
uten tunger – et par dager senere, gjennom Keifers håndspåleggelse. 

Keifer inviterte snart til private bønnesamlinger i sitt eget hjem, og 
flere av studentene ved Duquesne University fikk her sine karismatiske 
gjennombrudd. Under et besøk ved det katolske Notre Dame universitetet 
i South Bend, Indiana 4. mars 1967 fikk Keifer be for ni personer. Ingen 
av disse talte der og da i tunger. Uken etter kontaktet de like fullt lederen 
for den lokale FGBMFI-avdelingen, Ray Bullard, og fortalte at de hadde 
mottatt ‘åndsdåpen’. Han inviterte dem hjem til en privat bønnesamling – 
sammen med en gruppe pinsevenner, som instruerte dem i bruk av 
tungetale, hvilket bevirket at 7 av de 9 katolikkene fikk frigjort 
tungemålsgaven. I løpet av de nærmeste par ukene kom en liten gruppe 
av katolske troende sammen til faste bønnemøter hjemme hos Kevin 
Ranaghan, sistnevnte doktorand ved Notre Dame University.  

Et tredje nedslagsfelt for den katolsk-karismatiske fornyelsen skjedde 
ved Michigan State University via Ralph Martin og Stephen Clark, som 
på forhånd hadde mottatt tungemålsgaven gjennom forbønn fra Storey og 
Keifer i mars måned.  

Den katolsk-karismatiske bevegelsen spredde seg i begynnelsen 
gjennom familie- og vennskapsnettverk, og det ble raskt dannet 
karismatiske bønnegrupper. Allerede 19. april 1967 fikk den gryende 
bevegelsen nasjonal dekning gjennom avisen National Catholic Reporter 
som rapporterte fra en helgesamling ved Notre Dame universitetet hvor 
om lag 100 studenter og katolske lærere fra ulike universitet kom 
sammen for å be og samtale om sine nyervervede karismatiske 
åndserfaringer. I flere år framover ble det arrangert årlige karismatiske 
konferanser ved Notre Dame universitetet, og antall deltakere økte jevnt 
fra år til år. Hovedpublikasjonen for den katolsk-karismatiske fornyelsen, 
New Covenant, hadde i 1975 60.000 abonnenter. Da over 30.000 
deltakere søkte til Notre Dame konferansen i 1976, ble det i ettertid 
bestemt at man heller ville satse på regionale konferanser, samt begrense 
fremtidige Notre Dame konferanser til maksimalt 12.000 deltakere. 

De katolsk-karismatiske bønnegruppene vokste raskt, og i 1986 skal 
man ha hatt mer enn 6000 slike. For å konsolidere bevegelsen, ikke minst 
relatert til de nasjonale konferansene, var på den annen side the National 
Service Committee blitt organisert i 1970. Et sted midt mellom disse to 
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kom de mange katolsk-karismatiske kommuniteter,21 for eksempel Word 
of God community i Ann Arbor, Michigan (stiftet i 1967 av blant andre 
Ralph Martin og Stephen Clark), People of Praise i South Bend, Indiana 
(ledet av Kenneth Ranaghan og Paul DeCelles), og Mother of God 
community i Gaithersburg, Maryland. Her valgte enslige troende å flytte 
sammen med likesinnede av samme kjønn, eller eventuelt flytte sammen 
med en familie. Senere organiserte man også grupper som ikke bodde 
sammen, men like fullt kom regelmessig sammen til felles måltider, samt 
sosialt og åndelig fellesskap.22 

Den ortodoks-karismatiske bevegelse 

Også innen den ortodokse kirke opplevde man en gryende karismatisk 
oppvåkning. Sentrale ledere her var teologiprofessor Eusebius A. 
Stephanou og Athanasius Emmert, som for øvrig var den som i 1972 bad 
for Stephanou med håndspåleggelse. I 1973 ble den første ortodoks-
karismatiske konferanse avholdt i Ann Arbor, Michigan hvor om lag 100 
personer deltok. Dette utgjorde om lag 10% av antall ortodoks-
karismatikere i USA. Det karismatiske budskapet ble også profilert 
gjennom månedsbladet Logos, som Stephanou hadde startet allerede i 
1968. Stephanou er nå bosatt i Destin, Florida hvor han i 1989 etablerte 
the Orthodox Renewal Center of St. Symeon the New Theologian. Et 
annet nedslagsfelt for den ortodoks-karismatiske fornyelse er bladet 
Theosis, som er knyttet opp mot the Service Committee for Ortodox 
Charismatic Renewal (etablert i 1977).23 

                                                   
21 Det første karismatiske bofellesskapet oppstod imidlertid allerede i 1965, 

innenfor W. Graham Pulkinghams episkopale kirke Holy Redeemer i Houston, 
Texas. 

22 Det er ikke usannsynlig at de katolsk-karismatiske fornyelseskonferansene ble 
modellskapende for tilsvarende konferanser blant protestantiske karismatiker-
troende. Blant annet samlet The International Lutheran Conference on the Holy 
Spirit 9000 deltakere i Minneapolis, Minnesota i 1972. Som innen den katolsk-
karismatiske fornyelsesbevegelsen, søkte man også innen de protestantiske 
trossamfunn å profilere fornyelsen: Episcopal Charismatic Fellowship (nå: Acts 29 
Ministries) ble stiftet i 1973 mens Lutheran Charismatic Renewal Services, for 
eksempel, så dagens lys året derpå. 

23 Vinson Synan, ed., The Century of the Holy Spirit. 100 Years of Pentecostal 
and Charismatic Renewal, 1901-2001 (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2001) 
s. 199-200. 
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Den uavhengige karismatiske bevegelse 

Parallelt med den karismatiske fornyelses vekst innen de historiske 
kirkesamfunn, ble man nå også vitne til en konfesjonell nydannelse, 
nemlig lokalmenigheter og nettverk av lokalmenigheter som i 
fenomenologisk forstand var karismatiske, men ikke lot seg innlemme i 
et organisert pinsesamfunn og heller ikke var del av noe ikke-pentekostalt 
trossamfunn. Det hadde tidligere vært vanlig å skjelne mellom 
pinsevenner og karismatikere ved å si at karismatikere representerte en 
‘pinsebevegelse’ innenfor de ikke-pentekostale trossamfunn. ‘Pentecos-
tal’ og ‘charismatic’ ble nå av mange mer og mer ansett som synonyme 
betegnelser.  

Over 300 lokalmenigheter dannet i 1979 the National Leadership 
Conference på forkynner Ken Sumralls initiativ. Tre år senere dannet 
Larry Tomczak og C.J. Mahaney People of Destiny International. Denne 
sammenslutningen hadde nær forbindelse med Robert T. (‘Bob’) Weiners 
Maranatha Campus Ministries, International. Felles for alle tre 
sammenslutningene var at de var gjenreisningsbevegelser, det vil her si at 
de så for seg en gjenopprettelse av det nytestamentlige menighetsideal 
hvor spesielt apostel- og profetutrustningen igjen ville komme til sin rett. 
En beslektet tenkning fant man i Fellowship of Covenant Ministries and 
Conferences, grunnlagt av tidligere Discipleship-leder Charles V. 
Simpson.24  

På 1980-tallet ble også the International Communion of Charismatic 
Churches etablert med John Meares og Earl Paulk som biskoper i USA. 
Omtrent samtidig (1986) tok Oral Roberts initiativ til opprettelsen av 
Charismatic Bible Ministries. Et forholdsvis løst forbund av amerikanske 
trosbevegelsesledere, International Convention of Faith Ministries, ble 
etablert i 1974. Også Vineyardbevegelsen,25 etablert på slutten av 1970-
tallet, fikk et kraftig oppsving i 1980-årene. I tillegg til disse og 
tilsvarende nettverk satte en rekke TV-predikanter (som for eksempel 
Jimmy Swaggart, Jim Bakker, Pat Robertson og Oral Roberts) sitt 
definitive preg på den karismatiske bevegelsen.  

                                                   
24 For ytterligere opplysninger om Simpson, se Geir Lie, “Shepherding-

bevegelsen – en kortfattet historikk.” Baptist  Årg. 8 nr. 2/2001 s. 33-43. 

25 For ytterligere opplysninger om denne, se Geir Lie, “Vineyardbevegelsen i 
USA og Norge – en kortfattet historikk.” Fast Grunn nr 1 1999 s. 45-52 og Geir Lie, 
“Profetvekkelsen – med fokus på Kansas City.” Fast Grunn nr. 3 1999 s. 181-189. 
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KAPITTEL 14 

Shepherdingbevegelsen – en kortfattet historikk* 
Sent på kvelden 8. oktober 1970 møttes fire populære og respekterte 
karismatiker-forkynnere på et hotellværelse på Galt Ocean Mile Hotel i Ft. 
Lauderdale, Florida. Her ble gjensidig forpliktende bånd knyttet.1 

Slik innledet den amerikanske Foursquare pastoren Seth David Moore 
sin studentoppgave ved det privateide karismatiske lærestedet Oral 
Roberts University i Tulsa, Oklahoma. Moore har siden den tid fullført en 
D.Min. avhandling ved Regent University i Virginia Beach, Virginia – 
også denne viet de fire bibellærerne og deres Shepherding/Discipleship 
bevegelse. Jeg trekker i denne artikkelen store veksler på Moores innsikt, 
men konsulterer også noen av de samme kildene som han selv har 
benyttet seg av.  

De fire bibellærerne var Don Wilson Basham (1926-89), Bernard 
[‘Bob’] C. Mumford jr. (f. 1930), Peter Derek V. Prince (f. 1915)2 

og 
Charles Vernon Simpson (f. 1937). Bakgrunnen for møtet mellom de fire 
var at en kollega av dem, Eldon Purvis, hadde ‘falt i synd’. Purvis selv 
var ikke predikant, men børsmekler. Etter å ha blitt introdusert for 
karismatisk kristendom tidlig på 1960-tallet, arrangerte han i 1965 en 
karismatisk undervisningskonferanse i Ft. Lauderdale med flere hundre 
deltakere, deriblant 70 lokale forkynnere. Konferansen var vellykket og 
dannet opptakten til regelmessige undervisningskonferanser rundt 
omkring i USA.  

Mange karismatikertroende var uerfarne kristne med lite bibel-
kunnskap. Purvis sitt foretagende fikk navnet The Holy Spirit Teaching 
Mission. I 1969 etablerte man endog et gratis kristent blad, New Wine 
Magazine. Basham og Prince var fra begynnelsen av med i 
redaksjonsstyret, og også Mumford og Simpson ble raskt sentrale i 
kretsen rundt Purvis.  

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig trykket i Baptist nr. 2/2001 s. 33-43 og gjengis med 
tillatelse. 

1 Seth David Moore, “The Shepherding Movement in Historical Perspective.” 
M.A. thesis, Oral Roberts University, 1996 s. 1. Min oversettelse. 

2 Prince benyttet dog kun mellomnavnet som fornavn: altså Derek Prince. 
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I forbindelse med Purvis sitt ‘fall’,3
 
samt at Holy Spirit Teaching 

Mission hadde opparbeidet seg en gjeld på om lag $ 36.000, ble Basham, 
Mumford, Prince og Simpson bedt om å hjelpe virksomheten ut av den 
økonomiske krisen. Dette var foranledningen for samlingen på Galt 
Ocean Mile Hotel i Ft. Lauderdale.4 

De fire bibellærerne kjente noe til hverandre før de hver for seg hadde 
blitt kontaktet av Purvis i 1969/70. På hotellrommet fikk de nå følelsen 
av at Guds Ånd, ikke bare hadde brakt dem sammen for å be for Purvis, 
men for gjensidig å underordne seg hverandre. “Derpå fulgte et af de 
mest bevægende øjeblikke i mit liv,” skrev Basham to år senere, “hvor 
hver af os efter tur lagde sig selv og sin tjeneste ind under de tre andres 
autoritet og forpligtede sig til at støtte, opmuntre, korrigere og bede for 
de andre, som mænd med en fælles tjeneste.”5 

Basham, Mumford, Prince og Simpson begynte nå mer og mer å 
undervise sammen på ulike karismatiske konferanser. Simpson flyttet 
endog i desember 1971 til Hollywood, Florida for på den måten å komme 
nærmere de andre tre rent geografisk. I den forbindelse sa han opp 
stillingen som pastor i den karismatiske Bayview Heights Baptist Church 
i Mobile, Alabama – en stilling han hadde hatt i 14 år. Et halvt års tid i 

                                                   
3 “New Wine Ceases Publication.” Ministries Today, nov.-des. 1986 s. 24. Den 

amerikanske religionshistorikeren J. Gordon Melton hevder i tillegg at Purvis var 
influert av den såkalte ‘Latter Rain’ bevegelsen og dennes betoning av ‘Manifest 
Sons of God’ læren. Jeg har imidlertid aldri sett denne påstanden dokumentert. 
Melton hevder videre at Purvis i ettertid av bruddet med Basham, Mumford, Prince 
og Simpson grunnla bevegelsen ‘New Beginnings’. Her integreres karismatikk med 
‘British-Israelism’ læren. (J. Gordon Melton, Encyclopedia of American Religions 
[Detroit, Michigan: Gale Research Inc., 3rd. ed., 1989] s. 552-553.) For ytterligere 
informasjon om ‘British Israelism’ læren, se Geir Lie, “Norske dommedagsprofeter 
– en presentasjon av tre hovedaktører.” Humanist nr. 2/3 1999 s. 58-76. For 
ytterligere informasjon om ‘Latter Rain’ bevegelsen og ‘Manifest Sons of God’ 
læren, se Geir Lie, “Moderne apostler.”  Humanist nr. 2 2002 s. 49-59.  

4 Don Basham, “Birth of a Mission.” New Wine, april 1970 s. 12-16; Don Bas-
ham, “How It All Began.” New Wine, juni 1984 s. 10-15.  

5 Don Basham, Deliver us from evil (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. 
Revell Company, 1972) s. 211. Bashams bok, med fokus på utfrielse fra onde 
åndsmakter, hadde en viss innflytelse i karismatiske miljøer i Skandinavia på 1970-
tallet gjennom den danske oversettelsen Fri os fra det onde (Valby: Kirkeklokkens 
Forlag, 1975). Sitatet er for øvrig hentet fra den danske oversettelsen s. 184.  
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forveien hadde Mumford overtalt flere unge menn til å flytte til Ft. 
Lauderdale for å være hans personlige ‘disipler’. Flere av disse ble senere 
sentrale i den gryende Shepherding- eller Discipleshipbevegelsen som 
Basham, Mumford, Prince og Simpson ble ledere for. Også Simpson 
dannet en gruppe rundt seg etter å ha flyttet til Florida. Alle fire inntok 
for øvrig en mer markant lederrolle i Holy Spirit Teaching Mission, som 
endret navn til Christian Growth Ministries i 1972. Før året var omme 
hadde man dessuten et abonnementopplag på over 60.000 for New Wine 
Magazine.  

Allerede i juli 1973 brøt Simpson opp enda en gang og flyttet nå til 
Gautier, Mississippi, blant annet fordi han ønsket mer geografisk nærhet 
til den nystartede menigheten Gulf Coast Fellowship i Mobile, Alabama. 
Menigheten bestod for øvrig av flere tidligere pastorer som hadde inntatt 
et disippelforhold til Simpson. Simpson tok nå pastoransvaret i menig-
heten.  

Dermed hadde den gryende bevegelsen to sentra – ett i Ft. Lauderdale 
og ett i Mobile. Både Basham, Mumford, Prince og Simpson hadde på 
dette tidspunkt pastorer under seg som så hen til dem som deres hyrde 
eller ‘shepherd’. Moore hevder like fullt at man ikke hadde noen reell 
bevegelse før 1974. Den direkte foranledningen til det som ble oppfattet 
som Shepherdingbevegelsen, var nemlig to mannskonferanser i henholds-
vis Leesburg, Florida (1973) og Montreat, North Carolina (1974). Under 
konferansen i Montreat bad for øvrig den kanadiske forkynneren William 
John Ernest [‘Ern’] Baxter (1914-93) om å få del i det tette relasjons-
fellesskapet de fire øvrige innbyrdes hadde med hverandre. Kristenledere 
fra hele USA deltok på konferansen, og S.D. Moore tidfester altså 
Shepherdingbevegelsens begynnelse til det som der skjedde.  

Motstanden mot bevegelsens disippelskapsbetoning lot imidlertid ikke 
vente på seg. Ikke minst var det mange som reagerte på ‘Bob’ Mumfords 
forkynnelse under en konferanse i Atlanta, Georgia i 1975, hvor han 
hevdet at ‘disipler’ skulle gi tiende, ikke til noen menighet, men til ens 
personlige ‘shepherd’. Konferansen i Atlanta var historisk, skriver 
Moore, fordi “flesteparten av de seksti mennene som var tilstede på 
kveldsamlingene bekjentgjorde militærlignende liv-eller-død overgivelser 
til lederne.”6 

 
Så å si fra begynnelsen av reflekterte bladet New Wine Magazine den 

gryende bevegelsens forståelse av at den enkelttroende var kalt til å 
                                                   
6 S. David Moore, ibid., s. 49. Min oversettelse. 
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underordne seg spesifikke ledere som på en særskilt måte representerte 
Guds delegerte myndighet. Veien fram til egen forkynnertjeneste var via 
et disippelforhold til en annen pastor. Det å være en pastors disippel 
kunne blant annet innebære å ‘tjene’ ham med økonomisk understøttelse 
og/eller praktiske gjøremål. Ron og Vicky Burns, som var del av 
bevegelsen fra begynnelsen av fram til 1988, skriver:  

Vi opplevde det ikke riktig at lederne skulle klippe sin egen plen eller ta ansvar 
for sin egen bil når en mer effektiv bruk av tiden ville være å forkynne Guds 
Ord. Også konene deres var i tjeneste, idet de tilbrakte mye av dagen i bønn, 
samt hadde bibelundervisning for andre kvinner. I tillegg var de ofte opptatt 
med matlaging eller husvask for noen som var syke. Vi opplevde at de ikke 
skulle behøve å sette av tid til verken kles- eller husvask. Derfor tok 
menighetsmedlemmene seg av mer trivielle oppgaver for lederne.7

 
 

De amerikanske Shepherding-/Discipleshiplærerne befant seg, naturlig 
nok, ikke i noe ideologisk vakuum og trakk veksler på flere premiss-
leverandører. En av disse var kineseren Watchman Nee, hvis bok 
Spiritual Authority iallfall influerte Mumford. Også argentineren Juan 
Carlos Ortiz ble verdsatt. Basham, Mumford og Prince hørte ham på 
høsten 1973 og inviterte ham deretter til Ft. Lauderdale. Som en 
digresjon kan det gjerne nevnes at flere av argentinerens bøker ble over-
satt til norsk og utgitt på Ansgar Forlag midt på 1970-tallet. Vi tar med et 
lite sitat fra en av oversettelsene som eksempel på hans radikalitet:  

Når vi får besøk i menigheten vår, behøver vi ikke å be og trygle noen om 
overnatting til gjestene. Isteden sier vi ganske enkelt til en eller annen: ‘Du 
broder, du tar med deg disse vennene hjem til ditt hus og sørger for dem.’ Vi 
spør ikke, vi gir en ordre. Fordi huset allerede tilhører Herren. Og folk takker 
Herren fordi de får lov til å bo i Hans hus. Det er en uvanlig måte å gå frem på. 
Men vi forstår at det er riktig når vi tenker på at vi i grunnen bare er treller i 
Guds rike.8

 
 

Jeg har allerede så vidt berørt det faktum at underordningsteologien 
møtte motstand i mange karismatiske leire. En av de første til å ta affære 
var grunnlegger av den karismatiske Tv-stasjonen Christian Broadcasting 
Network, Marion Gordon [‘Pat’] Robertson, etter en samtale med en 
tidligere ansatt som hevdet at “alt fra de mest intime detaljer i ens liv til 
mer vesentlige beslutninger som bil- eller huskjøp måtte diskuteres med 

                                                   
7 Ron og Vicky Burns, Damaged disciples. Casualties of Authoritarian Churches 

and the Shepherding Movement (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing 
House, 1992) s. 51. Min oversettelse. 

8 Juan Carlos Ortiz, Følg meg (Oslo: Ansgar Forlag, 1977) s. 38. 
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ens personlige ‘shepherd’.”9 
Robertson gikk hardt ut mot den gryende 

bevegelsen og dens læreaksentueringer på sitt eget ‘700 Club television 
show’. Robertson fikk snart en alliert i den kvinnelige helbredelses-
evangelisten Kathryn Kuhlman, da hun på høsten 1975 hevdet at 
bevegelsens forkynnelse av disippelskap og underordning var iferd med 
fullstendig å ødelegge den karismatiske fornyelsesbevegelsen. I 
forbindelse med en predikantkonferanse i Israel i oktober samme år hvor 
både Kuhlman og Mumford stod opplistet som talere, lyktes Kuhlman på 
forhånd i å presse Mumford ut, idet sistnevnte var “vranglærer […] og 
jeg kommer ikke til å stille opp på noe program sammen med ham.”10 

Andre kritikere var overbeviste om at de fem “formelig regjerte over dem 
som var under dem, og at de hadde bygd opp en pyramidal struktur hvor 
alle var under noen, som var under noen, som, når alt kom til alt, var 
under de [fem] mennene i Ft. Lauderdale – som igjen utgjorde et slags 
karismatisk pavedømme.”11 

Kritikken gikk blant annet på at ‘hyrdene’ 
forlangte at ‘fårene’ måtte be om deres tillatelse før de etablerte 
relasjoner til det motsatte kjønn, skiftet jobb eller endret livssituasjon 
forøvrig. Ordet ‘covering’ gikk stadig igjen i den dobbelte betydning som 
henholdsvis ‘autoritetsperson’ og ‘beskyttelse’. På samme måte som 
troende kvinner i nytestamentlig tid benyttet et fysisk hodedekke under 
kollektiv bønn som et tegn på at de var undergitt Guds autoritet, mente 
man at både menn, kvinner og barn i dag, ved å undergi seg Guds 
autoritet eller ‘covering’, samtidig fikk del i Guds beskyttelse. Mens 
barnas ‘covering’ var foreldrene og hustruens var hennes egen mann,12 

                                                   
9 S. David Moore, ibid., s. 50. Min oversettelse. 

10 S. David Moore, ibid., s. 62. Min oversettelse.  

11 Stephen Strang, “The Discipleship Controversy Three Years Later.” Charisma, 
sept. 1978 s. 14. (Min oversettelse.) Så å si identisk sitat (på engelsk) tilskrives 
Jamie Buckingham, “The End of the Discipleship Era.” Ministries Today, jan.-feb. 
1990 s. 46.  

12 Den amerikanske tros- og karismatikerforkynneren Bob Buess tar i boken The 
Pendulum Swings (Indianola, Iowa: Inspirational Marketing, Inc., 1974) s. 30-32 et 
oppgjør med en vrangforestilling i enkelte karismatiske miljøer om at en gift kvinne 
er forpliktet til å underordne seg sin mann også om han krever at hun utfører 
moralsk sett illegitime handlinger. (I rettferdighetens navn bør det dog påpekes at 
denne vrangforestillingen må ha vært ganske så atypisk om ikke fullstendig ikke-
eksisterende i kretsen rundt de fem amerikanske bibellærerne.) I en annen bok, 
eksklusivt viet moderne disippelskapsbetoning, hevder Buess at dette i praksis ofte 
fører til at en ‘shepherd’ så å si blir mellommann mellom den enkelttroende og TM
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var mannen kalt til å underordne seg en lokal ‘shepherd’. Om mannen 
underordnet seg Kristus, ja, endog “den autoritet [det vil si en 
menneskelig autoritetsperson som hevder å ha fått overdratt delegert 
myndighet fra Kristus] Han har befalt meg å underordne meg, da har 
englene autorisasjon og plikt til å beskytte meg,” skriver Simpson.13 

Ft. Lauderdale hadde hele tiden vært oppfattet som bevegelsens 
senter, siden Basham, Mumford, Prince – og siden Baxter – var bosatte 
der. Rundt 1975 begynte flere av husfellesskapene å formaliseres som 
lokale menigheter. Like fullt var bevegelsens tyngdepunkt iferd med å 
flyttes til området rundt Mobile, Alabama, idet lokale ‘shepherds’ med 
sine ‘disipler’ kom flyttende fra hele USA. I 1981 hadde Gulf Coast 
Fellowship 1200 medlemmer. Både Basham, Baxter og Mumford flyttet 
etter Simpson, om enn både Baxter og Mumford først hadde et kortvarig 
Californiaopphold bak seg etter at de brøt opp fra Ft. Lauderdale.  

Baxter og Mumfords kortvarige Californiaopphold var for øvrig 
foranlediget av ønsket om geografisk nærhet til en rekke pastorer som så 
hen til dem som deres personlige ‘shepherd’. Etter hvert som de fem 
bibellærernes popularitet tiltok og stadig flere pastorer søkte å komme 
inn under deres tilsyn, ble det umulig å gi personlig rettledning til hver 
enkelt. Bob Mumford, eksempelvis, valgte derfor tre menn – Dick Key, 
Robert Grant og Paul Petrie til å utøve tilsyn over elleve andre ledere. 
Som Moore skriver: “Innenfor Shepherdingbevegelsens ledelsesstruktur 
var det slik at pastorer som direkte underordnet seg de fem, igjen var 
pastorer for andre som deretter var pastor for andre igjen.”14 

Mumford og 
Simpson synes å ha lyktes best i å rekruttere personlige tilhengere, og det 
er vanskelig å si hvorvidt dette var på grunn eller på tross av en mer 
dirigerende lederskapsstil enn de tre øvrige var fortrolige med. I løpet av 
perioden 1976-79, skriver Moore, etablerte Shepherdingbevegelsen 
menigheter rundt omkring i hele USA, og i 1982 skal man ha hatt om lag 
50.000 troende som identifiserte seg som innenfor:  

Av og til ble en menighet til som respons på en invitasjon fra en gruppe troende 
som ønsket å tilslutte seg bevegelsen. En ‘shepherd’ ville deretter bli sendt til 

                                                                                                                        
Kristus. (Bob Buess, Discipleship pro and con [Van, Texas: Eget Forlag, 1975] s. 
11.) 

13 Charles V. Simpson, “Covering of the Lord.” New Wine, okt. 1972 s. 25. Min 
oversettelse. 

14 S. David Moore, ibid., s. 78. Min oversettelse. 
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dem for å være pastor. Ofte ville en hel gruppe sammen med deres ‘shepherd’ 
bryte opp og flytte til en ny by for å starte en ny menighet.15 

1980-årene skulle like fullt bli vanskelige år. Mumford, Prince, 
Basham, Baxter og Simpson hadde allerede i 1976 og 1978 seriøst 
vurdert å skille lag. Saken ble ikke bedre av at Prince innledningsvis fikk 
et klart nei fra de øvrige da han i 1978 bad om klarering vedrørende det å 
gifte seg med Ruth Baker etter at hans første kone, danskfødte Lydia 
Christensen, døde tre år tidligere.16 

I 1980 brøt for øvrig flere pastorer 
med Mumford, tilsvarende flere av Baxters menn hadde gjort med ham 
under hans kortvarige Californiaopphold. Rykter om at ledere lengre ned 
i pyramidehierarkiet misbrukte sin autoritet overfor mennesker som så 
hen til dem som ‘shepherds’, førte dessuten til at ytterligere ledere og 
lokalmenigheter brøt forbindelsen med bevegelsen. I 1984 formaliserte 
endog Prince sitt eget brudd. Samme år flyttet Baxter til San Diego, 
California mens Mumford brøt opp året derpå. Det ble snart for vanskelig 
å holde bevegelsen sammen, og ved et møte i Chicago i april 1986 
besluttet Baxter, Simpson, Basham og Mumford å avvikle. Siste nummer 
av New Wine Magazine utkom i desember samme år.  

Tre år senere bad Mumford offentlig om tilgivelse for at han selv og 
hans nærmeste medarbeidere hadde invadert privatsfæren til utallige 
troende.17 

Den eneste av de tre gjenlevende bibellærerne som fremdeles 
bifaller Shepherdingbevegelsens anliggende, er Simpson. I mars 1987 
etablerte han The Fellowship of Covenant Ministries and Churches 
(FCM), et forbund av forkynnere og lokalmenigheter som så/ser hen til 
ham selv som ‘shepherd’. Også Simpson har like fullt tatt noe selvkritikk 
vedrørende illegitim autoritetsutøvelse over enkelttroende. Han utgav i 
mange år bladet Christian Conquest.  

Bevegelsens influering av skandinavisk karismatikk  

Flere av bevegelsens bibellærere, først og fremst Mumford og Baxter, 
hadde en periode utstrakt kontakt med britiske Restorationistledere, men 
benekter like fullt at Restorationistbevegelsen sprang ut av 
Shepherdingbevegelsen. “Det vil være riktigere å si at bevegelsene var 
parallelle og at vår undervisning hadde en viss innflytelse,” skriver 

                                                   
15 S. David Moore, ibid., s. 81-82. Min oversettelse. 

16 Linda Howard, “A New Beginning.” Charisma, april 1984 s. 39.  

17 “Mumford Explains Why.” Ministries Today, jan.-feb. 1990 s. 53-58.  
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Simpson ved en anledning.18 
I Norge gjorde denne visse innflytelse at 

flere av lederne innen Kristent Fellesskap-menighetene fortsatte å 
abonnere på New Wine Magazine (som de for øvrig hadde gjort både før 
kontakten med britisk Restorationistbevegelse var initiert og Kristent 
Fellesskap-menighetene var etablert) og senere på Christian Conquest. 
Flere av Mumfords bøker ble for øvrig oversatt til skandinaviske språk.  

I Skandinavia var det dessuten først og fremst som enkeltforkynnere 
de amerikanske bibellærerne gjorde seg bemerket. Princes første kone, 
Lydia Christensen,19 

var dansk, som allerede påpekt, og Prince har som 
forkynner besøkt Skandinavia ved en rekke anledninger. I tillegg til hans 
Israelsengasjement har han først og fremst gjort seg bemerket for 
forkynnelsen av at mange kristne trenger utfrielse fra demoniske 
åndsmakter. I Sverige var det kanskje først og fremst Sten Nilsson, som 
senere ble Ulf Ekmans svigerfar, som ble fascinert over Princes 
demonologi.20 

Fra 4. til 6. juni 1973 inviterte Nilsson til et ministevne i 
Stockholm (med om lag 20 deltakere) hvor han underviste om dette 
temaet – med utgangspunkt i datteren Maj-Kristin og venninnen Barbro 
Daelanders svenske oversettelse av Princes lære om demoner og hvordan 
disse kan få et feste i troende og derfor må drives ut gjennom autoritativ 
bønn.  

En av deltakerne på stevnet var Lars Henriksson. Året i forveien 
hadde han sammen med kona Ann Cathrin gått på bibelskole i Sarons 
Dal. Sammen med fire andre flyttet de etter skoleårets avslutning til 
Skatsborg, 5 mil sør for Ålborg i Danmark, for å bo i kollektiv. (Her ble 
de boende i om lag 3 år.) Under stevnet i Stockholm i 1973 bad 
Henriksson om tillatelse til å utgi Princes demonologihefte også til norsk, 
og fikk innvilget forespørselen.21 

                                                   
18 Charles V. Simpson, brev til forfatteren, datert 07.05.1997. Min oversettelse.  

19 Lydias historie er gjenfortalt av Derek Prince, Appointment in Jerusalem 
(Eastbourne, England: Kingsway Publications Ltd., Reprint, 1980). 

20 Nilsson hørte Prince anbefalt første gang av amerikaneren Russ Bixler i 1960. 
Det skulle imidlertid gå 12 år før Nilsson fikk høre Princes bibelundervisning per-
sonlig. (Sten Nilsson, brev til forfatteren, datert 03.01.1995.) 

21 Princes undervisning om demonologi var fascinerende lesning i karismatiske 
kretser, både i Oasesammenheng, Metodistkirken i Skien og Guds Lam Kirke i Oslo 
for å nevne noen.  
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Omtrent samtidig fikk kretsen rundt Henriksson personlig kontakt 
med Prince selv, noe som førte til at de begynte å oversette amerikanske 
undervisningskassetter av ham og likesinnede til norsk og svensk. Noen 
av oversettelsene ble også gjort fra engelskspråklige hefter. De første 
oversettelsene ble gjort i A-4 format, senere kom de i et hendigere 
bokformat. Det lille kollektivet i Danmark, som for øvrig kalte seg Gi det 
videre, var de første som gikk i gang med produksjon av Princes 
materiale på et ikke-engelsk språk. Samlet har det blitt utgitt om lag 20 
bøker/hefter på både svensk og norsk. (I Danmark benyttet man de 
norske oversettelsene). I Norge ble oversettelsene sendt ut fra Uvdal, av 
en tidligere Sarons Dal-elev som hadde gått sammen med ekteparet 
Henriksson i Kvinesdal. Som en kuriositet kan det også nevnes at flere 
bøker ble oversatt til både ungarsk og rumensk i perioden 1976-78, og 
Henriksson tipper at man samlet har trykket hundretusener av disse på 
norsk, svensk, rumensk og ungarsk.  

Ett hefte som imidlertid aldri ble utgitt, var Princes undervisning om 
disippelskap. I ettertid har Prince personlig beklaget innholdet i dette. Gi 
det videre ble i så måte aldri noen eksponent for Shepherdingbevegelsen 
og dens disippelskaps-undervisning.22 

Noe annerledes stiller det seg 
gjerne med både Kristent Felles-skapmenighetene og Guds Lam Kirke i 
Oslo (jfr. note 21).23 

Det bør dog sies at disse sammenhengers disippel-
skapsforkynnelse i liten, om i det hele tatt noen, grad er influert av verken 
Prince eller de fire øvrige amerikanske forkynnerne. Flere av Kristent 
Fellesskap-lederne er imidlertid forholdsvis kjent med amerikanernes 
disippelskaps- og underordningsteologi og føler behov for å reservere seg 
fra deler av denne. En vesentlig kontrast er at Kristent Fellesskap-lederne 
i Norge, tilsvarende Restorationist-lederne i England, hevder å ta avstand 
fra en pyramidal struktur med én mann på toppen. I stedet mener man å 
favorisere en ledelsesstruktur hvor flere ledere står sammen, og hvor både 
ledere og ‘fotfolk’ lar flere mennesker få innsyn i eget liv. Man gir og 
mottar korreksjon fra flere kanter. Man etterstreber for øvrig 
vennskapsrelasjoner, noe man håper skal bevirke en gjensidig influering, 

                                                   
22 Lars Henriksson, telefonintervju datert 05.09.2001.  

23 Mange har brutt med Oslomenigheten opp gjennom årene, delvis for å 
beskytte seg mot en illegitim invasjon av privatsfæren fra lederhold. Menigheten tok 
deretter navnet Oslo Gospel Senter, men synes senere å ha lagt ned formell 
virksomhet.  TM
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ikke ‘fra toppen og ned’, men likeså gjerne ‘nedenfra og opp’ – om den 
ene part skulle ha en lederposisjon i menigheten og den andre ikke.  

En vel så vesentlig kontrast mellom amerikansk Shepherding-
bevegelse og norsk Kristent Fellesskap-bevegelse er at sistnevnte i 
utgangspunktet hevder å forvente at folk flest har styring på sitt eget liv. 
Kun i den grad menighetens medlemmer frivillig tar kontakt fordi man 
ønsker råd før man tar beslutninger som berører privatsfæren, hevder man 
at råd blir gitt. Det de to bevegelsene like fullt har til felles, er et sterkere 
oppgjør med en individualisert kristendomsform hvor den enkelttroende i 
positiv mening ansvarliggjøres av fellesskapet for de valg og beslutninger 
man måtte fatte om disse oppfattes som på kollisjonskurs med det man 
opplever som rett og godt.  
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KAPITTEL 15 

Norsk karismatisk fornyelse – en kortfattet historikk* 
Den karismatiske bevegelse er – som term betraktet – problematisk. 
‘Bevegelsen’ lar seg nemlig ikke fange inn under eller underordnes noen 
spesifikk organisasjon eller organisasjonsstruktur. Segmenter av den har 
imidlertid inspirert til opprettelsen av flere stiftelser og organisasjoner 
med mer eller mindre fasttømrede ledelses- og autoritetsstrukturer. 
‘Bevegelsen’ som sådan er ikke organisert, selv om en rekke mennesker 
som opplever seg selv som innenfor anser seg i identifikasjonsfellesskap 
med de øvrige tilhørige. Det er først og fremst opplevelsesfellesskapet 
som forener i forhold til dem som står utenfor. I så måte er det 
nærliggende å identifisere ‘bevegelsen’ med en grasrotstrømning hvor 
opplevelseskristendom av spesifikt varemerke fungerer som identitets-
markør. 

Idag snakkes det mindre om ‘den karismatiske bevegelse’ som 
nåværende bevegelse, men mer om ‘karismatisk kristendom’. At 
uttrykksformen har endret seg, skyldes kanskje delvis at de karismatiske 
miljøsegmentene var mer dynamiske, mer ‘i bevegelse’, for 30-40 år 
siden. Men først og fremst reflekterer nok endringen i uttrykksform at 
karismatiske kristne i mindre grad enn tidligere er seg bevisste et 
innbyrdes opplevelsesfellesskap som andre kristne igjen mangler delak-
tighet i. Den karismatiske bevegelsen var for øvrig ingen separatist-
bevegelse som ivret for menighetsdannelser. Tvert imot hadde man som 
mål å virke innad med karismatisk fornyelse i de historiske kirke-
samfunn. Denne artikkelen søker derfor ikke å si noe om pentekostal-
karismatiske grupperinger og menighetsdannelser som har oppstått i 
Norge etter 1980. 

I sin doktoravhandling om pinsebevegelsen fra 1956 anførte Nils 
Bloch-Hoell både (1) skipsfarten og (2) norsk immigrasjon til USA som 
faktorer som har begunstiget innflytelse fra amerikansk til norsk kirkeliv. 
Innflytelsen har sannsynligvis vært formidlet både via brevveksling og 
ved besøk av hjemvendte norskamerikanere. I våre dager formidles 
nyheter fra ett kontinent til et annet umiddelbart, og da den karismatiske 
fornyelsen, til å begynne med sentrert rundt episkopalforkynner Dennis 
Bennett, oppstod i 1960, nådde ryktene Europa etter svært kort tid. Til 
Storbritannia nådde nyheten iallfall så tidlig som 1961, og tre år senere  
ble man vitne til en egen karismatisk fornyelsesbevegelse, i stor grad 
sentrert rundt daværende anglikansk (senere ortodoks) prest Michael 
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Harper og hans Fountain Trust stiftelse. I Skandinavia tok det lenger tid, 
og det er interessant å merke seg at blant annet de to pinseforkynnerne 
Stanley Sjöberg og Lewi Pethrus stilte seg åpne for og endog inviterte 
representanter for amerikansk Jesusbevegelse og karismatisk kristendom.  

Fra vårt eget hjemland er Hans-Jacob Frøen kjent, ikke bare som 
grunnlegger av den karismatiske stiftelsen Agape, men som ‘far’ for den 
luthersk-karismatiske fornyelsen, og dette uavhengig av Frøens person-
lige forhold til luthersk kristendom. Det vil imidlertid være umulig å 
utpeke en enkeltperson, i USA så vel som i Norge, som med rette kan 
kalles ‘den første karismatiker’. Hva skulle i så fall kriteriene være? Må 
en karismatiker tale i tunger? Hva er i så fall en pinsevenn – iallfall ikke 
en som nødvendigvis er tungetaler! Likefullt fungerer tungetalen som en 
viktig identifikasjonsmarkør – den ble for mange det synlige bevis på at 
Gud lever og er relevant, at Han griper inn i menneskers hverdagsliv. 
Torleiv Austad skriver i den forbindelse: 

Den karismatiske vekkelse vokste fram som en reaksjon på en 
intellektualisering av det kristne budskap. I nyortodoksiens periode (1920-1960) 
var en så opptatt av læreinnholdet i den kristne tro at Den Hellige Ånds gjerning 
i den enkeltes liv ble skjøvet ut på sidelinjen. Det førte til en viss åndelig tørke.1 

Og vitnesbyrdene fra flere som ble fanget opp av den karismatiske 
bevegelse i Norge på 1970-tallet synes å illustrere det samme forhold. 
Thomas Bjerkholt, daværende student ved Menighetsfakultetet i Oslo, 
fikk i 1972 ikke bare del i tungemålsgaven, men ble dessuten “fylt av 
glede og kunne ikke få bedt nok den første tiden.”2  

I et forsøk på å gi en historisk skisse av den karismatiske bevegelses 
historie i Norge, vil jeg identifisere forløperfasen som en periode hvor 
enkeltmennesker, som regel uavhengig av hverandre, hadde fått del i 

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 7-1 (2008) s. 57-71. Lange 
passasjer i denne var imidlertid klippet og limt fra Geir Lie, “Den karismatiske 
bevegelse i Norge – et historisk riss.” Baptist nr. 1/2001 s. 47-60. Dette ble gjort 
med eksplisitt tillatelse fra tidsskriftets redaktør. (En engelskspråklig versjon av 
denne ble publisert i Cyberjournal for Pentecostal-Charismatic Research # 7 (Feb. 
2000). Tilsvarende er mye klippet og limt fra Geir Lie, red., Norsk pinsekristendom 
og karismatisk fornyelse – ettbinds oppslagsverk (Oslo: REFLEKS-Publishing, 
2007, 2008). 

1 Torleiv Austad, Gud møter oss. Artikler om bønn og gudsbilde (Oslo: 
Akademia forlag, 2008) s. 124. 

2 Thomas Bjerkholt, personlig intervju, datert 5. oktober 1998. 
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pinsevennenes spiritualitet og åndsgaveutrustning, men uten at de forlot 
sine egne sammenhenger og uten at de gjorde sine personlige 
nådegaveerfaringer til hovedsak. 

Forløperfasen pluss karismatisk spiritualitet i noen frikirker 

Den karismatiske bevegelse har vanligvis blitt forstått som en 
‘pinsebevegelse’ utenfor pinsebevegelsen, altså utenfor de organiserte 
pinsesamfunnene. På samme måte som Ida Berthea Seehuus talte i tunger 
før T.B. Barratt fikk sin erfaring i USA, var det selvfølgelig personer 
innen den karismatiske bevegeelse som fikk sine erfaringer forut for flere 
av dem som senere er blitt kjent som bevegelsens plogspisser. De eldste 
pinsesamfunnene i Norge, De Frie Evangeliske Forsamlinger og 
pinsebevegelsen, har fra begynnelsen av rekruttert tilhengere blant 
troende med tilhørighet innen Den norske Kirke og Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke. Også på eksklusivt opplevelsesnivå har man 
rekruttert innenfor blant annet disse to segmentene, idet flere har valgt å 
bli stående innenfor sin opprinnelige konfesjonstradisjon. I oppslags-
verket Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse (2008) skriver Per 
Eriksen: 

Under vekkelsen i Ålesund i 1907 vakte den 21 år gamle Sigvart Engeset stor 
oppmerksomhet ved å tale i tunger. Dette hadde aldri skjedd før på de kanter av 
landet. Sammen med Engeset virket den 27 år gamle Johannes G. Jensen som 
hadde helbredelsens nådegave. Engeset selv beskriver vekkelsen som brøt ut 
slik: ‘Det kom så mykje folk til møta at dei fekk ikkje rom i det huset Frikyrkja 
hadde, og det vart søkt til styret for Indremisjonen om å få bruke det store 
bedehuset. For det meste var det i minste laget det og, så mykje folk som det 
kom, både frå byen og dei næraste bygdene. Det var ikkje tungetalen dei kom 
etter. Den var bare brukt som ei kyrkjeklokke fra først av for å samle folket. Det 
var Guds ord dei fekk høyra.3 

Jan Gossner skriver om Engeset i det samme oppslagsverket: “Han 
hadde hørt om pinsebevegelsen i hovedstaden og forteller at det for 
mange utløste bønnetrang og forventning. Man bad om utgytelse av Den 
Hellige Ånd og om sann vekkelse.”4 Tilsvarende tiltrakk også Hans-

                                                   
3 Per Eriksen, “Frikirke, Den Evangelisk Lutherske” i: Geir Lie, red., Norsk 

pinsekristendom og karismatisk fornyelse (Oslo: REFLEKS-Publishing, 2. utg., 
2008) s. 52-54 (53). 

4 Jan Gossner, “Engeset, Sigvart” i: Norsk pinsekristendom og karismatisk 
fornyelse s. 36. 
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Jacob Frøens karismatiske virke seg enkeltpersoner som hadde fått sitt 
første møte med karismatisk kristendom forut for møtet med Frøen selv.  

Jan Torolf Egeland (f. 1947), senere Etiopiamisjonær i regi av Det 
norske Misjonsselskap, opplevde tungemålsgaven i 1963. Gaven kom 
imidlertid ut av funksjon inntil han, som student ved Misjonshøgskolen i 
Stavanger, fikk høre om den karismatiske fornyelsen som utbredte seg i 
de historiske trossamfunn. Etter at han i 1972 flyttet til Oslo for å fullføre 
teologiutdannelsen ved Menighetsfakultetet, kom han raskt i kontakt med 
Frøens virke.5 Også Erling Molteberg (f. 1909), tidligere misjonær innen 
Misjonssambandet og som hadde opplevd tungemålsgaven i 1952, selv 
om han senere aldri hadde “satt noe navn på det jeg opplevde,”6 kjente 
igjen sin egen erfaring i sitt senere møte med den karismatiske 
fornyelsen.  

Det kan for øvrig synes som om Misjonssambandet alltid har hatt en 
krets eller understrøm innen miljøet som har stilt seg åpen overfor 
karismatisk kristendom. I enda større grad enn Misjonssambandet gjelder 
imidlertid dette for flere av frikirkesamfunnene, hvilket vi i det 
etterfølgende vil se nærmere på. 

Frelsesarméen 
Flere norske frikirkesamfunn og grupperinger ble berørt av 
pinsebevegelsen. Frelsesarméen var, ikke minst til å begynne med, solid 
forankret i hellighetsbevegelsen, pinsebevegelsens umiddelbare forløper. 
Den felles hellighetsforståelse dannet utvilsomt et tilknytningspunkt 
mellom Frelsesarméen og Barratt, og ‘Arméens’ skriftlige organ Krigs-
raabet uttrykte seg tidlig i 1907 i positive vendinger om Barratts 
pinsemøter: “Inden vore rækker merkes vækkelsens herlige kraft, idet 
syndere frelses, og Guds børn helliges.”7 Ikke mange synes likevel på 
denne tiden å ha åpnet seg for tungetalen. Dette skulle imidlertid endre 
seg i og med den karismatiske fornyelse. Under et møte i Sarons Dal i 
1970 vitnet Leidulf Eikeset om sin egen karismatiske åndsutrustning fra 
1952. Leif Braathen, senere fulltidsarbeider innen Ungdom i Oppdrag, 

                                                   
5 Jan Torolf Egeland, “Lys fra Jesus” i: Hans-Jacob Frøen og Steinar Remetun, 

red., Min dåp i Helligånden til kraft (Oslo: Agape, 1976) s. 44-49. 

6 Erling Molteberg, “Mitt vitnesbyrd.” Dypere liv nr. 4 1972 s. 22.  

7 Geir Lie, “Frelsesarméen” i: Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse s. 
48-49. 
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gjorde sine karismatiske erfaringer tidlig på 1970-tallet. Hans far, 
oberstløytnant Arne Braathen, opplevde det samme rundt 1976. Han 
opplevde nå en ny iver i å vitne og vant en del uomvendte forretningsfolk 
for den kristne tro. I perioden 1978-80 holdt han karismatiske møter i 
ulike korps, ofte sammen med Frank Åbyholm. Arne Braathens 
katalysatorrolle for karismatisk oppvåkning innen Frelsesarméen kan 
knapt undervurderes. 

Leif Braathen ble for øvrig i 1976 bedt om å holde en møteserie i Oslo 
3. korps. Flere opplevde en kristen omvendelse under møtene, og enda 
flere gjorde sine personlige karismatiske erfaringer, deriblant en rekke 
kadetter fra Krigsskolen. Ungdomsleder i 3. korps, Gunnar Gulliksen, 
begynte fra 1977 av å arrangere årlige ungdomsleire på landsplan. Det 
ble snart også arrangert familieleire, både i påsken og på sommeren. De 
ulike samlingene, som fikk navnet ‘Ungt Treff’, vedvarte i 8-9 år og 
samlet på det meste 2-300 mennesker i ‘Armé’-regi. Det utkrystalliserte 
seg snart et lederteam bestående av Gunnar Gulliksen, Hilbert Nordheim 
(Kristiansand), Einar Eikeli (Fredrikstad) og Godtfred Erland (Trond-
heim). 

De stod alle i en karismatisk oppblomstring innenfor sine egne korps. 
Sannsynligvis så mange som 30 ungdommer med karismatisk ‘Ungt 
Treff’-tilknytning ble siden kadetter ved Krigsskolen. I tillegg til ‘Ungt-
Treff’-lederne virket øvrige forkynnere, som Fredy Runar, Roar Berg 
Olsen, Samuel Estdahl, Kåre Nordli og Aase Marti innad i Frelsesarméen 
med profilert karismatisk forkynnelse. 

Det norske Baptistsamfunn 
En av grunnene til at den karismatiske fornyelsen i USA fikk så pass stor 
medieoppmerksomhet, var at den representerte noe helt nytt. Pinse-
bevegelsen, som til å begynne med representerte en sosio-økonomisk 
underklasse, opererte i stor grad i religiøs isolasjon til andre konfesjons-
dannelser. Dette var imidlertid ikke tilfelle i Norge. Norske baptister, for 
eksempel, var i utgangspunktet positivt innstilte til den gryende 
pinsebevegelsen, som kom med T.B. Barratt i 1906-07. Velviljen 
skyldtes nok i ikke liten grad norske baptisters, på denne tid, positive 
holdning til toneangivende forkynnere innen den ikke-metodistiske fløy 
av hellighetsbevegelsen. I Banneret hadde man over lengre tid avertert en 
bok om Den Hellige Ånds fylde av den amerikanske ‘Keswick-
forkynneren’ (og baptistforstander) Adoniram Judson Gordon. Også R.A. 
Torrey var kjent og verdsatt blant baptistene, og hans Den Helligaands 
Daab var blitt utgitt i Bergen i 1906. De elementer av Barratts TM
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forkynnelse som korresponderte med Torrey hadde man få problemer 
med. Tungetale som fenomen hadde man heller ikke innsigelser på. Men 
noe bevis på ‘åndsdåp’ var tungetalen likevel ikke.  Ida Berthea Seehuus 
sin tungetaleopplevelse er allerede referert til. Hun var gift med Carl 
Magnus Seehuus, pastor i baptistmenigheten i Skien og senere 
grunnlegger av Norges første pinsemenighet, Tabernaklet i Skien. I 1905 
fortalte hun mannen at “når hun bad i enrum kom det ord på hennes 
lepper som hun ikke forstod,” hun var sikker på at det var et “Åndens 
sprog”.8 Carl Magnus Seehuus, derimot, var overbevist om at tungetale 
ikke var ment for vår tid. På høsten 1906 leste imidlertid Ida om Azusa 
Street vekkelsen i det britiske bladet The Christian Herald og opplevde 
lesningen som en bekreftelse på ektheten av hennes egen opplevelse fra 
året i forveien. Mannen foretok nå et personlig studium av fenomenet 
tungetale og kom til at dette ikke hadde opphørt med de nytestamentlige 
apostlene likevel. Kort tid deretter leste ekteparet i bladet Byposten om 
metodistforkynner T.B. Barratts tungetaleopplevelse i New York City. 

Flere innen Baptistsamfunnet stilte seg positive, ikke bare til 
pinsevennenes ‘åndsdåpserfaring’, men også til læren som sådan. Severin 
Larsen, som hadde blitt baptist i 1895 og var forstander i Fredrikshald 
(Halden), skrev begeistret i Banneret om sin personlige tilslutning til 
pinsebevegelsens lære- og erfaringsmessige anliggende etter at han selv 
hadde mottatt ‘åndsdåp’ 5. februar 1907. Larsen var baptist hele sitt liv, 
men virket også svært mye blant pinsevennene og i andre frimenigheter. 

Landets første pinsemenighet ble dannet i Skien 24. april 1908 etter et 
brudd med baptistmenigheten, hvor sistnevntes pastor, Carl Magnus 
Seehuus, nå ble pastor i pinsemenigheten i stedet. Tilsvarende splittelse 
skjedde i baptistmenigheten i Fredrikshald, samtidig med at den nye 
bevegelsen syntes å innfiltrere menighetene også i Kristiania, Arendal og 
Trondhjem. Baptistsamfunnets senere noe kritiske holdning til pinse-
bevegelsen må utvilsomt sees i lys av de mange baptister som raskt ble 
rekruttert til pinsebevegelsen. 

I motsetning til de fleste øvrige norske frikirkesamfunn har man like 
fullt forut for den karismatiske bevegelses tilblivelse alltid hatt baptister 
som var positivt innstilte til pinsebevegelsens anliggende og som i 
møtesammenheng gjerne frembar både tungetale, tydning og profetisk 
tale. I flere menigheter preget dette virksomheten i sterk grad. Den 
karismatiske bevegelse representerte i så måte lite nytt, og norske 

                                                   
8 Ida Berthea Seehuus, Erindringer (Skien: C.M. Seehuus’s forlag 1935) s. 63.  
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baptister ble i liten grad direkte berørt av denne. Et viktig unntak var 
Guds Tro Evangelisering, det vil si karismatiske evangeliseringsteam 
som i perioden 1975-84 virket til inspirasjon innad i norske baptist-
menigheter og utad i evangeliseringsøyemed. Et annet viktig unntak var 
baptistmenigheten i Oppdal, som tidlig på 1980-tallet gjennomgikk en 
radikal karismatisk fornyelse, samtidig som den, etter impulser fra blant 
annet den britiske Restorationistbevegelsen, og stikk i strid med baptis-
tiske kjerneverdier, avviklet menighetsdemokratiet for det man kalte en 
‘teokratisk’ menighetsorden. Etter sterke rivninger innad og skarpe mot-
setninger i forhold til Det norske Baptistsamfunn ble menigheten 
ekskludert fra sistnevnte i 1986 og tok navnet Oppdal Kristne Senter. Et 
betydelig mindretall i den opprinnelige baptistmenigheten dannet, med 
støtte fra Baptistsamfunnet, Oppdal og Lønset Baptistmenighet.9 Den 
opprinnelige baptistmenigheten i Oppdal opplevde for øvrig en splittelse 
også i 1956, idet utbrytermenigheten – som tok navnet ‘Frimenigheten’ – 
stilte seg mer positiv til pinsevennenes lære og praksis, men like fullt 
valgte selvstendig menighetsdannelse uten å knytte seg opp mot verken 
De Frie Evangeliske Forsamlinger eller pinsebevegelsen. Frimenigheten 
og Oppdal Baptistmenighet ble dog gjenforent 28. januar 1979 og beholdt 
navnet Oppdal Baptistmenighet.10 

Det norske Misjonsforbund 
Også Det norske Misjonsforbund (DNM) har fra begynnelsen av hatt et 
forholdsvis åpent forhold til pinsebevegelsens særanliggende. Trossam-
funnet har delvis forankring i 1800-tallets hellighetsbevegelse gjennom 
svensk-amerikaneren Fredrik Fransons innflytelse. Trossamfunnet opp-
levde sterk numerisk vekst under den såkalte Mangs-vekkelsen, som også 
var preget av karismatiske innslag. Ingunn Folkestad Breistein skriver for 
øvrig, og med rette: 

Selv om dette ikke var noe nytt innen DNM, har Misjonsforbundet etter 
Mangsvekkelsen vært åpen for ulike innslag av nådegaver. Samtidig har DNM 
hatt et betydelig innslag av plymouthbrødrenes lære, en bevegelse som var 
skeptisk til karismatikk. De senere år har plymouthbevegelsens innflytelse i 

                                                   
9 Geir Lie, “Baptistsamfunn, Det norske” i: Norsk pinsekristendom og 

karismatisk fornyelse s. 9-10. 

10 Sverre Michaelsen og Ole Kr. Karlsen, “Sammenslutning Oppdal 
Baptistmenighet og Frimenigheten i Oppdal.” Banneret nr. 13 100 årg. (31. mars 
1979) s. 3. 

TM

PDF Editor



Norsk karismatisk fornyelse – en kortfattet historikk 

 202 

 

 

DNM blitt svekket. Det gjelder også plymouthbrødrenes endetidssyn, som lenge 
var rådende i DNM.11 

Hans-Jacob Frøen er allerede nevnt som grunnlegger av den karis-
matiske Agapestiftelsen. Han hadde en personlig tungetaleopplevelse i 
1938, mens han fremdeles studerte teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo 
og samtidig stod tilsluttet Det norske Misjonsforbund (som tillater dob-
belt medlemskap, idet Frøen også stod tilsluttet Den norske Kirke). For 
Frøen synes tungetaleopplevelsen der og da ikke å ha fått noen skjell-
settende betydning. Annerledes stilte det seg for forkynnerkollega innen 
Misjonsforbundet, Ingulf Diesen. Etter et personlig møte med karismatisk 
kristendom i 1946 takket han som 19-åring ja til pastorstilling i 
Kongsberg Misjonsmenighet. Og etter flere års teologistudier og 
pastortjeneste i USA vendte Diesen i 1959 tilbake til Norge og bygget 
opp Ansgar bibelskole og teologiske seminar. I 1970 møtte han den 
luthersk-karismatiske presten Herbert Mjorud i USA. Diesen oppfordret 
ham om å komme til Norge, samt ta kontakt med Hans-Jacob Frøen, som 
nå var sjømannsprest på Bygdøy og året i forveien hadde opplevde en 
karismatisk fornyelse, idet erfaringen fra 1938 hadde fått ny aktualitet. 

På en måte var det Frøens sønn Eivind som ble katalysator for den 
eldre Frøens karismatiske fornyelse. Etter sin kristne omvendelse under 
en møteserie med pinseforkynner Emanuel Minos i misjonsmenigheten 
Betlehem i Oslo i 1965, fikk Eivind raskt kontakt med evangeliserings-
organisasjonen Navigatørene og Dagfinn Sæther som da ledet arbeidet. 
All fritid ble nå investert i organisasjonen, og planlagte studier ble lagt på 
hyllen. Av Navigatørene lærte Eivind systematisk bibellesning og 
personlig evangelisering. Etter hvert oppdaget han også en karismatisk 
dimensjon med nådegaver, kraft og helbredelse. Etter å ha sluttet i 
Navigatørene i 1967, startet han nemlig, sammen med kameraten Øyvind 
Hofstad, en frittstående evangeliserings- og bibelstudiegruppe. To av 
deltakerne i bønnegruppa tilhørte Betlehem og hadde gjort sine karis-
matiske erfaringer mange år i forveien. Gruppa ble enige om å gjøre et 
studium på Den Hellige Ånd, og i løpet av en av samlingene i 1969 fikk 
også Hofstad motta tungemålsgaven. Hans-Jacob Frøen deltok for øvrig 
også på en av disse samlingene og erfarte nå at hans egen tungemålsgave 
fra 1938 kom i regelmessig bruk. Etter hvert valgte man å flytte 

                                                   
11 Ingunn Folkestad Breistein, “Misjonsforbund, Det norske” i: Norsk 

pinsekristendom og karismatisk fornyelse s. 116-117 (117). 
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samlingene hjem til Hans-Jacob Frøen, hvor man hver onsdag samlet om 
lag 60 troende til bønn. 

Uavhengig av det som skjedde i kretsen rundt Hans-Jacob og Eivind 
Frøen, møtte i 1969 norsk- og svenskamerikanerne Simon Vikse og 
Henry Carlsson opp i Oslo. De representerte legmannsorganisasjonen 
Full Gospel Business Men Fellowship International, og var interessert i å 
starte FGBMFI-møter i hovedstaden. I analogi med de alliertes luftbro til 
Berlin i 1948 mente amerikanske FGBMFI-tilhengere om seg selv at de 
formidlet en ‘air-lift’ med åndelige forsyninger til europeiske kristne. 
Gjennom Einar Follestad i Filadelfia, Oslo ble det knyttet kontakt med 
Nils Røhnebæk, som drev Midtstuen hotell i Oslo. Røhnebæk hadde selv 
statskirkebakgrunn, men kona Sonja, hadde hatt kontakt med pinsevenner 
og mottatt ‘åndsdåpen’ før de giftet seg. Ikke lenge etter første kontakten 
med Vikse og Carlsson kom de med det første teamet av amerikanere. 
Tilsøkningen var stor, hovedsakelig fra frikirkelige sammenhenger. 
Statskirkeprestene Hans-Jacob Frøen (Sjømannskirken), Thørner Hofstad 
(Oslo Trefoldighetskirke) og Asle Enger (Frogner Kirker) stilte også sine 
kirker til amerikanernes disposisjon.  

Eivind Frøen møtte opp på de første FGBMFI-møtene og mottok selv 
tungemålsgaven idet amerikaner Harald Bredesen bad for ham med 
håndspåleggelse. Dette var i samme tidsperiode som Hans-Jacob Frøen 
hadde møtt opp på den yngre Frøens bønnesamlinger sammen med 
Øyvind Hofstad. Det var for øvrig  ikke bare FGBMFI-samlingene som 
førte far og sønn Frøen i kontakt med den karismatiske fornyelsen. 
Eivind gikk på dette tidspunkt på møter i den amerikansk-lutherske kirke, 
og fikk herigjennom gjennom ungdomspastor Joe Johnson høre om den 
karismatiske fornyelsen i USA. Johnsons mor var aktivt med blant 
luthersk-karismatikere i hjemlandet og skrev til sønnen om den luthersk-
karismatiske presten Herbert Mjorud.  

Gjennom Joe Johnsens mor hadde Mjorud fått Eivinds adresse. Fra 
Asia skrev han så vinteren 1970 og gjorde oppmerksom på at han kunne 
komme innom Norge og ha møter om det var av interesse. Som vi 
allerede har sett, hadde også Ingulf Diesen truffet Mjorud i USA og gjort 
denne oppmerksom på Eivinds far Hans-Jacob. Da Mjorud kom, ble det 
arrangert noen offentlige møter, men Mjorud ønsket også å nå prester og 
ledere. De spurte seg hvordan invitere prester slik at de ville komme og 
fant så ut at gratis lunch på Grand Hotell måtte være tingen. På dette 
møtet bekjentgjorde både Hans-Jacob og presten Hans Christian Lier at 
de hver på sin kant hadde opplevd en karismatisk fornyelse, noe som 
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umiddelbart førte til førstesidesoppslag i Morgenposten: ‘Prester i 
Kirken: Vi taler i tunger.’ 

Sommeren 1970 dro Eivind og Hans Jacob til USA. Mjorud hadde 
ordnet dette. Far og sønn reiste rundt og besøkte ulike karismatiske 
sammenhenger. Blant annet overvar de ‘Full Gospel World Conference’ i 
Chicago hvor Kathryn Kuhlman var en av forkynnerne. De besøkte 
dessuten Dennis Bennett i Seattle. De fikk også god kontakt med mange 
som så ble invitert til Norge. Her ble Hans Jacob frontfigur. 

Enkeltpersoner som fikk betydning for mange 
Som allerede påvist, var det en rekke personer som hadde fått personlig 
befatning med karismatisk kristendom og selv opplevd karismatisk 
nådegaveutrustning i forkant av at det ble mulig å identifisere en 
spesifikk karismatisk bevegelse. Tidlig ute var også Reidar Paulsen, 
senere grunnlegger og hovedpastor i Kristkirken, Bergen. I løpet av 1966, 
mens han bodde på hybel på Frikirkens Luthersk Bibel- og Menighets-
seminar, ble han oppringt av journalist Kåre Pettersen i Morgenposten. 
Pettersen hadde truffet flere amerikanere i Stockholm. Disse hadde vært i 
Moskva, en av dem var norskættet og kunne godt tenke seg å preke i 
Oslo. Hadde Paulsen mulighet for å arrangere et møte med vedkom-
mende? Amerikaneren het Harald Bredesen, og det var hans første 
Norgesbesøk. Han deltok både på ungdomsmøte i Oslo Vestre Frikirke 
og i Frogner Kirke hvor Asle Enger stilte kirken til disposisjon (sann-
synligvis fordi han kjente journalist Pettersen). 

Paulsens karismatiske gjennombrudd synes å ha skjedd i forlengelse 
av Bredesens personlige forbønn mens de satt på Paulsens hybel. Ingen-
ting følelsesmessig skjedde der og da, men innen om lag en uke fulgte en 
mer påtakelig opplevelse hvor tungetalen fulgte med. I 1969 besøkte 
Paulsen Bredesens hollandsk-reformerte  menighet i Mt. Vernon, New 
York hvor han for første gang hørte en forsamling som sang kollektivt i 
tunger. Det gjorde også inntrykk å se en menighet som reflekterte en 
forening av ulike raser og etniske grupper som fantes innen det geo-
grafiske nærmiljøet.  

De første årene etter Paulsens karismatiske gjennombrudd i 1966 ble 
både en rik og vanskelig tid. Han manglet et miljø hvor han kunne dele 
sine nyervervede erfaringer og trengte lang tid for å avklare disse rent 
teologisk. Det endte opp med at han skrev sin første bok, Den Hellige 
Ånds fylde, som kom ut på Luther forlag i 1970. Senere oppstod det et 
karismatisk miljø blant flere av studentene ved Det teologiske Menighets-
fakultet, og det disse senere skulle skrive, var innholdsmessig veldig likt TM
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det Paulsen hadde uttrykt allerede i 1970. Rett før jul 1970 ble han for 
øvrig invitert til å holde et foredrag om den karismatiske vekkelse på 
Indremisjonens arbeidermøte. Foredraget ble trykket i avisen Dagen i 
1971 og dekket en hel avisside. 

Enda tidligere enn Reidar Paulsen var Tore Lende, som senere skulle 
få en katalysatorfunksjon hva angår opprettelsen av en rekke karismatiske 
fellesskapsgrupper i Norge. Allerede som ungdom ble han redskap til en 
karismatisk vekkelse i bedehusets ungdomsforening på Undheim. Han 
fikk fatt i litteratur om ‘åndsdåp’ og tok med seg ungdommene på møter i 
ikke-luthersk regi, blant annet i pinsemenigheten på Sandnes. I 1968 
deltok han på Missionary and Soulwinnings Fellowships evangeliserings-
skole i England hvor han blant annet hørte forkynneren Roger Forster. 
Gjennom Forster ble det knyttet kontakt med Peter Lyne, som besøkte 
Norge samme året. Lende arrangerte husmøter, og det ble dessuten holdt 
samlinger i det kristne elevlaget ved lærerskolen i Stavanger. Lyne talte 
om den karismatiske vekkelsen som gikk fram i de historiske kirke-
samfunn – møtene var utvilsomt blant de første karismatiske møtene i 
Norge. 

Tidligere ute enn både Lende og Paulsen var imidlertid Aril 
Edvardsen. Han hadde opplevd en kristen omvendelse i 1956 og ble kort 
tid deretter tilsluttet en lokal pinsemenighet. Sommeren 1964 arrangerte 
han sitt første sommerstevne i Sarons Dal, Kvinesdal og samlet om lag 
1200 deltakere til kveldssamlingene i tillegg til 3 møter med bibel-
undervisning på dagtid ni dager til ende. Allerede fra begynnelsen av fikk 
Edvardsen en viss appell også blant lutherske troende, og i 1963 refererte 
bladet Troens bevis, som han hadde startet i 1961, fra den karismatiske 
fornyelsen i USA som slo inn i de ulike historiske kirkesamfunn. 7 år 
senere, fra 12. til 14. juni 1970, innbød Edvardsen til en spesifikk Dypere 
Liv-konferanse i Sarons Dal med blant annet skandinaviske karismatikere 
som forkynnere. Junikonferansen inspirerte til videre karismatisk bevisst-
gjøring innen især flere ikke-lutherske frikirkesamfunn. Konferansen ble 
avløst av det årlige sommerstevnet i Sarons Dal, og dette igjen, av en 
rekke lokale Dypere Liv-konferanser i hele Sør Norge. Især metodistene 
ble berørt, ikke minst menighetene i Flekkefjord, Horten, Skien, Pors-
grunn, Hønefoss, Hvittingfoss og til dels Tistedal og Finnsnes (Nord 
Norge).12 

                                                   
12 Mellom 15-20 metodistforkynnere ble direkte berørt av den karismatiske 

bevegelse (deriblant Harald Wessel Nørberg, Harald Dysjeland, Kjell Sundby, Iver TM
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Karismatiske teologistudenter 
Den karismatiske fornyelsen fikk tidlig et visst nedslagsfelt ved 
Menighetsfakultetet, idet daværende stud.theol. Karl Frode Hilton hadde 
mottatt ‘åndsdåp’ i et FGBMFI-inspirert møte på Nils Røhnebæks 
Midtstuen hotell. Hilton inviterte studiekameraten Helge Høyland med på 
møter hjemme hos Hans-Jacob Frøen på Slemdal. Dette ble forøvrig 
starten til at flere karismatiske teologistudenter fra Menighetsfakultetet 
kom sammen til regelmessige bønnesamlinger, deriblant Øyvind Gaarder 
Andersen (pinsevenn), Jan Torolf Egeland og Thor Hesselberg. 

Den gryende karismatiske fornyelsesbevegelsen fikk en del medieopp-
merksomhet, men til tross for at flere av studentene på egen hånd gjorde 
sine karismatiske erfaringer, tok det tid før man fikk kjennskap til 
hverandre. Høyland og Egeland var med på de karismatiske bønnemøtene 
ved Menighetsfakultetet fra begynnelsen av, mens Hesselberg kom med 
noen måneder senere.  

Idet Menighetsfakultetet flyttet fra St. Olavs gate til Majorstua i 1972, 
fortsatte den karismatiske gruppen med bønnesamlinger også der. 
Gruppen var for øvrig ansvarlig for et besøk av den amerikanske 
karismatikerforkynneren Dennis Bennett, som talte til en ganske stor 
forsamling. Også David J. DuPlessis ble invitert, men fikk ikke inngang 
på Menighetsfakultetet. Møtet ble istedet holdt ved Teologisk Fakultet, 
Universitetet i Oslo, hvor rommet var overfylt. 

Til tross for at Hilton var katalysator for en egen karismatisk 
studentgruppe ved Menighetsfakultetet, ble han ikke invitert til å være 
med i bokkomitéen i forbindelse med at Dere skal få kraft (1976) ble 
utgitt. Ikke usannsynlig skyldtes dette at han ikke hadde teologiske 
betenkeligheter med å kalle sin personlige karismatikkopplevelse for 
‘åndsdåp’. Boken var nemlig ment å reflektere en luthersk tilretteleggelse 
av den karismatiske erfaring. Hilton var imidlertid ikke den eneste av 
studentene som nølte med å gjøre evangelisk luthersk teologi til den norm 
som den karismatiske erfaring skulle underlegges. Mens mange av de 
karismatiske studentene søkte teologiske alibi gjennom lesning av Ole 
Hallesby og Sigvart Riiser13, eksempelvis, knyttet andre seg opp mot 

                                                                                                                        
Høy og Leif S. Jacobsen) i tillegg til mange flere som i grunnholdning var positivt 
innstilte. 

13 Allerede i 1952 skrev Riiser boken Åndsutrustning og nådegaver, som senere 
er kommet ut i flere opplag. Boken fikk stor betydning for flere lutherske studenter 
som søkte en teologisk tilretteleggelse av sin egen karismatiske erfaring. 
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Hans-Jacob Frøens virksomhet, som hadde et mindre forpliktende forhold 
til luthersk teologi. I sistnevnte krets tilhørte blant andre Helge Storset og 
Olav Slåtten. 

Den karismatiske bevegelsen i Norge 

Selv om det, som vi har sett, var karismatisk engasjement innen flere 
frikirkesamfunn, ble det for de flestes vedkommende i liten grad en 
synlig bevegelse som bandt karismatikerne sammen innenfor sine 
respektive samfunn (med unntak av Frelsesarméen). Organisatorisk sett 
var det derfor primært innen Den norske Kirke at man ble vitne til 
konkrete bevegelser. Hans-Jacob Frøen var direkte ansvarlig for en av 
disse (Agape) og indirekte involvert i etableringen av en annen (Ungdom 
i Oppdrag), mens Hans Christian Liers karismatiske engasjement etter 
hvert munnet ut i organisasjonen Oase. Alle tre fortjener en kortfattet 
presentasjon. 

Agape og Ungdom i Oppdrag 
Etter å ha avlagt teologisk embetseksamen i 1941 og deretter vært 
engasjert som ungdomsarbeider innen Det norske Misjonsforbund, ble 
Frøen i 1948 ansatt som sjømannsprest og bygget opp Oslo 
Sjømannskirke. I forlengelse av tidligere omtalte frokostmøte på Grand 
Hotell 16. februar 1970 startet Frøen kort tid deretter opp regelmessige 
Dypere Liv-samlinger, som fortsatte over flere år. I 1971 organiserte han 
dessuten stiftelsen Agape, som ifølge ham selv mer var et motto eller en 
visjon enn noen organisasjon. Stiftelsen hadde likefullt en periode ti 
ulønnede forkynnere som reiste rundt. I regi av Agape-stiftelsen ble 
dessuten bladet Dypere liv utgitt i perioden 1972-81. Agape var modellert 
etter den daværende anglikanske forkynneren Michael Harpers Fountain 
Trust stiftelse i Storbritannia og skulle profilere karismatisk fornyelse inn 
i de etablerte trossamfunn gjennom særskilte konferanser og stevner, 
samt gjennom evangelisering og disippeltrening.14 Det ble derfor 
arrangert Dypere Liv konferanser både i Sjømannskirken på Bygdøy og i 

                                                   
14 Det var et uttalt mål blant karismatikere at man ikke ønsket å etablere 

selvstendige menigheter, men tvertimot ville profilere karismatikken inn i de 
historiske kirkesamfunn. Den første norske karismatikerforkynneren som brøt med 
dette, var Iver Emanuel Høy (f. 1925). Han opplevde tungemålsgaven etter forbønn 
og håndspåleggelse av amerikaner Harald Bredesen i oktober 1970. I 1972 etablerte 
han Norges første karismatiske menighet, Oasen i Fyllingsdalen. Menigheten ble 
imidlertid lagt ned ti år senere og medlemmene overført til andre menigheter. 
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lokalmenigheter rundt omkring. I tillegg arrangerte Frøen større 
karismatiske konferanser (gjerne med internasjonalt kjente forkynnere) 
på Flekkerøya (1972), Haugetun (1973) og Solborg folkehøgskole 
(1974). Steinar Remetun ble Agapes første heltidsarbeider, og i 1978 
gikk man til anskaffelse av et småbruk i Lyngdal (Hvilens Vann), som 
var tiltenkt rollen som åndelig inspirasjonssenter og base for 
evangelisering. Samme året fikk Agape leie et senter i Borgen i Nord 
Troms. Agape ble imidlertid lagt ned i 1981, delvis i forlengelse av at 
Remetun ble avskjediget og senteret i Nord Troms omstrukturert.  

Kjernen i Agapes evangeliserende ungdommer ble raskt loset inn i 
misjonsorganisasjonen Ungdom i Oppdrag, stiftet av Eivind Frøen og 
Øyvind Hofstad i 1971, i etterkant av at Frøen og amerikaner Loren 
Cunningham (grunnlegger av Youth With A Mission [YWAM]) møttes 
under en karismatisk konferanse i Guilford, England. Til å begynne med 
var det kun en identifikasjonsmessig, men ingen formell tilknytning 
mellom Ungdom i Oppdrag og Youth With A Mission, idet Ungdom i 
Oppdrag ønsket en formell forpliktelse på Den norske Kirkes lære-
grunnlag. Endringer på dette punkt gjorde at den norske virksomheten i 
1984 ble en fullverdig del av YWAM-familien (som har virksomhet i 
omlag 150 land og har omlag 16 000 ulønnede kort- og langtids-
misjonærer). Hovedsenteret i Norge ligger på Grimerud utenfor Hamar, 
med mindre ‘baser’ i henholdsvis Arneberg, Skien, Flekkerøy, Ålesund, 
Eintrøa, Lensvik, Engavågen og Oteren.  

I tillegg til evangelisering og misjon tilbyr Ungdom i Oppdrag, 
tilsvarende den internasjonale moderorganisasjonen, en rekke kortvarige 
kursmoduler. For å kunne jobbe innen organisasjonen må man imidlertid 
først fullføre et evangeliseringskurs med innbakt praksis. 

Ungdom i Oppdrag har i mange år vært opptatt av familiearbeid og 
har arrangert særskilte familieweekender og leire. Dessuten har de siden 
1991 drevet Hedmarken Friskole i Løten. Siden 1972 har organisasjonen 
også utgitt bladet Mot Målet. I 1974 startet man endog eget bokforlag, 
Prokla-Media. Ungdom i Oppdrag har om lag tre hundre arbeidere i 
Norge i tillegg til om lag hundre som er engasjert i YWAM inter-
nasjonalt. I tillegg til dette rekrutterer man årlig over hundre norske del-
takere til Ungdom i Oppdrags kursmoduler, samt at YWAM inter-
nasjonalt rekrutterer et enda høyere antall norske kursdeltakere. 

Hans Christian Lier og Oase 
Jeg har både i tidligere artikler, og også i denne, tid- og stedfestet den 
norsk-karismatiske fornyelsesebevegelsens begynnelse til Rokokkosalen TM
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på Grand Hotell i Oslo 16. februar 1970. Mens den eldre Frøens 
betydning for den karismatiske bevegelsen i det lutherske Norge neppe 
kan undervurderes, må heller ikke Hans Christian Liers katalysatorrolle 
glemmes. Som Frøen fikk også han visjonen om å ‘spre fornyelsen’ inn i 
det etablerte kirkeliv. I 1970 arrangerte han ‘Gud har mer å gi møter’ i 
Bogstadveien Kapell i Oslo. De ukentlige søndagsmøtene fikk etterhvert 
navnet ‘Evangelisk Forum’, samlet mellom 350 og 400 troende og pågikk 
fram til 1975. Sammen med flere medarbeidere startet Lier da istedet opp 
med såkalte ‘Oasedager’ i Misjonsaulaen. Både navnet Oase og selve 
samlingene som sådan var inspirert av Willem van der Dams Pastoraal 
Zentrum Oase i Rotterdam, Nederland, sistnevnte dog forankret i den 
hollandsk reformerte kirke. Selve programmet bestod av ‘lovsang’, 
bibeltime, personlige vitnesbyrd og forbønn. Allerede på første 
Oasedagen var Misjonsaulaen sprengt, og mange satt på galleriet. Til 
tider kunne man samle over 500 troende. 

Den første karismatiske konferansen i Norge på spesifikt ‘luthersk 
grunn’ ble avholdt i juni 1975 på Fredtun folkehøgskole i Rognan. 
Initiativtakere til konferansen var Thor Hesselberg (daværende skole-
ungdomsprest for Nordland fylke), Arne Nergård (res.kap. i Bodø Dom-
kirke), Sigurd Hagen og Arne Brandsæther (kretssekretærer i Det norske 
Misjonsselskap, henholdsvis Bodø og Helgeland krets). Hans Christian 
Lier var hovedtaler og inviterte med Oddvar Søvik (daværende lands-
ungdomssekretær i Det norske lutherske Indremisjonsselskap). Kon-
feransen hadde positiv virkning på tilhørerne, og på vei tilbake til Oslo 
nevnte Lier at man burde få til en tilsvarende samling også i hovedstaden.  
På dette tidspunkt hadde luthersk-karismatikerne Øistein DePresno, Jan 
Gossner, Jens Petter Jørgensen, Søvik og Lier begynt å møtes ganske 
regelmessig. Sammen besluttet de i 1977 å arrangere et presteseminar om 
Åndens gjerning i Oslo. Primus motor var Lier, men Jørgensen kom 
sterkere med etter hvert og ble på grunn av sin journalistiske begavelse 
og evne til å tromme sammen folk valgt til formann for arrangements-
komitéen. Seminaret var først tenkt avholdt i Bogstadveien Kapell, 
deretter Misjonsaulaen, men begge ble for små for 1200 deltakere, og 
man valgte derfor Storsalen. Hovedtalere var Torvald Øberg, Erling 
Utnem, Hans Christian Lier, Øistein dePresno, Jan Gossner og Oddvar 
Søvik. De enkelte bidragene ble utgitt samlet under tittelen Åndens 
gjerning i liv og tjeneste. 

Tilsvarende seminarer ble siden arrangert rundt omkring i landet, og 
fra og med 1980 utvidet man med et eget sommertilbud, kalt Oasestevnet. 
Dette har siden vært en årlig tradisjon i ulike byer. Fra og med 1980 var TM
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forøvrig organisasjonen Oase et faktum med eget formalisert lederskap. I 
motsetning til Frøens Agapestiftelse har det for Oase-lederne vært en 
forutsetning at deres bevegelse skulle være solid forankret i luthersk 
teologi. 

Lier var ikke bare sentral hva angår initieringen av Oase som 
organisasjon, men fikk også, sammen med flere, betydning for mange 
kristne ungdommer i hovedstaden som definerte seg innenfor den såkalte 
Jesusbevegelsen. I 1972 kom den ytterliggående amerikanske Children of 
God-grupperingen til Norge, og Lier var til å begynne med fascinert over 
deres evangeliseringsiver. Han sørget for at de fikk tilgang på egnede 
lokaler i hovedstaden. Amerikanerne arrangerte snart åpne kvelder som 
samlet opp mot 200 ungdommer hver eneste kveld. Til tross for Children 
of Gods iver og pågangsmot, ble man likevel raskt klar over at alt ikke 
var som det skulle. Amerikanerne hevdet nødvendigheten av radikalt 
disippelskap som blant annet innebar krav om at man måtte gi avkall 
både på utdannelse og jobb for å slutte seg til Jesusrevolusjonen. Som en 
reaksjon mot amerikanernes overdrevne radikalisme opprettet Lier nå 
Gospel Forum hvor kristen ungdom fikk tilbud om fellesskap med 
hverandre samtidig med at de ble sysselsatt innen gateevangelisering 
mens de fremdeles bodde hjemme hos sine foreldre og fortsatte sin 
planlagte utdannelse. Kun etter noen få måneder fikk Children of God 
beskjed om å avvikle, og arbeidet de hadde påbegynt ble videreført 
gjennom det som etterhvert skulle få navnet Guds Fred, en evangelisk 
virksomhet som søkte å integrere det beste fra Jesusvekkelsen med 
troskap mot evangelisk-luthersk teologi. Av Guds Freds mange 
aktiviteter var det gjerne gospelkveldene i Trefoldighetskirken som 
skapte mest oppmerksomhet, idet de i flere år samlet opp til 2000 ung-
dommer to ganger om måneden. 
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KAPITTEL 16 

Norsk katolsk-karismatisk fornyelse* 
Den karismatiske fornyelse blant katolikker har ingen nasjonal leder, og 
Ingrid Marie Nilsson (f. 1926) kjenner ikke til karismatiske grupper 
utenfor Oslo. Den tidligste gruppen hun vet om, ble startet av maristpater 
Paul Walsh. Tidlig på 1970-tallet hadde han en engelsktalende gruppe på 
Eikeli (Bærum), og både amerikansk ambassade- og NATO-stasjonert 
personale var representert og deltok regelmessig på møtene. Etter at pater 
Walsh ble forflyttet fra Norge, overtok maristpater Pat Muckian ledelsen 
av gruppen. Denne opphørte da han ble forflyttet fra Norge. 

Nilsson kjenner også til at den nederlandske Borromeus-søster 
Sunniva Dickers, under mer eller mindre samme tidsperiode, hadde en 
norskspråklig katolsk-karismatisk bønnegruppe. Heller ikke denne 
eksisterer lenger. 

Nilssons interesse for fenomenet karismatikk var blant annet 
foranlediget av en spesiell tillit til Den Hellige Ånd, som ble vekket 
under hennes første klosterår i Frankrike. Interessen ble vekket på ny da 
hun var i et lite søsterfellesskap i Møllevannsvn. 16 i Kristiansand i 
perioden 1970-76. På denne tiden ble det skrevet mye – både sant og 
usant – i Fædrelandsvennen. Grunnen var at den katolske presten, Kåre 
Osorio fra Danmark, reiste rundt med Aril Edvardsen og fikk tale på 
pinsevennenes møter. 

I 1974 fikk Nilsson tilbud om 6 ukers sommerferie i USA, og hennes 
første tanke var: ‘Da skal jeg prøve å få kjennskap til karismatisk 
fornyelse!’ Hun dro til Hartford, Connecticut, hvor St. Joseph-søstrene i 
USA har sitt provinsialhus. Hun kjente på forhånd til at noen av hennes 
medsøstre i Hartford var kommet inn i karismatisk fornyelse. Hun visste 
også at hennes daværende generalpriorinne, søster Benedicte Ramsing, 
var involvert i fornyelsen og at hun befant seg akkurat denne sommeren i 
USA. Hun anbefalte Nilsson å ta kontakt med St. Ann, som hadde en del 
tillitsverv i fornyelsen, slik at hun kunne hjelpe henne å få innblikk i den 
karismatiske fornyelsen og hva det hele gikk ut på. I løpet av de seks 
ukene fikk hun tre ganger anledning til å være med St. Ann til New 
Britain hvor om lag 100 personer fra ulike trossamfunn samlet seg til 
bønn og lovprisning hver uke. Ledelsen av gruppen var katolsk, også 3-4  

 

*Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 4-2 (2005) s. 53-55. 
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katolske prester var med. Hun minnes at de ansvarlige for møtene var 
inndelt i team med forskjellige oppgaver. Blant annet hadde 2-3 personer 
ansvar for nye møtebesøkende et kvarters tid i begynnelsen av møtet. 
Hun husker særlig hvor sterk vekt de la på at disse bønnemøtene aldri 
måtte erstatte Kirkens gudstjenester, men heller inspirere til større iver 
for kirke og menighet. 

Etter det offisielle møtet kunne de som ønsket det gå i et tilstøtende 
rom (‘prayer room’) for å be om forbønn for seg selv eller andre. Der 
kunne man også bli bedt over med håndspåleggelse for å motta ‘Åndens 
dåp’. Før Nilsson våget å ta et slikt skritt, prøvde hun å få innblikk i hva 
de enkelte søstre i hennes egen kongregasjon mente om fornyelsen. Det 
viste seg at noen var positive, men de fleste var mindre interesserte. 
Siden tiden for avreisen nærmet seg, måtte hun ta et valg og søkte i 
Bibelen og kom på 2 Tim 1,6: ‘Tenn på ny den nådegave som er i deg, 
den du har mottatt ved min håndspåleggelse!’ Dette var akkurat den 
oppfatningen hun var kommet til av virkningen av ‘Åndens dåp’, nemlig 
å tenne nytt liv i det hun hadde fått i dåpens og fermingens sakrament. 

Etter det tredje og siste møtet hun hadde anledning til å delta i, skriftet 
hun hos en av prestene og gikk deretter sammen med ham til ‘prayer 
room’ hvor om lag 60 personer hadde samlet seg. Da de begynte å be og 
synge i tunger, var det som om hele rommet ble fylt av bønn og hun fikk 
tungetalens nådegave. Hele hennes åndelige liv ble fornyet gjennom 
denne hendelsen. Hun merket en ny iver etter å formidle Guds ord, og en 
ny inderlighet i bønnen. Det var som om Gud var kommet henne 
nærmere, selv om Han, presiserer hun, sikkert hadde vært like nær hele 
tiden. Noe konkret skjedde som aldri er blitt borte siden. 

Da Nilsson kom tilbake til Norge, lengtet hun etter et bønnefellesskap 
der hun kunne dele sine nye åndserfaringer. Hun fikk anledning til å 
fortelle sine medsøstre på et provinsmøte i Oslo om karismatisk fornyelse 
og om hva hun selv hadde opplevd. Det samme skjedde på et møte for 
Søsterrådet, et Råd sammensatt av 2-3 søstre fra de forskjellige 
Kongregasjoner og hvor hun selv fungerte som sekretær. Interessen var 
tilstede, men var forbigående. I menigheten i Kristiansand var én dame 
interessert, og de to kom sammen til bønn én gang i uken. Dessuten fikk 
hun fellesskapets tillatelse til å delta i karismatiske bønnemøter i Grim 
protestantiske kirke. 

I 1976 flyttet Nilsson til Fredrikstad, men der var det også bare et par 
personer som viste interesse. Derfor ble det til at hun sammen med en 
person fra Metodistkirken regelmessig tok del i bønnemøter i den 
protestantiske kirken på Jeløy. I 1983 reiste Nilsson til Roma hvor hun TM
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tok del i et 1 måneds langt kurs i ‘Ignatian Spirituality’ hos jesuittene i 
Borgo San Spiritu. Etter det fulgte hun forelesninger på det Pavelige 
Institutt for ordenssøstre i Regina Mundi. I denne tiden fikk hun 
anledning til å være med på de ukentlige karismatiske søndag-
ettermiddagssamlingene i Gregoriana (jesuittenes universitet og kloster).  

Tiden i Roma skulle være en forberedelse til en ny oppgave som 
forstanderinne for søstrene på St. Josephs Institutt, hvor det i denne tiden 
bodde om lag 18 søstre, og hvor hovedoppgaven var St. Sunniva Skole. I 
denne tiden traff hun et par damer som ønsket å komme sammen for å be 
og lese fra Bibelen. Dette ble begynnelsen til den karismatiske 
bønnegruppen i St. Olavs menighet i Oslo, som fremdeles samler 
mennesker til bønn hver onsdag kveld. Gruppen har aldri vært stor, men 
den har vært til hjelp og insprasjon for mange i over 25 år. Den er meget 
internasjonal og har vært et holdepunkt for mennesker som var i Norge i 
en begrenset tid, for eksempel fra forskjellige ambassader, mennesker 
som var i Norge for sitt firma, for eksempel et halvt år, eller bare var på 
ferie. 

I de siste år har det vært flest latinamerikanere. Til dags dato er 
gruppen ‘minst’ tospråklig: engelsk-norsk, spansk-norsk osv. Gjennom 
denne gruppen har gruppens ledere fått venner over hele verden. 
Deltakerne og deltakerantallet har variert mye, men over 100 mennesker 
har vært innom for kortere eller lengre periode. 
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KAPITTEL 17 

Norsk Jesusbevegelse – et historisk overblikk* 
 

 Minns du början av 70-talet när Jesusfolket kom till sta’n För att tala om det liv 
dom funnit, hur man blir et sant Guds barn. Gamla kyrkor fylldes, folk kom från 
alla möjliga håll För att se dessa frälsta ‘freaks’, höra ‘Jesus rock’n roll’.1

 
 

Slik innledet den svenske visesangeren Ingmar Johansson en av sine 
sanger, utgitt på kassett i 1979. Jesusbevegelsen oppstod blant hippie-
befolkningen på USAs Vestkyst i perioden 1967-68. Betegnelsen ble 
imidlertid raskt tillempet også på andre enn langhårede ex-narkomane 
som hevdet å være ‘ruset på Jesus’.2

 
Mange av de unge, både i USA og i 

Norge, kom i stedet fra kristne hjem og hadde blitt tent for evangelisasjon 
ved å ha blitt introdusert for begeistrede ungdommer som hevdet å ha fått 
snudd livet opp-ned som følge av Jesus. Jeg var selv for ung til å oppleve 
ungdomsvekkelsen, men ble i karismatiske sammenhenger (for øvrig eget 
ståsted) stadig minnet om hva den hadde bevirket i enkeltes liv.  

Denne artikkelen tar i liten grad mål av seg å årsaksforklare verken 
bevegelsens opprinnelse eller dens til å begynne med numeriske 
fremgang, samt heller ikke hvorfor den opphørte på det tidspunkt den så 
gjorde. Heller ikke vil artikkelen med utgangspunkt i den opprinnelige 
amerikanske Jesusbevegelsen teoretisere nevneverdig over i hvilken grad 
denne var en kristen variant av, ja, et ‘kristent svar’ på 1960-tallets 
‘counter-culture’ (motkultur).3

 
Mitt subjektive inntrykk er for øvrig at 

norsk Jesusbevegelse i betydelig mindre grad appellerte til hippiemiljøet 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Ung Teologi 3/02 s. 47-59 og er gjengitt 

med tillatelse.  

1 Ingmar Johansson, “Minns du början av 70-talet” fra sangkassetten Bildspråk 
(Stockholm: Prim [Dagen-huset], 1979). 

2 Ronald Enroth, Edward E. Ericson og C. Breckinridge Peters, The Jesus 
People: Old Time Religion in the Age of Aquarius (Grand Rapids, Michigan: 
William B. Eerdmans Publishing Company, 1972).  

3 Som Nils E. Bloch-Hoell med rette skriver i artikkelen “Jesusbevegelsen – 
motebølge eller åndelig vekkelse?” (Tidsskrift for teologi og kirke 1/1973 s. 50) 
spiller de kristne felleshus, kommuner (‘communities’), en “stor rolle i Jesus-
bevegelsen. Mønsteret er dels tatt fra hippiebevegelsen.” I flere av disse felleshusene 
praktiserte man eiendomsfellesskap. 
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enn hva som var tilfelle med den opprinnelige ungdomsvekkelsen på 
USAs Vestkyst.4

 
En kristen vekkelse som berørte hundrevis av 

ungdommer, bør ha en viss historisk informasjonsverdi. Hovedan-
liggendet i denne oversiktsartikkelen er derfor rett og slett å gi en 
deskriptiv skildring av et fåtall norske miljøer som, med rette eller ei, har 
blitt identifisert med 1970-tallets Jesusbevegelse. Flere av disse miljøene 
har etter mitt skjønn en fascinerende bakgrunn og tilblivelseshistorie som 
kun i beskjeden grad er blitt omtalt i skriftlige kilder. Selv baserer jeg 
meg i stor grad på personlige intervjuer med sentrale lederskikkelser 
tidlig på 1970-tallet. Intervjuene har blitt nedskrevet og undertegnet av 
informantene.  

Jesusbevegelse innen norsk metodistsammenheng  

Til Sverige kom de første amerikanske representantene for Jesus-
bevegelsen i 1970, -71 og -72. Jim MacInnes og Bill Bullard var først ute 
med et kortvarig besøk i 1970, som for førstnevntes vedkommende 
resulterte i et nytt og permanent besøk fra og med mai 1971. Samme året 
avla Duane Pederson et besøk – på pinsepastor Lewi Pethrus invitasjon, 
mens Lonnie Frisbee, på invitasjon av pinseforkynner Stanley Sjöberg, 
ankom året derpå.  

MacInnes startet raskt opp med møter, etter hvert i en tidligere skole 
som nå fikk navnet ‘Jesushuset’, utenfor Göteborg. 2 kvelder i uka hadde 
man åpent hus som ofte samlet opp mot 200 ungdommer. I 1972 ble 
kretsen rundt MacInnes tilbudt en gård i Småland, Jutatorpet. De skulle 
etter hvert bygge opp både bibelskole, forlags- og konferansevirksomhet. 
Som Torbjörn Aronson skriver i boken Guds eld över Sverige, kunne 
konferansene vare i både 3 og 5 uker, med ulike talere for hver uke. På 
det meste samlet man opptil 2000 tilhørere.5 

Også i Norge virket MacInnes, og da først og fremst i Grenlands-
området. Det hele startet ved at Arnfinn Rosland som leder for Metodist-
kirken i Porsgrunn inviterte ‘Jesusfolket’ med MacInnes i spissen (som 
den gang holdt til i Göteborg) til møteserie sammen med Baptistkirken i 

                                                   
4 Utfra det som allerede er sagt, sier det seg selv at jeg stiller meg noe ufor-

stående til Jan Inge Sørbøs valg av tittel hva angår boka Blomsterbarn i kyrkja 
(Oslo: Samlaget, 1985), som beskriver det kristne ungdomsmiljøet ‘Ung Visjon’ i 
Molde. 

5 Torbjörn Aronsson, Guds eld över Sverige. Svensk väckelsehistoria efter 1945 
(Uppsala: Trons Värld Ordbild, 1990) s. 162ff. 
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byen. Siden ble det satt i gang husmøter, idet ingeniør Dagfinn Holt tok 
imot nyomvendte ungdommer i kjelleren, ja, i hele huset for øvrig. 
Roslands første møte med ungdommene i kjelleren hos Holt var en 
blandet opplevelse. Han kunne knapt se dem for bare røyk der både gutter 
og jenter satt med sine krokpiper, og han tenkte: ‘Hva kan det bli av 
dette?’  

Siden ble husmøtene fordelt, og også Rosland stilte sitt hjem til 
disposisjon for de unge hver uke. Man arrangerte dessuten et hovedmøte i 
Metodistkirken på lørdagskveldene, og fylte lokalet. Om flere i menig-
heten til å begynne med var skeptiske, skjønte man raskt at ungdommene, 
i første rekke ‘hippies’ og narkomane, mente alvor med sin nyervervede 
kristentro.  

Kontakten med ‘Jesusfolket’ i Göteborg vedvarte, også etter at disse 
flyttet til Småland og etablerte Jutatorpet. Her deltok nyomvendte 
Grenlandsungdommer i de store teltmøtene flere år på rad.  

Som adjunkt ved Kjølnes ungdomsskole holdt Rosland fast to 
ukentlige andakter over flere år. Her samlet han ofte 300 ivrige 
ungdommer som satt på golvet og lyttet mens de resterende 40-50 
ungdommene gikk ute i skolegården. Vekkelsen på Kjølnes var så 
spesiell at ‘Jesusfolket’ fra Sverige tok opp en av samlingene på film og 
kalte denne ‘Da vekkelsen kom til byen’.6 

Også Metodistkirken i Skien ble preget av Jesusbevegelsen. Pastor 
Arthur Jøranson hadde hatt besøk av ‘Jesusfolk’ fra Jutatorpet, og da 
Jøranssons etterfølger, Harald Wessel Nørberg, kom til menigheten, var 
det allerede veldig åpent blant de unge for både evangelisasjon og 
karismatikk. Ungdommene satte raskt i gang med ‘Jesus-kvelder’ på 
lørdagskveldene hvor mange uomvendte kom på samlingene.  

Ungdomsvekkelsen i Skien Metodistkirke fikk ringvirkninger også i 
andre menigheter i byen. Ikke minst ungdommer fra pinsemenigheten 
Tabernaklet var stadig på ‘Jesus-kveldene’. En lovsangsgruppe i Skien 
Metodistkirke, ‘Rivendell’ (inspirert av Tolkiens bok Lord of the rings), 
reiste for øvrig rundt i flere metodistkirker og vitnet og sang. På den 
måten ble metodistungdom utenfor Grenlandsområdet også berørt og tent 
av den samme evangeliseringsgløden.  

På slutten av 1970-tallet hadde imidlertid ungdommene kommet over 
en del litteratur av karismatikerforkynneren Derek Prince. Noe av denne 
litteraturen reflekterte hans syn på demonologi, og ungdommene begynte 

                                                   
6 Arnfinn Rosland, intervju datert 25. september 1998. 
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umiddelbart å be for mennesker de mente hadde behov for åndsutfrielse. 
Det ble også utviklet en lære hvor man med utgangspunkt i Israelsfolkets 
inntog i løfteslandet hvor fiendefolkene ble fordrevet, tolket hendelsene 
allegorisk og hvor maktarenaen ble det gjenfødte ‘menneskehjerte’ som 
skulle befris fra sine åndelige fiendehærer. Det ble motstand fra 
menighetens voksne medlemmer, og mange av de unge forlot 
menigheten. Flere av disse samlet seg i en uformell husmenighet før man 
formaliserte seg som menigheten Kristent Fellesskap, Skien.7

 
 

Jesusbevegelse innen norsk pinsesammenheng  

I den grad man kan snakke om noen Jesusbevegelse i pinsesammenheng,8
 

må denne eventuelle bevegelse sees i sammenheng med kretsen rundt 

                                                   
7 Harald Wessel Nørberg, intervju datert 29. januar 1996. Selv om 

Jesusbevegelsen i norsk metodistsammenheng slo kraftigst ned i Porsgrunn og 
Skien, var det tilløp til det samme i både Stavanger og Bergen hvor man gjennom 
åpne gospelkvelder fylte kirken. I Bergen stod man delvis sammen med 
Misjonsforbundets menighet Betlehem og den lutherske Korskirken (hvorav 
sistnevnte ofte samlet over 1000 unge til sine gospelkvelder). [Roar Fotland, 
telefonsamtale datert 12. mars 2002.]   

8 Eventuelt kan man kanskje også si at miljøet rundt Arnold Børud og det kristne 
ungdomskoret TVERS, iallfall i løpet av en viss tidsperiode, reflekterte en viss 
Jesusbevegelse i pinsesammenheng. Børud flyttet til Hamar i 1970 for å begynne 
ved lærerskolens musikklinje. Han ble snart dirigent for statskirkens ungdomskor 
Praising og ble kort tid deretter ansatt som korleder, samt leder for ungdoms-
klubben Forum 1. I løpet av 1971 øvde Praising inn rockeoperaen ‘Balladen om 
Jesus’ og reiste stadig på turné hvor denne ble fremført. Tidsmessig sammenfalt 
dette med den gryende Jesusvekkelsen. Uten at man på den tiden kjente til begrepet 
‘Jesusvekkelse’, tok mange unge radikale standpunkt og ble veldig ‘tent for Jesus’. I 
1972 deltok man på TT (årlig treff for ungdom i Norges Kristelige Ungomsforbunds 
regi) i Bergen og fremførte også der rockeoperaen. Hjemme på Hamar fortsatte 
ungdommenes iver. Hver onsdag kveld var det klubb og man berørte hundrevis av 
mennesker, ja, ‘alle’ var innom fra tid til annen. En periode ble det arrangert daglige 
bønnemøter rundt alterringen i Hamar Domkirke fra klokken 7 om morgenen. Ung-
dommene møtte mannsterke opp, og en del foreldre ble etterhvert alvorlig bekymret 
for barna da de fryktet at idealismen skulle gå helt over stokk og stein og ende i et 
emosjonelt svermeri. I januar 1973 ble Børud fratatt alle sine arbeidsfunksjoner i 
Kirken. Oppsigelsen av Børud fikk dog primært negative ringvirkninger for Kirken. 
NRK hadde nylig vist Praisings oppføring av ‘Balladen om Jesus’, som hadde gitt 
god publisitet til Hamarkoret. Da Børud umiddelbart etter sin oppsigelse startet 
ungdomskoret TVERS, var pinsemenigheten Filadelfia rask på pletten og stilte 
betingelsesløst sine lokaler til disposisjon slik at det felleskristne koret hadde et sted 
å øve. 120 ungdommer møtte opp på første samling, flere av avisene grep tak i dette TM
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forkynner Ole Bjørn Urne. Etter å ha etablert pinsemenighet i Luster i 
Sogn, flyttet han til Oslo i 1970. Sammen med ungdommer med 
tilknytning til Sarons Dal-miljøet i Kvinesdal begynte han å gå ut på gata 
i Oslo for å prate med ungdommer og, om mulig, for å vitne om sin 
kristne tro.  

Virksomheten på gata var idealistisk, men man så tidlig behovet for en 
viss struktur. Arbeidet fikk etterhvert navn Ten Center og knyttet seg 
nært opp til pinsebevegelsen i Norge, selv om man ‘var frie’, det vil si lot 
seg invitere for å bidra med sang og personlige vitnesbyrd/forkynnelse 
innen alle evangeliske kirkesamfunn. Man fikk etterhvert egne 
rehabiliteringssentre for de narkomane, hvor gutter og jenter ble adskilt.  

Urne ble tidlig kjent med Kjell Haltorp, som var hjelpeforstander i 
Filadelfia, Oslo. Til tross for at mange fra gata ble kristne, kunne det by 
på problemer å lose de nyomvendte ungdommene inn i lokale 
menigheter. Ofte syntes tradisjonelle kristne å være mer opptatt av selve 
underholdningsaspektet – det kunne være ‘gjevt’ å få et ‘sterkt vitnes-
byrd’ fra en ivrig ex-narkoman som fortalte om hvordan han/hun var blitt 
løst ut fra et liv i synd og fornedrelse. De færreste ‘menighetskristne’ 
syntes dog å være verken interessert i – eller for den saks skyld – 
kompetente til å ta seg av de nyomvendte. Haltorp hadde imidlertid 
positiv innflytelse og ble ofte et mellomledd mellom ‘gateungdom’ og 
menigheten.9 

Jesusbevegelse i luthersk sammenheng  

Det vil utvilsomt være riktig å si at Jesusbevegelsen fikk en rekke lut-
herske nedslagsfelt, for eksempel i regi av Korskirken i Bergen (jfr. note 
7) og i miljøet rundt ‘Ung Visjon’ i Molde (jfr. note 4). En annen sak er 
imidlertid spørsmålet hvor lutherske i teologisk orientering mange av 
ungdommene reelt sett var. Ikke minst gjaldt dette for deler av det kristne 
ungdomsmiljøet i Oslo som etter hvert skulle få navnet ‘Guds Fred’. Det 
er forøvig dette miljøets tilblivelse som i det etterfølgende vil fokuseres 
på. At “en typisk ‘Guds Fred’er går til høymesse i Kirken,”10 

som en 

                                                                                                                        
faktum og brukte det polemisk mot Kirken. (Arnold Børud, intervju datert 25. nov. 
1997.)  

9 Ole Bjørn Urne, intervju datert 21. mars 1995.  

10 Kampsanger og fredsviser (Oslo: Eget Forlag, 1977) s. 152.  
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kilde vet å berette, er en sannhet med visse modifikasjoner – ikke minst 
hva angår den “typiske ‘Guds Fred’er’” i bevegelsens første tid.  

Selv hevder jeg den påstand at Guds Fred-miljøet fra begynnelsen av 
reflekterte en indre spenning og til tider åpen maktkamp mellom to 
fraksjoner: de ifølge egen opplevelse ‘åndelige’ (og dessuten mindre for-
pliktet på luthersk teologi) og de mindre karismatisk-orienterte (men dog 
mer forpliktet på luthersk teologi).11 

 
                                                   
11 Nå var det utvilsomt en viss overlapping mellom de to fraksjonene, og man 

måtte ikke nødvendigvis definere seg eksklusivt opp mot den ‘åndelige’ fløy for å 
sympatisere med for anledningen brilleløse Don Brendtro, som ved et tilfelle (med 
umiskjennelig amerikansk aksent) utbasunerte at ‘jeg er helbredet’, før han noe 
senere stanget hodet inn i nærmeste lyktestolpe. Ikke for det, en anonym informant 
(intervju, datert 19. august 1997) hevder at hele miljøet som sådan til tider var 
‘utpreget karismatisk’ med fokus på en hierarkisk inndeling av flokken i nivåer, alt 
etter hvilken åndsutrustning man mente de ulike var i besittelse av. I tillegg til 
eksorsisme var man, ifølge denne informanten, også opptatt av såkalt indre 
helbredelse. Vedkommende minnes bl.a. at man rundt 1978 hadde besøk av den 
amerikanske forkynneren Jack Winter, som hevdet at manglende opplevelse av 
farsomsorg i oppvekstårene var årsaken til mange av ens ‘indre problemer’. Det var 
for eksempel vanskelig å tilegne seg Guds farsomsorg om forholdet til ens jordiske 
far hadde vært skadelidende i barne- og ungdomsår. Winters ‘løsning’ bestod bl.a. 
av at man ‘slapp til barnet i seg’, anerkjente at man fremdeles hadde legitime behov 
for nærhet og omsorg som ikke i tilstrekkelig grad var blitt oppfylt i oppveksten og 
slapp Gud inn på disse områdene i ens personlige liv. Da Winter i kraft av sitt kjønn 
og sin alder representerte en farsfigur, oppfordret han de unge i Guds Fred til å la 
ham tre inn i Guds sted og fylle på med farsomsorg der denne hadde manglet. Dette 
artet seg gjerne ved at de unge, i forlengelse av å ha vedkjent seg et savn p.g.a. 
farens emosjonelle fravær, satte seg på Winters fang og ble holdt rundt mens han 
bad om at Gud skulle komme inn og restaurere og lege de indre sår som var oppstått. 
De aller fleste fulgte oppfordringen. Min anonyme informant minnes også med 
smerte hvordan man med ungdommelig iver proklamerte helbredelser i tro for 
mennesker som slet med tunge psykiske lidelser. Vedkommende etterlyser 
selvkritikk på flere vesentlige områder, eksempelvis når man etter forbønn for en 
manisk-depressiv kvinne ‘erklærte henne helbredet’ og hun blant annet som et 
resultat derav sluttet å ta de medikamenter legen hadde forordnet. Forholdsvis kort 
tid deretter begikk kvinnen selvmord og etterlot seg en 9 måneder gammel sønn. 
Min informant tar dessuten i ettertid avstand fra mange ‘personlige profetier’ som 
ble uttalt over enkeltmedlemmer av Guds Fred-fellesskapet. Det krevde gjerne mot å 
velge en livskurs som var på kollisjonskurs med et konkret ‘profetord’ noen i 
fellesskapet hadde uttalt over en. Ordene kunne bl.a. gi direktiver om utdannelse 
og/eller yrkesvalg.  
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Kanskje medfører det også riktighet at noe av spenningen reflekterte 
blant annet ulik kulturell bakgrunn: her var vegetarianere, anarkister, 
venstrevridde og besteborgerlige. Som en av mine kilder hevder, “her 
kom folk i hjemmesydde hippie-klær—andre hadde mange pene 
vestkantskjorter og eget golfutstyr.”12 

En videre presentasjon av miljøets 
tilblivelse og utvikling, med utgangspunkt i dets ‘ikke-kirkelige’ 
premissbakgrunn vil, forhåpentligvis, komplettere tidligere fremstil-
linger.  

Mens den svenske varianten av Jesusbevegelsen (med Jim MacInnes i 
spissen) hovedsaklig preget metodistungdom i Norge, var det en helt 
annen gruppering som ble premissleverandør for mange av Guds Freds 
pionerer. Denne grupperingen var i USA kjent som ‘Children of God’13 
og ble grunnlagt av David Brandt Berg (også kjent som Moses eller 
Moses David) i 1968. Man skilte seg fra den bredere Jesusbevegelsen 
gjennom en skarp kirke- og samfunnskritikk (man måtte hate det 
etablerte systemet, ens jordiske foreldre inklusivt, for å finnes verdige til 
å være Jesu sanne og revolusjonære disipler) og blant annet en etter hvert 
overdreven seksualfiksering.14 

En av de første15 som ble dratt inn i den 

                                                   
12 Lars og Eirin Bjerke, intervju datert 24. mars 1998.   

13 Kretsen rundt Berg kalte seg først ‘Teens for Christ’, og ‘Children of God’ var 
opprinnelig en betegnelse som ble benyttet om dem av en avisjournalist i Camden, 
New Jersey.  

14 Kanskje den beste fremstilling av bevegelsens historikk og læregrunnlag, er 
David E. Van Zandt, Living in the Children of God (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1991).  

15 Jeg har ikke klart å bringe på det rene hvem som var Children of Gods første 
kontaktperson i Norge. En annen av ‘de første’ som fikk kontakt med den 
amerikanske grupperingen, var daværende student ved Baptistenes teologiske 
seminar på Stabekk, Henning Mattson. COG hadde vært innom skolen og satt både 
folkehøyskolen og seminaret ‘på hodet’. Mange av folkehøyskoleelevene tilkjen-
negav en kristen omvendelse, men lærerne fortvilte på grunn av amerikanernes 
radikale budskap om at sant disippelskap medførte avbrudd av utdannelse for å gi 
seg helt til ‘Jesusrevolusjonen’. Mattson selv vurderte seriøst å slutte seg til 
bevegelsen og ble med til Skillingsfors i Sverige hvor de hadde ett av sine kollektiv. 
Etter noen dager opplevde han imidlertid at det var noe som ikke stemte. En ting var 
at man knapt fikk noen tid for seg selv alene, i tillegg reagerte han på den sterke 
indoktrineringen hvor selvstendig refleksjon ble ansett som ‘opprør’. Etter noen 
dager ble han sammen med flere fra COG med til Oslo for å drive 
gateevangelisering. Oppholdet i gruppen ble kortvarig, og han var snart tilbake på TM
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gryende Jesusbevegelsen i Oslo, var Grete Salomonsen (senere gift 
Hynnekleiv),16 som var datter av daværende sogneprest i Oslo Trefoldig-
hetskirke, Leif Salomonsen. I tillegg til at hun etter avlagt examen artium 
begynte på Indremisjonens bibelskole i Staffeldtsgate i Oslo, var hun 
sammen med en gruppe jevnaldrende ivrig opptatt av å nå 
problembelastet ungdom. Faren lot dem disponere kjelleren (‘kjeller’n til 
presten’) som et alternativsted man kunne invitere narkomane tenåringer 
til. Tenåringene gikk selv i gang og malte veggene i ‘kjeller’n’, dessuten 
laget man stearinlys som ble solgt på gata for å dekke utgiftene til mat, 
maling og oppussing. Hynnekleiv anslår i ettertid at omlag 15 tenåringer 
regelmessig stakk innom ‘kjeller’n’, selv om ikke alle kom hver dag. De 
fleste av disse var helt unge, - flere ikke eldre enn 15-16 år. Også julaften 
holdt man ‘kjeller’n’ åpen, mange hadde heller ikke da noe sted å gjøre 
av seg.  

All denne innsats til tross, ingen omvendelser til kristen tro ble man 
vitne til som følge av arbeidet. Det var åpenbart ikke nok med 
menneskelig omsorg, samt sosialt fellesskap med tilbud om å se diverse 
Chaplin-filmer. En møteannonse i dagspressen i januar 1972 om at 
misjonsmenigheten Betlehem hadde besøk av ‘Jesus-folket’, vakte 
Hynnekleivs interesse. Hun hadde nemlig lest om ‘The Jesus People’ i 
tidsskriftet Newsweek. Hynnekleiv dukket opp på møtet og hørte yngste 
datter av ‘Moses’ Berg, Faith, forkynne. Ingen visste på dette tidspunkt at 
gruppen egentlig ikke var en del av ‘Jesus-folket’, men altså i stedet 
tilhørte Children of God.  

Hynnekleiv gav seg tilkjenne for de åtte amerikanerne etter møtet. 
Hun fortalte om arbeidet i ‘kjeller’n’ og inviterte amerikanerne, som ble 

                                                                                                                        
seminaret igjen. (Henning Mattson, intervju datert 6. okt. 1997; Geir Lie, “Guds 
Tros Evangelisering—en kortfattet historikk,” s. 1-2 [upublisert manuskript i 
forbindelse med feiring av 25-års jubileum for GTEs tilblivelse i 1975, datert 
2000.])  

16 Hovedårsaken til at Hynnekleiv vies så stor oppmerksomhet i denne 
artikkelen, til tross for at hun ikke engang er nevnt ved navn i Jørgen Aass 
populariserte Guds Fred-historikk (jfr. note 23), er hennes katalysatorrolle hva angår 
Children of Gods nedslagsfelt i hovedstaden. Også Children of God vies stor 
oppmerksomhet, til tross for deres kortvarige fremgang. Dette skyldes ingen 
formening fra min side om at Guds Fred-miljøet var influert av COGs læremessige 
særpreg. Like fullt er det viktig for meg å få fram at miljøet langt fra var så luthersk 
homogent som det til tider har blitt fremstilt.  

 TM

PDF Editor



Norsk Jesusbevegelse – et historisk overblikk  

 223

med henne tilbake og regelrett holdt ‘møte’ for de narkomane ung-
dommene samme kveld. Møteformen var imidlertid helt annerledes enn 
man var vant til i norske kristne sammenhenger på den tiden. Faith holdt 
en tale i ‘kjeller’n’, og to av de narkomane ungdommene tilkjennegav at 
de ønsket å leve som kristne. Både de kristne ungdommene som jobbet 
frivillig sammen med Hynnekleiv og de narkomane ble fascinert av 
amerikanernes iver og omsorg. De tok seg av de to nyomvendte og 
overnattet endog sammen med disse i ‘kjeller’n’. Også residerende 
kapellan Salomonsen ble begeistret over amerikanernes selvoppofrelse og 
inviterte dem til å bo hos seg og bli med på blant annet fengselsbesøk. 
Allerede etter 3-4 dager var det vekkelse, hevder Hynnekleiv.17 

Da Faith noen få dager senere fant ut at Hynnekleiv gikk på bibelskole 
i Staffeldtsgate, tilbød hun henne gratis reise og opphold om hun ville 
bryte av skoleåret og heller begynne på ‘en mye bedre bibelskole i 
England’. Etter mye om og men bestemte Hynnekleiv seg for å ta 
amerikanerinnen på ordet, men ble noe forbauset da det viste seg at de 
først måtte reise med bil via Sverige og Danmark. Mens om lag 
halvparten av amerikanerne (8 til sammen) ble igjen i Norge, dro de 
øvrige til Sverige hvor de besøkte ‘Jesushuset’ i Göteborg. Senere dro de 
til fristaden Christiania i København hvor Children of God allerede hadde 
et senter. I løpet av 3 dager i København, hvor Hynnekleiv tok aktivt del i 
gateevangelisering og flere ungdommer ble kristne, ble hun enda mer 
overbevist om at ‘dette var metoden’ om man skulle nå narkomane – leve 
sammen med dem og vise kjærlighet til dem!  

Etter 3 dager i København tok de båt til London hvor Children of God 
hadde leid en gammel fabrikk av evangeliseringsgruppen Operasjon 
Mobilisering (OM). Hynnekleiv ble satt i praktisk arbeid, og det viste seg 
snart at ‘bibelskolen’ hun var blitt lovt, bestod av en obligatorisk 
bibeltime hver morgen. Sammen med amerikanske Linda Meissner, som 
Hynnekleiv var blitt kjent med allerede i Norge, drev hun aktiv 
evangelisering i Londons gater. Hun oppdaget snart at hun fikk bedre 
behandling enn de fleste andre i bevegelsen – hun spiste sammen med 
lederne og delte rom med Meissner, mens de øvrige ‘ikke-lederne’ bodde 
på sovesaler. På grunn av sin kristne bakgrunn stusset Hynnekleiv over at 
Meissner angivelig hadde forlatt ektemann og 5 barn i USA for å være 
med i bevegelsen.  

                                                   
17 Grete Hynnekleiv, intervju datert 21. januar 1998. 
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Den første konfrontasjonen med bevegelsen kom, idet Hynnekleiv 
oppdaget at kofferten med klær og kontanter var sporløst forsvunnet. Da 
hun spurte lederne hva som hadde hendt, fikk hun til svar at ingen i 
Children of God hadde noen personlig eiendom, alt tilhørte fellesskapet. 
Hynnekleiv ble provosert og parerte med at de iallfall kunne spørre først i 
stedet for bare å forsyne seg av eiendelene hennes uten å si fra. Hun fikk 
nå høre at hun var stolt og måtte ydmyke seg. Samme kveld var det slutt 
på særfordelene. Fra nå av skulle hun bo på sovesalen sammen med de 
øvrige. Hun fortsatte imidlertid å evangelisere sammen med Meissner, 
men skepsisen var tent.  

En dag dukket en for Hynnekleiv ny person opp. Faith presenterte 
amerikaneren som hennes mann (Arnold Dietrich som i Children of God-
sammenheng brukte det bibelske navnet ‘Joshua’). Især gjennom de 
bibeltimene han holdt framover, våknet Hynnekleiv gradvis opp for at 
bevegelsen hadde en skjult lære som ikke ble offentlig formidlet til 
utenforstående. Hun reagerte blant annet på undervisningen at dersom 
man var ute og evangeliserte, og en av lederne bad noen om å handle mot 
sin samvittighet – eksempelvis ved å stjele en pose sukker, så skulle man 
likevel følge lederens anvisninger. Faiths mann hevdet nemlig at det kun 
var lederen som ville bli stilt ansvarlig for Gud – selv gikk man fri! 
Hynnekleiv fikk en sterk følelse av at amerikaneren drillet dem lik en 
militær oppøvning til nærmest blind lydighet. Hun mener i ettertid at hun 
raskt så denne strategien i sammenheng med det faktum at man jevnt 
over fikk for lite søvn (noe hun neppe ville ha reflektert over dersom hun 
ikke selv hadde fått særbehandling til å begynne med), samt at man ikke 
fikk tid til selvrefleksjon.  

Da Hynnekleiv fortalte ‘Joshua’ at hun var uenig i bevegelsens teologi 
og ville hjem, ble en vakt satt til å passe på henne. Siden hun ikke hadde 
verken yttertøy eller penger, samtidig som det var midtvinters og kaldt i 
England, var det for øvrig ingen som fryktet at hun ville gjøre alvor av 
planene. En dag prøvde hun likevel å komme seg ut på gata for å få hjelp, 
men ble umiddelbart innhentet og holdt tilbake ved makt. Hun fikk nå 
husarrest og kunne heller ikke delta ved gateevangelisering.  

Som det snart vil vise seg, hadde Children of God en katalysator-
funksjon hva angår det å føre sammen ulike grupper av idealistisk 
ungdom i Oslo som var opptatt av blant annet evangelisering. Vi vil se 
nærmere på dette forhold før vi igjen vender tilbake til Hynnekleivs 
historie.  

Hans Christian Lier skulle bli sentral både innen luthersk-karismatisk 
fornyelse og til dels innen norsk Jesusbevegelse. Etter å ha virket seks år TM
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som sjømannsprest i henholdsvis Brooklyn, New York og Baltimore, 
flyttet familien i 1966 til Oslo hvor Lier nå ble engasjert som hovedprest i 
Oslo Indremisjon. Lier oppdaget raskt at hovedstaden var iferd med å få 
et narkotikaproblem, men fikk lite gehør fra offisielt hold når han prøvde 
å gjøre oppmerksom på dette. Han engasjerte 60 ungdommer til frivillig 
innsats for å få narkotikatruet ungdom i tale. ‘Ungdommens Sosialteam’ 
ble prosjektet først kalt. Da man så fikk et sted å være – Nordbygata 45 – 
og tok navnet ‘Club Contact’, hadde Lier 80 ungdommer som ivrig vitnet 
om sin kristne tro og pekte på et reelt alternativ til et liv i rus og 
fornedrelse. Man maktet imidlertid ikke å få bukt med omsetning av stoff 
inne i lokalet, og etter flere politirazziaer, ble det besluttet å avvikle 
virksomheten på høsten 1971.  

Også Lier ble begeistret over Children of Gods evangeliseringsglød 
(da de ankom Oslo i 1972) og tok dem med på fengselsbesøk. Da 
Nordbygata 45 stod tom på grunn av ‘Club Contacts’ avvikling, fikk 
Children of God flytte inn i lokalet. Amerikanerne arrangerte snart åpne 
kvelder der og samlet 200 ungdommer hver eneste kveld.18 

Også deler av studentmiljøet ved Diakonhjemmet i Oslo skulle 
engasjere seg i den gryende Jesusbevegelsen. Noen av disse kom 
regelmessig sammen i en bibelgruppe, og her ble man enige om å gjøre et 
fremstøt på gata i Oslo sentrum for å få ikke-troende i tale. De unge 
studentene fikk raskt kontakt, især med unge narkomane, som viste 
tydelig intersesse for det kristne budskapet. En av studentene ved 
Diakonhjemmet, Hans Erik Schei, minnes at Linda Meissner (som også 
gikk under det bibelske navnet ‘Esther’) sammen med 3-4 andre 
COG’ere dukket opp på ‘Forum for Faglig Debatt’ ved Diakonhjemmet 
hvor de i løpet av 2 timer avgav sine personlige vitnesbyrd og agiterte for 
sin egen virksomhets troverdighet. Flere enn Schei var fascinert over at 
halvparten av deltakerne var menn (brodd mot tradisjonell feminisert 
kristendomsform). Sammen med kona vurderte han en periode å slutte 
seg til bevegelsen. Han ble imidlertid etter hvert mer og mer skeptisk til 
noe av læreinnholdet amerikanerne forfektet – eksempelvis at dåp i vann 
var irrelevant all den stund alle mennesker var ‘døpt i sitt eget 
fostervann’.19 

 

                                                   
18 Esther Marie Lier, intervju datert 15. oktober 1997; Hans Kristian Lier (til 

Sverre Inge Apenes), Jeg er fri (Oslo: Luther Forlag, 3. oppl., 1981) s. 51-55, 85ff.  

19 Hans Erik Schei, intervju datert 18. februar 1998. 
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Også flere av ungdomslederne i Tonsen Kirke i Oslo må nevnes som 
sentrale i den gryende Jesusbevegelsen. Menigheten hadde et blomst-
rende ungdomsarbeid og samlet en periode mellom 150 og 200 unge til et 
mangfold av aktiviteter, eksempelvis Ten Sing, sosialgruppe, fotogruppe, 
besøksgruppe, bibelgrupper osv. Arbeidet ble ledet av en idealistisk gjeng 
på om lag 20 litt eldre ungdommer. Man var ofte på besøk i andre menig-
heter og fikk på den måten kontakt med likesinnet ungdom fra ulike 
sammenhenger. Sommeren 1970 fikk Lars Bjerke (en av ungdomslederne 
i Tonsen Kirke) og Ivar Skippervold (engasjert i misjonsmenigheten 
Betlehem i Møllergata, Oslo) låne et misjonshus i Drøbak som 30-40 
ungdommer nå brukte som base for å evangelisere blant jevnaldrende.  

Kona til Lars Bjerke hadde vært med i ‘Ungdommens Sosialteam’ i 
perioden 1968-69, og på nyåret 1972 fikk ekteparet nyss om at ‘noe 
skjedde’ i Nordbygata 45, som hadde vært midlertidig stengt etter at 
‘Ungdommens Sosialteam’ hadde avviklet om lag ett år i forveien. De 
møtte nå Children of God, som preget samlingene med “møter hver kveld 
hele kvelden.”20 

Samlingene bestod først og fremst av “lovsang, 
vitnesbyrd og bibeltime”. Amerikanernes helhjertethet, anti-materialisme 
og evangeliseringsiver fascinerte. Budskapet var radikalt: ‘Selg alt du 
eier og gi det til Jesus’. Møtet med norske 16- og 17-åringer som hadde 
opplevd en kristen omvendelse i forlengelse av amerikanernes for-
kynnelse og som reflekterte en tilsvarende ‘overgivelse til Jesus’, var 
sannsynligvis det som fascinerte mest. På sett og vis minnet dette om det 
arbeidet ekteparet Bjerke med likesinnede selv stod oppe i i Tonsen Kirke 
og tjente i så måte som en bekreftelse på at “det vi gjør i Tonsen Kirke er 
noe av det Gud gjør i dag.”21 

Det er nok riktig, som Bjerke hevder, at Children of God på mange 
måter kom til ferdigdekket bord i Oslo. Kristne ungdommer i ulike 
sammenhenger, har vi sett, var opptatt av evangelisering, og den 
amerikanske grupperingen fungerte som katalysator for å samle disse. 
Noe mer på egen hånd virket senere Fremskrittsparti-politiker Henning 
Holstad, som drev et trykkeri på Vålerengen og trykket evangeliske 
løpesedler, samt sin egen kristne gateavis, One Way (som helst var tenkt 
som alternativ til den anarkistiske Gateavisa som ble produsert i Hjelms 

                                                   
20 Children of God-kolonien i Nordbygata 45 bestod av om lag 25 personer, 

hvorav ca 10 av disse var amerikanere. 

21 Lars og Eirin Bjerke, intervju datert 24. mars 1998. 
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gate). Felles for både kretsen rundt Leif Salomonsen, ungdomslederne i 
Tonsen Kirke og ved Diakonhjemmet er at man hver på sin kant etter få 
uker kom til at ikke alt var som det skulle med den amerikanske 
retningen.22 

“Uvisst fra hvilket hold,” skriver derfor Jørgen Aass ti år senere, 
hadde han selv blitt bedt om å fremskaffe opplysninger om Children of 
God i forbindelse med at han selv og Edin Løvås “trålte Vestkysten en 
måneds tid” på vårparten 1972 for å se nærmere på “karismatisk 
bevegelse, Jesus-vekkelse og åndelig fornyelse.”23 

Det synes imidlertid 
først og fremst å ha vært Hynnekleivs informasjon som avgjorde 
Children of Gods fremtidige skjebne i hovedstaden. Vi vender derfor til-
bake til hennes personlige historie.  

Til tross for Hynnekleivs husarrest i London ble hun “av en eller 
annen grunn” 3 uker senere med en del ledere til Tyskland for å starte 
opp et arbeid i Heidelberg. Der fikk de for øvrig inngang i en luthersk 
menighet, bodde i kirketårnet og jobbet ut fra menigheten, blant annet 
med ansvar for konfirmantarbeidet, i tillegg til at de hver kveld var ute og 
evangeliserte på barer, kroer og nattklubber. Hynnekleiv minnet COG-
lederne om at før hun var blitt med i bevegelsen, hadde hun lovet 
Misjonsselskapet å synge for dem i Stavanger under påskeuka i april 
1972. Nå begynte tiden å nærme seg, og hun måtte snart hjem! Lederne 
forbød henne imidlertid å reise – at hun selv hadde forpliktet seg, var for 
så vidt irrelevant. Gud ville ta hånd om den saken! Igjen fikk hun 
husarrest, men bestemte seg for å prøve å rømme. Midt på natten snek 
hun seg ut og haiket til København. Her traff hun COG-evangeliserende 
ungdommer som gjenkjente henne. De frarådet henne på det sterkeste å 
dra tilbake til Norge da hennes far angivelig var “full av onde 
åndsmakter” – han hadde fått “horn og hale”, sa de.  

                                                   
22 Misjonsforbundslederen Ingulf Diesen og Vårt Land-journalist Kjell Hagen 

hadde allerede etter noen få dager konfrontert ‘Esther’, under en samling på 
Universitetet i Oslo, i Frikirkelig Studentunions regi, med at hun var “den 
presbyterianske prestedatteren Linda Meisner [egentlig Meissner] som [hadde] 
VÆRT en av lederne i Jesusvekkelsen i Spokane, Washington, men som [hadde] 
brutt ut av den og nå [fulgte] David Moses Berg.” Meissner nektet til å begynne 
med, men vedgikk etter hvert at hun var den de påstod hun var. (Ingulf Diesen, Av 
bare nåde. En selvbiografi [Hovet: Hermon Forlag, 1996] s. 177.) 

23 Jørgen Aass, Levende fellesskap. Visjonen fra Guds Fred (Oslo: Vårt Land 
forlag, 1982). s. 10.  
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Hynnekleiv manglet penger til fergen og ble med COG-ungdommene 
til Christiania hvor de hadde senteret sitt. Hun deltok på 
evangeliseringen, men forlangte så reisepenger til Norge i og med at 
hennes egne kontanter var blitt stjålet av bevegelsen i England. Etter mye 
om og men ble hun kjørt til fergen og fikk penger til billetten. På kaia i 
Oslo ble hun imidlertid møtt av COG som førte henne med makt til 
Nordbygata 45. Tilfeldigvis kom hennes bror Jørgen samme dag for å 
hente sin skrivemaskin, som han tidligere hadde lånt bort til Children of 
God.  

Da amerikanerne vegret seg for å gi denne tilbake, bare brøytet han 
seg inn i lokalet hvor han plutselig oppdaget søsteren. Hun forklarte at 
hun ble holdt igjen med makt, og Children of God våget ikke da lenger å 
holde henne tilbake. Sammen med broren dro hun rett hjem til foreldrene, 
og det viste seg nå at begge parter hadde skrevet en rekke brev til 
hverandre, men ingen hadde hørt fra den annen part i løpet av denne 
perioden. Posten hadde blitt sensurert i begge retninger.  

Før Hynnekleiv dro videre til Stavanger, kjørte faren henne opp til 
Hans Christian Lier og Olav Hillestad (henholdsvis hovedprest og 
generalsekretær i Oslo Indremisjon). Her fortalte hun i 3-4 timer om 
Children of God og deres teologi. Lier og Hillestad hadde imidlertid via 
andre kanaler (deriblant via Aass som hadde besøkt flere COG-kolonier i 
USA) allerede fått nyss om at ikke alt var som det skulle i den 
amerikanske bevegelsen, men Hynnekleivs bekjentgjøringer om 
voldsbruk og krav om ubetinget lydighet, gjorde utslaget: COG måtte ut 
av Nordbygata 45 med det aller første!24 

 
Det ble raskt innkalt til et møte hos res.kap. Leif Salomonsen for å 

finne ut av hvorvidt det var mulig å stable på bena en gjeng norske 
ungdomsledere som kunne ta ansvar for det påbegynte arbeidet. Children 
of God ble siden presentert for ultimatet enten avvikle eller underlegge 
seg et norsk lederskap. I løpet av natten hadde de imidlertid pakket sine 
eiendeler (Jørgen Salomonsens skrivemaskin inklusiv) og forlatt stedet i 
all hast.25 

                                                   
24 Grete Hynnekleiv, intervju datert 21. januar 1998.  

25 Children of God prøvde siden å få et nytt nedslagsfelt i hovedstaden, men har 
aldri blitt numerisk betydelig. Det ble heller ikke ikke virksomheten til Thor 
Granlund (som opererte med ulike navn på virksomheten: Gospel Road, Exodus og 
Jesus-revolusjonen, eksempelvis), som etter sin ‘åndsdåpserfaring’ som 19-åring i 
pinsemenigheten (mens han var ungdomsarbeider i Norges Kristelige Ung-
domsforbund) i Mo i Rana, ble fascinert av Jesusbevegelsen, som han leste om i TM
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Etter et konstituerende møte26 
flyttet norske ungdommer raskt inn i 

Nordbygata 45. Også flere av disse var imidlertid influert av COG, men – 
ifølge Hynnekleiv – “kun av de positive elementene.” Hynnekleiv 
opplever selv at hun aldri kom ordentlig med i Nordbygata, kanskje fordi 
hun var kvinne. Selv på 1970-tallet i et frilynt ungdommelig miljø, følte 
hun at mennene dominerte.27 

 
Om Hynnekleiv opplevde at det ikke var ‘rom i herberget’ i 

Nordbygata, engasjerte hun seg likefullt i Trefoldighetskirken. Hun var 
blitt godvenner med organist Elvestrand og spurte om ikke det kunne 
være mulig å bruke gitarer to ganger om måneden. Elvestrand gav sitt 
samtykke og meddelte dette til res.kap. Salomonsen. Hynnekleiv gikk så 
sammen med en gjeng ungdommer til faren og spurte om det kunne la 
seg gjøre å bruke hans ungdomsgudstjenester til gospelkvelder. Han god-
tok dette, og hun spurte videre om ikke han kunne samle lederne i 
Nordbygata for å høre om man kunne snekre sammen et program. Farens 
aftensang hadde vanligvis lav oppslutning, - ti-tolv “eldre koner”. Hynne-
kleiv kopierte opp skriftlige innbydelser til gospelkveld som ble delt ut på 
gata. Første kveld kom 50 stykker, to uker senere to hundre. Tredje 
samlingen husker hun ikke antallet, men gangen deretter var det fullt 
(nærmere 2000 personer).  

Jørgen Aass hadde umiddelbart sagt seg villig til å flytte inn i 
Nordbygata og fikk derfor et hovedansvar. Også Lars og Eirin Bjerke 
flyttet raskt inn, men hadde til å begynne med ikke definerte 
ansvarsområder. Etter hvert utkrystalliserte det seg imidlertid et leder-
team på 6 personer, hvor ekteparet Bjerke gikk i bresjen for den 
utadrettede evangeliseringen. Man hadde til å begynne med ikke noe 

                                                                                                                        
utenlandske blader. Han prøvde å imitere dette i Mo i Rana og sang og vitnet på 
gata. Granlund dro dessuten på kortvarige turer til Göteborg for å se nærmere på Jim 
MacInnes virksomhet. Senere dro han til Oslo hvor han sammen med en kamerat 
flyttet inn i en kondemnert leilighet på Kampen. Nyomvendte fra gata flyttet etter 
hvert inn. Granlund møtte også Children of God og ble fascinert av dem på flere sett, 
blant annet ved at man, som disse, tok bibelske navn. Selv valgte han navnet 
Abraham. Selv om virksomheten ofte ble forvekslet med Children of God, var det 
aldri noen organisatorisk tilknytning mellom dem (Thor Granlund, intervju datert 
30. oktober 1997).   

26 Deltakerne var bl.a. Lars Bjerke, Grete Hynnekleiv, Ottar og Aina Elgvin, 
Øivind og Gregers Lundh. (Gregers Lundh, intervju datert 4. august 1997.)  

27 Andre kvinner jeg har kontaktet, opplever i ettertid verken at de selv eller 
Hynnekleiv ble diskriminert ut fra kjønn. 
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navn, dessuten i praksis flat lederstruktur, ja, endog en form for “herlig 
anarkisme” som Lars Bjerke uttrykker det.28 

Saken er vel snarere den at Aass i lederstil i stor grad spilte på lag med 
medarbeiderne. Om denne lederstil brakte opp til overflaten et ønske om 
å omstyrte den eksisterende ledelsesstruktur gjennom et regelrett kupp, 
skal være usagt. Flere av mine informanter hevder dog, som jeg selv 
allerede har påstått, at man den første perioden opplevde to 
hovedfraksjoner i miljøet: de ‘åndelig radikale’ med amerikaner Don 
Brendtro i spissen, samt en mer ‘kirkelig’ fløy under Jørgen Aass. Til 
tross for at Aass var utpekt som leder, ble det under et husmøte (etter at 
noen hadde fastet i 3 dager) våren 1973 båret fram en påstått ‘profeti’ om 
at Brendtro var utpekt av Gud som ‘Moses’ mens Aass skulle være 
‘Aron’. Flere av de ‘åndelige’” (kirkekritiske) reagerte negativt på at 
Brendros kandidatur ikke fikk bred oppslutning i miljøet og at Aass 
forble leder for fellesskapet. Øivind Lundh, for eksempel, som hadde 
inntatt stadig mer kirkekritiske synspunkter, opplevde fellesskapets 
neglisjering av ‘profetien’ som det som fikk begeret til å flyte over. Han 
sluttet kort tid deretter.29 

Gradvis ble dog miljøet mer homogent – og mer 
forpliktet overfor luthersk kristendomsforståelse.  

I begynnelsen var man imidlertid en blandet gjeng med sprikende 
teologiske synspunkter. Til tider kunne man innta ekstreme posisjoner. 
En person ved navn Ansgar dukket plutselig opp ikledd en lang 
sekkestrie, gjerne inspirert av Children of God. Han var opptatt av 
Åpenbaringsbokens skildringer av de to profetene som skulle gå i sekk og 
aske i Jerusalem, og flere fikk inntrykk av at han så på seg selv som den 
ene av profetene. Det nye ‘kostymet’ slo an blant flere av lederne. Blant 
annet falt Don Brendtro fullstendig for sekkestrien og gikk med den til 
hverdags – om enn fenomenet dabbet av etter et par ukers tid!  

En av de mange som kom med så å si fra begynnelsen, Gregers 
Lundh, hadde blitt fascinert av Children of Gods idealisme og latt seg 
bevege av Linda Meissners retoriske spørsmål: ‘Hvis du visste at du 
utgjorde den siste generasjon, ville du ikke da brenne ditt lys i begge 
ender?’ I løpet av Guds Freds første periode, hevder han, drev man 
(kanskje især de ‘åndelige’) utstrakt gateevangelisering, og sangene man 
brukte var primært Children of God-sanger – inntil man begynte å lage 
sine egne. Mange av tilhørerne ble kristne, og Gregers var overbevist om 

                                                   
28 Lars og Eirin Bjerke, intervju datert 24. mars 1998. 

29 Øivind Lundh, intervju datert 17. mars 1995. 
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at fenomenet ville vare – det var dette som var ‘normalt’. Overalt man 
kom, tilkjennegav ungdom en kristen omvendelse: “Det var som en 
skikkelig magnetisme som spredte seg nærmest mekanisk. Intensiteten 
varte imidlertid kun ett års tid – fra 1972 til 1973.”30 

Guds Fred-miljøet omfattet etter hvert både gospelkvelder, utadrettet 
gateevangelisering, rehabiliteringssenter for stoffmisbrukere, husfelles-
skap og, i den første perioden, diverse bofellesskap. Arbeidet ble etter 
hvert formalisert som en stiftelse – “med en viss tilknytning til Oslo 
Indremisjon,”31 

som Aass korrekt påpeker. Rundt 1980 ble imidlertid 
Guds Fred som institusjon formelt avviklet. Helt fram til avviklingen 
synes gospelkveldene i Trefoldighetskirken å ha hatt appell, og mange 
tok nettopp der og da et ‘kristent standpunkt’. Like fullt er det nok riktig, 
som Gregers Lundh hevder, at Jesusbevegelsen, her vel så mye forstått 
som en spesifikk tidsperiode i Guds Fred-regi med mange synlige 
omvendelser, flatet ut rundt 1973-74.  

Jeg nevnte innledningsvis at denne artikkelen i liten grad ville 
teoretisere over hvorfor Jesusbevegelsen oppstod i Norge akkurat i 1972, 
og heller ikke hvorfor den gradvis opphørte kun få år senere. Nils Bloch-
Hoell hevdet dog allerede i 1973 at den, som enhver vekkelsesbevegelse, 
“i sin ytre fremtreden” var en motebølge. Samtidig karakteriserte han den 
som en “bevegelse som utfordrer og fornyer kirken og som utvider den 
ved å vinne mennesker for Kristus.” Likevel var den ikke uten 
“faremomenter” hvorav “dyrkelsen av opplevelser [var] et av dem.” 
Bloch Hoell hevdet videre mot bevegelsen:  

Kritikken av etablerte kirker og enkeltkristne kan nærme seg egenrettferdighet. 
Den hellige bekymringsløshet kan bli til mangel på ansvar for ens egen fremtid. 
Den puritanske livsholdning har en ikke fjern slektning som heter legalisme. 
Manglende interesse for konfesjonelle spørsmål kan gli over i 
sannhetsrelativisme, og interessen for samfunnsetiske spørsmål er betenkelig 
svak.32 

 

Kritikken hadde utvilsomt mye for seg. I tillegg til at Jesusbevegelsen 
hadde en viss appell overfor problembelastet ungdom, heller jeg dog selv 
mest til at det var “dyrkelsen av opplevelser” som i utgangspunktet 
bevirket at man først og fremst fanget opp hundrevis av sløve kristne som 

                                                   
30 Gregers Lundh, intervju datert 4. august 1997.  

31 Aass, ibid., s. 23.  

32 Bloch-Hoell, ibid., s. 55.  
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allerede hadde troen, om ikke den aktive kristne bevissthet og livsførsel, i 
behold.33 

Etter hvert ble Jesusbevegelsen stadig mer sammenfiltret med 
den karismatiske bevegelse. Bloch-Hoell definerte endog Jesus-
bevegelsen som “den charismatiske bevegelse applisert på protest-
ungdom,” her forstått som protest mot “det etablerte” hvor man 
“markerer [sin] egenart, sin identitet, med ytre midler i luturgi og livsstil, 
med alt som er annerledes [i forhold til det etablerte politiske og religiøse 
samfunn].”34 

Kanskje var det slik at bevegelsen i stor grad mistet sin 
slagkraft fordi mange etter hvert ble mer fascinert av en innadvendt 
karismatikk enn av å nå kirkefremmede. Dessuten at bevegelsen avtok i 
samme grad som den etter kort tid ikke lenger hadde nyhetens interesse. 
For mange var det utvilsomt en overfladisk motesak å identifisere seg 
med en ‘cool’ amerikanisert Jesusbevegelse hvor man markerte 
tilhørighet til sin litt esoteriske gruppering gjennom ‘One Way’ hilsener, 
Jesus-knapper på jakke-kragen osv osv. Sangartist Ingmar Johansson 
idylliserer nok hva angår tilhengernes primære beveggrunner, og det 
spørs om ikke Johanssons spørsmål til slutt får et iallfall delvis svar i 
mine nylig skisserte betraktninger. Avslutningsvis i Johanssons vise 
synger han:  

Vi hade brinnande hjärtan, tände av en helig eld. Att vinna människor för Jesus, 
det var vår hjärtesak Säg mig, ja säg mig vad hande då sen? Vad blev det av, 
vad blev det av vår kärleksrevolution?35 

 

                                                   
33 En av mine informanter, for øvrig prestesønn, beskrev sitt kristenliv forut for 

møtet med Children of God som et hyklersk dobbeltliv: fyllefester den ene dagen og 
kristne ungdomssamlinger den neste.   

34 Bloch-Hoell, ibid., s. 54. 

35 Johansson, ibid.   
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KAPITTEL 18 

Foursquare på norsk – en historisk og teologisk 
kontekstplassering* 

 

Innledning 

Det norske frikirkelandskapet har blitt noe endret de senere år, kanskje 
først og fremst på grunn av en rekke nye karismatiske menighets-
dannelser. Flere av disse er foreløpig numerisk ubetydelige, iallfall på 
landsbasis. Man kan saktens stille spørsmål ved hensiktsmessigheten med 
det å sette på kartet et fenomen som allerede innledningsvis karak-
teriseres som tallmessig ubetydelig. Når jeg likefullt har valgt å sette 
søkelyset på grupperinger som kanskje endog i norsk karismatisk 
sammenheng er å betrakte som randfenomener, har dette forskjellige 
årsaker. 

Til tross for at den norsk-karismatiske fornyelsesbevegelsen er omlag 
30 år gammel, er for det første ingen systematisk historikk foreløpig 
skrevet. Den karismatiske bevegelsen er dessuten mangeartet og består av 
ulike fraksjoner. Dette forhold gjør at selv blant insidere er det mange 
som mangler en helhetsoversikt over hva som rører seg innen ‘for-
nyelsen’ her til lands. Et tredje moment er at flere av de retninger som i 
Norge kan karakteriseres som randfenomener, i internasjonal sammen-
heng er å betrakte som betydelige trossamfunn. Som forskningsobjekt bør 
flere av disse ha en viss informasjonsverdi og fortjener følgelig mer 
oppmerksomhet enn hva som pr. idag har blitt viet dem. 

Jeg vil i denne artikkelen fokusere på pinsesamfunnet1 International 
Church of the Foursquare Gospel (ICFG), heretter referert til som Four-
square. En kjent skikkelse innen dette trossamfunnet er i amerikansk 
sammenheng pastor Jack Williams Hayford jr. (f. 1934), i en årrekke 
pastor i megamenigheten The Church on the Way2 i Van Nuys, Califor-
nia og som i perioden 2004-2008 hadde stillingen som Foursquares 

                                                   
* Dette er en bearbeidet versjon av den opprinnelige artikkelen, som ble publisert 

i Baptist nr 1/1999 s. 3-18 og gjengis med tillatelse. 

1 Til tross for at trossamfunnet er et tradisjonelt pinsesamfunn, har det i Norge, 
iallfall på lederplan, i stor grad rekruttert karismatikere, og ikke pinsevenner. 

2 Jack Hayford, “The Church on the Way.” Logos, mars-april 1972 s. 20. 
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øverste leder. Også Charles (‘Chuck’) Smith (f. 1927) har tidligere 
forkynnerbakgrunn innen det samme trossamfunnet. Amerikaneren forår-
saket nyhetsoverskrifter endog i de sekulære publikasjonene Look,3 Time4 
og Los Angeles Times5 på grunn av sitt engasjement i den såkalte Jesus-
bevegelsen i løpet av 1970-tallet. Smiths Calvary Chapel forsamling i 
Costa Mesa, California har siden blitt modermenighet for mer enn 1000 
tilsvarende forsamlinger i mange land. 

Aimee Semple McPherson: Bevegelsens grunnlegger 

Foursquare bevegelsen ble grunnlagt av en kvinne, Aimee Elizabeth 
Semple McPherson (1890-1944),6 født i Ontario, Canada. Sammen med 
sin første mann, Robert James Semple (1881-1910), ble hun ordinert i 
Chicago av pinseforkynner William Durham (1873-1912) i 1909.7 Ferden 
gikk raskt videre til Hong Kong, men idet Robert døde av malaria etter 
kun et halvt års tid, ble misjonsoppgaven raskt avbrutt, og ‘sister Aimee’ 
vendte tilbake til USA. Hun giftet seg på nytt og begynte etterhvert å 

                                                   
3 “The Jesus Movement is upon us.” Look, 9. feb. 1971 s. 19. 

4 “Back to that Oldtime Religion.” Time, 26. des. 1977 s. 52. 

5 Russell Chandler, “Cleric finds success serving hippie needs.” Los Angeles 
Times, 5. juli 1979 s. 1, 8. 

6 Ikke få bøker er viet ‘sister Aimees’ liv og levnet. Vi nevner hennes egen This 
is That (Los Angeles, California: Echo Park Evangelistic Association, Inc., 1923); 
Nancy Barr Mavity, Sister Aimee (New York: Doubleday, Doran & Company, 
1931); Lately Thomas, Storming Heaven (New York: William Morrow and 
Company, 1970); Edith L. Blumhofer, Aimee Semple McPherson. Everybody’s 
Sister (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1993).  

7 Durham krediteres gjerne som initiativtaker til den første splittelsen blant 
amerikanske pinsevenner, idet mange oppgav den wesleyanske forståelsen av ‘entire 
sanctification’ til fordel for Durhams betoning av Kristi fullbrakte verk. Durham 
hevdet at ‘åndsdåpen’ ikke hadde noen særskilt hellighetserfaring som forutsetning, 
men var tilgjengelig her og nå på grunnlag av Kristi stedfortredergjerning. Durhams 
egen forståelse er kanskje influert av E.W. Kenyon (1867-1948), av flere regnet som 
den ideologiske arkitekten bak den moderne trosbevegelsens læreinnhold. (Dale 
Hawthorne Simmons, E.W. Kenyon and the Postbellum Pursuit of Peace, Power, 
and Plenty [Lanham, Maryland: Scarecrow Press, Inc., 1997], s. 292-293.) Durhams 
forståelse reflekteres forøvrig idag også blant de fleste norske pinsevenner, Four-
square retningen inklusiv. Dette til tross, det spørs vel om ikke norske pinsevenners 
avvisning av den metodistiske hellighetslæren primært er influert av luthersk 
teologi.  
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virke som teltevangelist. I 1917 gav hun ut første nummer av måneds-
bladet The Bridal Call,8 noe som gjerne bidro til å etablere en mer 
permanent tilhørermasse. To år senere ble Aimee igjen ordinert, nå innen 
pinsesamfunnet Assemblies of God.9 I forlengelse av skilsmissen mellom 
Aimee og hennes andre mann, Harold Stewart McPherson (1890-1968) 
skiltes også veiene for Aimee og Assemblies of God i 1922.10 

Året i forveien hadde Aimee kjøpt en tomt i Los Angeles og fikk nå 
bygd ‘Angelus Temple’, som ikke bare ble møtelokale for hennes virk-
somhet i Los Angeles, men også hovedkvarter for hennes nyetablerte 
trossamfunn. 

Møtene i ‘Angelus Temple’ reflekterte Aimees sans for både drama og 
det noe mer teatralske. Selv skrev hun omlag 180 sanger, en rekke av 
disse er inkludert i Foursquare Hymnal som ble utgitt første gang i 1937. 
Aimee komponerte endog sju operastykker. Dette, og mye mer, gjorde at 
Aimees navn florerte hyppig i avisspaltene. Ikke all presseomtale var dog 
like flatterende. Ikke minst gjaldt dette Aimees forsvinningsnummer midt 
på 1920-tallet hvor hun i ettertid påstod å ha blitt kidnappet og ført inn i 
Mexicos ørken før hun ved nød og neppe hadde unnsluppet. Til tross for 
den jevne manns mistanke om at forsvinningsnummeret var satt i scene 
av henne selv for gi ytterligere publisitet om sin egen person, samt 
eventuelt dekke over mulig utroskap, hadde Aimee likefullt en be-

                                                   
8 Tidsskriftet endret navn til The Foursquare Advance i 1964. 

9 Cecil M. Robeck jr., professor ved Fuller Theological Seminary i Pasadena, 
California, skriver i en artikkel om ‘sister Aimee’ at “denominational loyalties” stod 
lavt i kurs blant mange, ikke minst innen hellighets- og pinsebevegelsen. 
Symptomatisk for denne troløse tidsperiode er gjerne det faktum at Aimee ble 
medlem i C.C. Hancock Memorial Church i Philadelphia i desember 1920. Hun fikk 
samtidig legmannsordinasjon som ‘exhorter’ innenfor dette metodistiske 
trossamfunnet. 27. mars 1922 ble hun enda en gang ordinert, denne gang i First 
Baptist Church i San Jose, California. (“McPherson, Aimee Semple.” Dictionary of 
Pentecostal and Charismatic Movements. Eds.: Stanley M. Burgess og Gary B. 
McGee [Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 5. opplag, 1992] s. 
569.) Det skal dog sies at det ikke var Aimee selv, men de andre som initierte 
kontakt med henne med tanke på ordinasjon, sannsynligvis på grunn av hennes evne 
til å appellere bredt på kryss av ulike kirkesamfunn (noe som på denne tiden var 
uvanlig blant amerikanske pinsevenner). 

10 Også Aimees tredje ekteskap, med David L. Hutton i 1931, skulle imidlertid 
vise seg å gå i oppløsning. 
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merkelsesverdig evne til å snu også negativ mediadekning til personlig 
fordel. Historiker David Edwin Harrell jr. skriver: 

[Aimee] syntes å ha fremgang gjennom både strid og skandaler. Til tross for 
åpenlys maktkamp mellom henne og hennes dominerende mor om kontroll over 
menigheten, en uopphørlig rykteflom vedrørende uforsiktig adferd, samt en 
oppsiktsvekkende rettsak i 1926 i forlengelse av at hun angivelig hadde blitt 
kidnappet, ikke bare overlevde arbeidet, det vokste endog.11 

Walter J. Hollenweger, forfatter av Entusiastisches Christentum: die 
Pfingsbewegung in Geschichte und Gegenwart,12 karakteriserer Aimee 
som et typisk eksempel på de mange kvinnelige pinseforkynnerne med 
talent for det teatralske: Vi siterer fra den forkortede engelskspråklige 
versjonen: 

Dette refererer til kvinnelige forkynnere som i kraft av sin dominerende og 
moderlige personlighet, sin skjønnhet og sine enestående, ja, genuint teatralske 
evner innehar tilsvarende roller i pinsebevegelsen som berømte skuespillere 
innehar i samfunnet forøvrig. Kvinner med tilsvarende talenter som har 
bakgrunn fra tradisjonelle trossamfunn, etablerer en karriere som skuespiller 
eller sangerinne. I og med at en slik kurs er tabu for pinsevenner, har 
‘skuespillerne’ innen pinsebevegelsen ikke annet valg enn å omforme en 
kvinnelig forkynners kall på en slik måte at dette kan fullbyrdes av en 
skuespiller, ‘en stjerne i Guds rike’.13 

Bare noen få måneder før Aimees tragiske dødsfall i september 1944, 
muligens grunnet en “tilfeldig overdose av reseptbelagte medikamen-

                                                   
11 David Edwin Harrell jr., All Things Are Possible. The Healing & Charismatic 

Revivals in Modern America (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 
1975) s. 16. Min oversettelse. 

12 Zürich: Zwingli Verlag, 1969.  

13 Walter J. Hollenweger, The Pentecostals (Peabody, Massachussetts: Hend-
rickson Publishers, 1980), s. 487. Hollenweger eksemplifiserer: “Som ung jente 
hadde [Aimee] allerede utviklet sans for det dramatiske. Istedetfor å bli ledd av fordi 
moren tilhørte Frelsesarméen, fant hun opp en Frelsesarmé-lek. Og endog som barn 
lyktes hun i å dra vennene med seg i den nye leken.” (Min oversettelse.) Se også 
McPhersons egen This is That s. 27: “Så var det tid for skolegang i den lille, hvite 
skolebygningen omlag 1 km hjemmefra. Jeg var eneste salvasjonistbarn, alle de 
øvrige tilhørte tradisjonelle trossamfunn. Til å begynne med ertet de meg med 
‘Arméens’ kamprop, marsjering og trommer, for salvasjonistene ble fremdeles 
foraktet av folk flest på den tid. Til slutt klarte jeg likevel å vinne barnas tillit, 
forøvrig ved å lage en tromme ved hjelp av en liten eske, en linjal erstattet 
trommestikken, og med en rød bordduk istedetfor ‘Blod og ild’-fanen marsjerte vi 
rundt skolen idet vi lekte ‘Arméen’.” (Min oversettelse.)  
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ter”14 (andre igjen hevdet på grunn av selvmord!), ble sønnen Rolf 
utnevnt til visepresident for pinsesamfunnet. Ved morens død ble han 
utnevnt som øverste leder og bidro i kraft av sine administrative evner til 
at trossamfunnet opplevde en eksplosiv økning av nye lokalmenigheter. 
Idag kalkulerer man med mer enn 1.800 menigheter innenfor USAs 
landegrenser, samt over 64 000 på verdensbasis. Mens man dessuten 
opererer med om lag 250 000 menighetstilhørige i USA, er det samlede 
antallet på verdensbasis over 8 millioner.  

Læreinnhold og organisatorisk oppbygning 

Betegnelsen ‘foursquare’ - firkantet (firedelt) - tilskrives en ‘guddom-
melig inspirasjon’ Aimee opplevde under en møtekampanje i Oakland, 
California i juli 1922. Mens hun forkynte med utgangspunkt i Esekiels 
syn i kapittel 1, vers 4-10 vedrørende de fire kjerubene som hver hadde 
fire ansikter og fire vinger, et forbilde på Jesu firfoldige tjeneste som 
‘frelser’, ‘den som døper i Den Hellige Ånd’, ‘helbreder’ og ‘Kongen 
som skal komme igjen’, ledet ‘inspirasjonen’ henne til å integrere de fire 
aspekt ved Jesu tjeneste i ‘The Foursquare Gospel’. Ingen betviler at 
Aimee var inspirert, dissensen berører imidlertid inspirasjonens opphav. 
Allerede i 1890 hadde nemlig Albert Benjamin Simpson (1843-1919), 
kjent skikkelse innen 1800-tallets hellighets- og helbredelsesbevegelse og 
dessuten grunnlegger av kirkesamfunnet Christian & Missionary 
Alliance, utgitt boken The Four-fold Gospel. Aimee hadde tydeligvis blitt 
‘inspirert’ til å hente ut tre av Simpsons firfoldige aspekt ved selve 
evangeliet. Som pinsevenn valgte hun imidlertid å bytte ut Simpsons 
aspekt nr. 2 – ‘helliggjører’ med ‘den som døper i Den Hellige Ånd’. 

Foursquare skiller seg ikke nevneverdig læremessig verken fra 
Assemblies of God i USA eller tradisjonell norsk pinsebevegelse. 

                                                   
14 C.M. Robeck jr., “McPherson, Aimee Semple.” Dictionary of Pentecostal and 

Charismatic Movements s. 571. Idet McPherson døde i 1944, mistet amerikansk 
pinsebevegelse sin mest kjente person. Hennes betydning som katalysator for 
oppblomstringen av kvinnelige forkynnere kan for øvrig ikke undervurderes. Vinson 
Synan skriver endog: “She holds a prominent rank among all religious leaders in the 
twentieth century, regardless of their sex, and may well be the most important 
ordained woman minister in the history of Christianity.” (Vinson Synan, The 
Twentieth century Pentecostal explosion: The Exciting Growth of Pentecostal 
Churches and Charismatic Renewal Ministries [Orlando, Florida: Creation House, 
1987] s. 100.) 
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Hovedforskjellen sammenlignet med norsk pinsebevegelse er gjerne en 
modifisert episkopal ledermodell. Øverst står trossamfunnets styre, 
dernest ‘presidenten’ som leder innenfor de rammer som er trukket opp 
av styret. I styret sitter dessuten hovedtilsynsmannen, og under denne 
igjen kommer tilsynsmennene for de ulike distriktsenhetene i 
USA/Canada. Som det gjerne går fram av navnet, har distrikts-
tilsynsmennene ansvar for eller tilsyn med de ulike lokale Foursquare 
menighetene innenfor sitt gitte distrikt. Om en pastor eksempelvis skulle 
slutte, er det distriktstilsynsmannen sammen med den lokale menighets 
administrasjonsråd som velger ny forstander. Distriktstilsynsmannen har 
ikke bare dobbelstemme, men har endog anledning til å skjære gjennom 
om rådet ikke skulle komme til enighet.  

På lokalnivå er menigheten strukturert gjennom et administrasjonsråd 
som blant annet fungerer som pastorens arbeidsgiver.15 Dette er 
rullerende i den forstand at den enkelte kan sitte i 4 år, samt deretter kan 
velges for nok en 2 års periode før en ny person velges inn i dennes sted. 

Utbredelse i Norge 

Greg Bretz: amerikaner med dragning mot Norge 
På høsten 1986 publiserte bladet Hvetekornet et forholdsvis omfat-tende 
intervju med amerikaner Greg Bretz, som sammen med sin norskfødte 
kone Inger ble utsendt fra Jack Hayfords menighet i Van Nuys til Norge i 
1982. Bretz er født på Østkysten i USA, men vokste opp i Fresno, 
California hvor familien ble tilsluttet en lokal metodistkirke. Da Bretz var 
13 år gammel, fikk menigheten ny pastor, Harald Haver fra Skien, Norge. 
Bretz følte inni seg at også han en gang skulle reise til Norge. 6 år senere, 
i 1968, ble Bretz under militærtjenesten utplassert i Tyskland, men rakk 
også å realisere drømmen om å besøke vårt eget land. Her møtte han 
forøvrig Ingrid, som ett år senere skulle bli hans kone. Ferden gikk 
midlertidig tilbake til USA hvor det nygifte paret opplevde ‘åndsdåp’ og 
gikk inn i den amerikanske pinseretningen Assemblies of God. 

Rundt 1973 Greg bestemte seg for å ta med seg en gruppe ungdommer 
til Norge og jobbe med utadrettet evangelisering med base i en lokal 
pinsemenighet. I denne perioden fikk de kontakt med Harald Dysjeland, 
som var pastor i Metodistkirken i Larvik og som hadde opplevd en 
karismatisk fornyelse et par år i forveien. Greg og Inger jobbet sammen 

                                                   
15 John Henry Nøsen, intervju, datert 19.08.1998. 
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med Dysjeland i Larvik fram til januar 1975 og vendte igjen midlertidig 
tilbake til USA. De flyttet nå til Moses Lake, Washington hvor de 
grunnla en frittstående forsamling. I løpet av denne perioden var de to 
ganger på korttidsoppdrag i Norge sammen med et evangeliseringsteam 
fra den nyetablerte menigheten i Moses Lake. 

Bretz opplever i ettertid at hans beveggrunn for å etablere en fritt-
stående menighet delvis var forankret “i en viss frustrasjon over å ha sett 
menigheter som var så bundet av sine systemer at de ikke tillot Den 
Hellige Ånd å skape forandringer.”16 Etter 4-5 år hvor man som menighet 
nærmest isolerte seg fra andre, ble Bretz seg nå bevisst behovet for å “stå 
under et salvet lederskap.”17 Han fikk kontakt med Roy H. Hicks sr., som 
ble som en ‘åndelig far’ for ham. Hicks utvidet horisonten hos den 
amerikanske ungdommen som inntil da primært hadde vært opptatt av at 
Åndens karismatiske virke måtte frigjøres i gudstjenestesamlingene. 
Bretz fikk nå større forståelse for “Guds hensikt med menigheten: Å 
vinne verden for Kristus.”18 

I 1982 var igjen Bretz tilbake i Norge, denne gang med et team fra 
Hayfords menighet, dessuten nå i den hensikt å slå seg til i Norge. Man 
hadde til og begynne med ingen klar formening om hvor i landet man 
skulle etablere arbeidet, men hadde blant annet møter i ulike norske 
pinsemenigheter, eksempelvis Filadelfia i Oslo. Til tross for at Filadelfia-
grunnlegger T.B. Barratt hadde oversatt flere av Aimees artikler og utgitt 
disse i bokform på pinsevennenes Korsets Seiers forlag i 1927, var 
norske pinsevenner lite fortrolig med pinsesamfunnet som sådan. Bretz 
flyttet imidlertid til Stathelle, fikk kontakt med flere frittstående bønne-
grupper og ble en slags katalysator for å føre disse sammen til en egen 
menighet. 

Amerikanerens etablering i Norge må sees i sammenheng med 
Foursquares bestrebelser i samme periode på å slå rot i Europa. Man tok 
mål av seg til å etablere minst én Foursquare menighet i alle vest-
europeiske land innen 1990. Også for Norges vedkommende var optimis-
men stor: innen samme tidsrom skulle man vinne 2.000 kirkefremmede 
for troen og etablere 10 lokalmenigheter rundt om i landet. 

                                                   
16 “Greg Bretz misjonerer i Norge: Trygghet og frihet gir vekst.” Hvetekornet, 

okt. 1986 s. 4.  

17 Ibid. 

18 Ibid. 
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Norsk Foursquare seiler i motvind 
Foursquare ble forsøkt registrert som trossamfunnet ‘Den Internasjonale 
Evangeliske Kirke’ her i Norge. De Frie Evangeliske Forsamlinger 
protesterte imidlertid mot navnet, og man valgte derfor ‘Foursquare 
Gospel Church i Norge’. I Stathelle valgte Bretz navnet ‘Livets Vann’ for 
den lokale virksomheten. Amerikanerne Steve og Leslie Ranck, som også 
var utsendt fra Hayfords menighet i Van Nuys og som primært arbeidet 
blant amerikanere og briter i oljeindustrien i Stavanger, kalte seg derimot 
‘Stavanger Foursquare Ministries’.19 

Det så til å begynne med ut som om Foursquares optimisme kunne ha 
vært velbegrunnet. Med utgangspunkt i Livets Vann menigheten i 
Stathelle ble det etablert virksomhet både i Kragerø og Grimstad. I 
Kragerø identifiserte dog den utflyttede flokken fra Stathelle seg raskt 
opp mot Ulf Ekmans variant av trosbevegelsen. De etablerte en fritt-
stående trosmenighet og tok navnet ‘Kragerø Bibelsenter’. I Grimstad 
hadde man fått kontakt med omlag 20 voksne som en periode regel-
messig sluttet opp om møtene. Men også her måtte Foursquare etterhvert 
legge inn årene, virksomheten ble lagt ned og gjenoppstod som en fritt-
stående karismatisk forsamling i byen.20 Oppsmuldringen av Foursquares 
arbeid i begge disse byene synes dessverre symptomatisk for deres i 
denne perioden generelle virke i Norge forøvrig.21 Man knyttet tidlig til 
seg forkynnere fra andre kristne sammenhenger, eksempelvis Viggo 
Wilhelmsen,22 men det har vist seg problematisk å holde på flere av disse 

                                                   
19 Menigheten i Stavanger eksisterer ikke lenger, men ble innlemmet i 

menigheten Kristen Tjeneste på 1990-tallet. 

20 Trond Olsen, intervju, 28.07.1998. Olsen har tidligere bakgrunn blant annet fra 
Livets Vann i Stathelle, men flyttet ned til Grimstad da det begynte å gå dårlig med 
arbeidet. Han står som forstander for den idag frittstående forsamlingen. Denne er 
forøvrig registrert som eget trossamfunn hos Fylkesmannen i Telemark under navnet 
Klippen. Menigheten definerer seg helst innunder den såkalte ‘trosbevegelsen’.   

21 Også i Odense, Danmark har man plantet menighet. Denne består primært av 
karismatiske troende som har valgt ikke å bryte med Folkekirken. Menigheten har 
tatt navnet Livets Vand, men er ikke tilknyttet Foursquare. (John Henry Nøsen, 
intervju, 21.08.1998.)  

22 Wilhelmsen har opprinnelig bakgrunn fra De Frie Evangeliske Forsamlinger, 
kom på avstand av kristen tro i begynnelsen av tenårene, men fikk en åndelig 
fornyelse på slutten av 1960-tallet. Han har bibelskolebakgrunn fra både Sarons Dal 
og Smyrna ved Tønsberg i tillegg til et kortere opphold i Hellas med misjons-TM
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over lengre tid. Rundt 1984-85 meldte Wilhelmsen seg inn i Livets Vann 
i Stathelle. Han hadde kjent Greg Bretz i et par år allerede. Vennskapet 
utviklet seg, og det ble naturlig å gå inn i Foursquare menigheten, som 
forkynte et pinsebudskap Wilhelmsen følte han kunne innestå for. For-
kynnelsen opplevdes berikende, - det var heller ikke de store opplevel-
sene som stod i fokus, men tvert om det å kjenne Gud og å gjøre Hans 
praktiske vilje. 

Wilhelmsen ble etterhvert valgt inn som ‘eldste’ i menigheten, et verv 
han hadde i 2-3 år. Parallelt med dette fungerte han som evangelist og 
reiste på ‘frie kallelser’, som han forøvrig hadde gjort også forut for 
dette. Evangelistoppgaven var imidlertid overordnet det å fungere som 
Foursquares representant, og Wilhelmsen virket følgelig i ulike kristne 
sammenhenger som omreisende evangelist. 

I 1981 hadde Wilhelmsen stiftet bekjentskap med Vilhelm Langemyr, 
som har tidligere bakgrunn blant annen innen misjonsorganisasjonen 
Ungdom i Oppdrag. Langemyr hadde siden etablert en frittstående 
forsamling i Søgne utenfor Kristiansand, Kristent Fellesskap, som 
forøvrig ble lagt ned i 1981 og deretter oppstod som Søgne og Grepstad 
Misjonsmenighet. Som omreisende evangelist fikk så Langemyr kontakt 
med misjonsmenigheten i Stjørdal. I løpet av perioden 1982-85 stod han 
som menighetens forstander, men opplevde økende frustrasjon i rollen 
som leder for en ‘etablert menighet’. 

Gjennom blant annet Wilhelmsen ble Langemyr nå introdusert for 
Greg Bretz som inviterte Stjørdalspastoren med på en Foursquare 
konferanse utenfor London. Her opplevde Langemyr Guds tiltale om å 
bryte opp fra Misjonsforbundets rekker for å tilslutte seg det amerikanske 
pinsesamfunnet. Han dro tilbake til Stjørdal, sa opp stillingen som for-
stander og begynte istedet å samle mennesker til private sammen-
komster.23 Dette ble oppstarten til en ny forsamling i Stjørdal, Livets 

                                                                                                                        
organisasjonen Youth With A Mission. (Sigurd Sørhus, “Viggo Wilhelmsen - 
maskinist med ny kurs.” Troens Bevis nr. 7 - 23. årg. (juli 1983) s. 4-6, 9-11.  

23 Pastoralteologisk er det “aldri tilrådelig å starte opp med en ny forstan-
dertjeneste på det sted man tidligere har tjenestegjort,” skrev Misjonsforstander 
Bjørn Øyvind Fjeld til Langemyr i brev datert 20.05.1986. På grunn av 
menighetssplittelsen i Stjørdal henvendte Misjonsforbundet seg dessuten til The 
International Church of the Foursquare Gospel i Los Angeles, USA. I samme brev 
stilte man seg også spørrende til berettigelsen av et nytt pinsesamfunn i Norge (brev 
datert 16.04.1986). Sistnevnte aspekt ble også tatt opp i brevs form av fremtredende 
ledere innen norsk pinsebevegelse som kontaktet Foursquares hovedkvarter i Los 
Angeles.  TM
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Brød, som var en del av Foursquare i Norge.24 Guds angivelige tiltale til 
tross, etter ett års tid brøt igjen Langemyr opp fra forstanderrollen, flyttet 
nå til Stathelle og gikk inn i Livets Vann der han faktisk ble tilbudt og 
takket ja til tilsynsmannsfunksjonen i Norge. Dette vervet fikk han fordi 
Bretz var syk i denne perioden og dessuten foretok en del uheldige valg. 
Etter nok ett år (1987) ble det igjen et oppbrudd, Langemyr flyttet til 
Kristiansand og brøt dessuten med Foursquare retningen. På grunn av den 
geografiske avstanden valgte Livets Brød forsamlingen, i samråd med 
menighetsledelsen i Stathelle, nå å knytte båndene til Godtfred Erlands 
Trondheim for Kristus menighet.25 Stjørdalsmenigheten tok derved 
navnet Stjørdal for Kristus, men har siden vendte tilbake til sine 
opprinnelige røtter innen misjonsmenigheten på stedet.26 I perioden 1986-
87 stod Wilhelmsen i vekkelse på Rissa (Fosenhalvøya). Møtene foregikk 
til å begynne med i Statskirken, og en del mennesker ‘ble frelst’. 
Wilhelmsens troende dåpssyn ble imidlertid problematisk etterhvert. 
Samarbeidsproblemene tiltok, og det endte med at Santalmisjonsmannen 
Ivar Storskaret tok Foursquare evangelisten under sine vinger og 
arrangerte selvstendige møter. Det utkrystalliserte seg gradvis et felleskap 
som fikk syn for troende dåp og som syntes om Wilhelmsens forkyn-
nelse. Det ble naturlig for disse å søke inn mot Foursquares kirkestruktur. 
Det ble bygget eget lokale og man samlet gjerne en fast stamme på 10-15 
troende. Flokken ble imidlertid aldri noen Foursquare menighet.  

Heller ikke Wilhelmsen er idag en del av Foursquare samfunnet. Dette 
skyldes ifølge ham selv først og fremst at han ikke lenger er fortrolig med 
den hierarkiske organisasjonsstrukturen, blant annet fordi innbakt i denne 

                                                   
24 Ivar Værnesbranden, “Ny menighet grunnlagt i Stjørdal.” Stjørdalens Blad nr. 

38, tirsdag 8. april 1986, s. 7.  

25 Godtfred Erland, tidligere sersjantmajor i Frelsesarméen hadde rundt 1982 
etablert det karismatiske felleskapet Trøndelag for Kristus. Rundt 5 år senere ble 
fellesskapet formalisert som menighet og tok navnet Trondheim for Kristus.  

26 Langemyrs omflakkende tilværelse fortsatte. I perioden 1989-90 var han elev 
ved Ulf Ekmans bibelskole i Uppsala. Etter ett års tid vendte han igjen tilbake til 
Kristiansand og gikk inn i Troens Ord fellesskapet - forøvrig ledet av Arve Aarre-
stad. Langemyr var siden med å grunnlegge menigheten Livets Lys i Kristiansand. 
Denne trosmenigheten ble imidlertid lagt ned, og Langemyr gikk inn i en tilsvarende 
forsamling, Kristiansand Bibelsenter. Også her fikk han imidlertid problemer og 
søkte etterhvert kontakt med pinsemenigheten i Vennesla. (Vilhelm Langemyr, 
intervju, datert 03.07.1995.) 
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opplever han faren for at man bryter inn i enkeltmedlemmers privatsfære 
og dermed, tilsiktet eller utilsiktet, utøver illegitim kontroll.27 

Lederskifte 
Øverste leder for Foursquares arbeid i Norge idag er John Henry Nøsen. 
Han har tidligere bakgrunn innen Youth With A Mission, dernest 2-årig 
utdannelse fra Ansgarskolen (1982-84). Fra og med 1986 ble han 
tilknyttet Foursquare og ble raskt bedt om å ta et midlertidig pastoransvar 
i Livets Vann, Stathelle, et ansvar som skulle vise seg å vare omlag 8 år. 
Dette skyldtes som allerede nevnt at Greg Bretz var langvarig syk i deler 
av denne perioden. Nøsen har gjerne de fleste innen Foursquare med seg 
når han hevder at flere av Bretz sine beslutninger forut for dette 
reflekterer hastverksvedtak som i ettertid har vist seg å bli til 
trossamfunnets ulykke. Etter at Langemyr sa fra seg sin nyervervede 
tilsynsfunksjon etter kun ett år, ble Nøsen også bedt om å overta denne, et 
verv han fremdeles innehar. 

Gjennom Nøsen ble også Erik Jensen trukket inn i Foursquares arbeid. 
Jensen har tidligere baptistisk bakgrunn, men studerte samtidig med 
Nøsen på Ansgarskolen. Begge kjente forsåvidt til Foursquare på forhånd 
gjennom amerikanerne Dan og Linda Scott, som var utsendt til Norge 
nærmest som ‘ettåringer’ av en lokal Foursquare menighet i Oregon og 
som begynte som studenter ved Ansgarskolen, primært for å lære norsk 
språk, men også for å få innsikt i norsk ‘kristenkultur’. 

Nøsen ble altså nesten fra begynnelsen av ‘midlertidig pastor’, og 
Jensen, som var på plass allerede på høsten samme år (1986), ble raskt 
den ‘midlertidige pastors’ assisterende pastor. Året etter bygde Livets 
Vann menigheten eget lokale, i stor grad gjennom dugnadsarbeid, med 
grunnflate på omlag 600 kvadratmeter og bruksareal på omlag 1500.28 
Kun vel ett år senere forlot 43 medlemmer menigheten, som så og si ble 
kløyvd på midten.29  

                                                   
27 Viggo Wilhelmsen, intervju, 17.06.1998. 

28 Arnold Lærum, “Livets Vann.” Dagen, 23. februar 1990, s. 27.  

29 Nøsen hevder at avskallingen i store trekk skyldes at menighetslederne kon-
fronterte et fåtall enkeltmedlemmer med konkret synd: seksuell umoral, økonomisk 
uskikkethet, samt offentlig strid hvor man trakk med-lemmer for retten istedetfor å 
søke en minnelig løsning gjennom menigheten. De som ble konfrontert, fikk med 
seg flere av sine venner, og slik ble medlemsmassen halvert. (Nøsen, intervju, 
19.08.1998.) Nøsen vedgår samtidig at han var ung og til dels umoden, samt at han TM
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Om menighetslokalet primært var reist på dugnad, hadde Livets Vann 
menigheten likefullt tatt opp lån fra Foursquare sentralt. På grunn av det 
store frafallet, minket naturlig nok også inntektene. Ledelsen i USA gav 
først ett års betalingsfrihet og var også deretter generøse, idet de tilbød 
Livets Vann å tilbakebetale i samsvar med menighetens økonomiske 
evne. I Stathelle så man imidlertid at mye tid og energi gikk med til 
vedlikehold av lokalet istedetfor å ‘investere i mennesker’, som de opp-
levde kall til. Allerede i 1991 begynte man derfor å sysle med tanken om 
å selge bygget, dette til tross for at intet påbud om dette kom fra USA. I 
1994 ble tanken omformet til handling, og lokalet ble solgt til pinse-
menigheten Betania i Brevik, som altså flyttet til Stathelle. Foursquare 
sentralt hadde allerede slettet gjelden fra Norge, men på grunn av dårlig 
økonomi, hadde Livets Vann knapt midler til å dekke lønnskostnader. Fra 
1994 til 1996 leide de derfor lokale av Betania, hvor førstnevnte 
utradisjonelt nok hadde sitt ukentlige møte på fredag kveld. Siden 1996 
har man imidlertid leid lokale av Bamble Videregående Skole. 

Livets Vann har i 2011 70 medlemmer og et gjennomsnitt på 45 
personer på møtene. Jensen fungerte som pastor fra august 1991 og 
overtok det fulle pastoransvaret for Livets Vann i forlengelse av at 
Nøsen, i etterkant av ett år i Foursquarepastor Daniel Browns pastorstab i 
Santa Cruz, California (1992) flyttet til Asker i 1993 og etablerte 
Josvakirken, også denne en lokal Foursquaremenighet. Forutfor dette var 
det kun ett ektepar i Asker som identifiserte seg med Livets Vann i 
Stathelle og som kom regelmessig ned på møtene engang om måneden. 

Josvakirken skiftet navn til Asker Foursquare i 2002 og hadde om lag 
80 innskrevne medlemmer (i Foursquare regnes også barna med i og med 
at troende dåp ikke danner forutsetning for medlemskap), og man samlet 
i overkant av 100 personer på møtene. Nøsen hadde i sin tid i Asker et 
klart ønske om å starte en ny menighet sammen med et ‘team’ fra Asker. 
Fra 2001 hadde Kristiansand blinket seg ut som et egnet sted. En gruppe 
flyttet ned til Sørlandet for å starte Kristiansand Foursquare og World 
Base (en evangeliseringsbase i stil med Ungdom i Oppdrag). Menigheten 
har opplevd jevn vekst og hadde om lag 125 medlemmer i 2010. De 
skiftet navn til Hverdagskirken i 2007 for å ha et mer folkelig navn i tråd 
med menighetens ‘visjon’. 

                                                                                                                        
neppe vil sette igang noe dugnadsarbeid i menighetsregi noen gang i fremtiden. 
(Nøsen, intervju, 21.08.1998.) 
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I 2008 gjennomgikk menigheten i Asker en lederskapskonflikt som 
førte til menighetsdeling. Foursquare i Norge har like fullt en fortsatt 
satsning på menighetsplanting. Som et ledd i denne utviklingen har 
menigheten i Kristiansand i det siste omstrukturert ledermodellen med 
fokus på en mer teambasert ledermodell. 
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KAPITTEL 19 

Vineyardbevegelsen i USA og Norge –                      
en kortfattet historikk* 

En av de mest betydelige bevegelser innen den bredere karismatiske 
fornyelsen i løpet av 1980- og 90-tallet var amerikaneren John Richard 
Wimbers (1934-97) Vineyardbevegelse. Trossamfunnets teologi har blitt 
gjenstand for kritisk evaluering både i norske og utenlandske student-
arbeider, forskningsrapporter og fagartikler.1 Bevegelsen er forholdsvis 
ny av dato, og pr. i dag foreligger ingen offisiell historikk. Den ameri-
kanske Vineyard pastoren Bill Jackson er imidlertid iferd med å få 
publisert boken Word & Spirit. A History of the Vineyard, som skisserer 
bevegelsens historiske tilblivelse og utvikling hittil innen USA. Mange 
av denne artikkelens opplysninger støtter seg til Jacksons upubliserte 
bokmanus, som han velvilligst har gitt meg tilgang til, samt tillatelse til å 
refere til, samt sitere fra.2 

Denne artikkelen vil i tillegg til å sette den amerikanske Vineyard-
bevegelsen inn i en historisk-konfesjonell kontekst, også redegjøre for 
fenomenet norsk Vineyardbevegelse, trossamfunnets historiske tilblivelse 
og utbredelse hertillands, samt så vidt berøre dets innflytelse på norsk 
karismatikk i generell forstand. Vi starter med en presentasjon av 
Vineyardbevegelsen i USA. 

Vineyardbevegelsen i USA 

John Wimber: en nærmere introduksjon 
Bevegelsen er uløselig knyttet til Wimber, en tidligere musiker som i 
1963 kom til kristen tro gjennom deltakelse i Lawrance ‘Gunner’ Paynes 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Fast Grunn nr 1 1999 s. 45-52 og er 

gjengitt med tillatelse.  
1 Den desidert mest omfattende granskning og evaluering av Wimbers teologi på 

norsk er Karl Inge Tangens “Guds rike og kirkens helbredende tjeneste. En presen-
tasjon og vurdering av John Wimbers forståelse av kirkens helbredende tjeneste med 
vekt på fysisk helbredelse.” (Menighetsfakultetet i Oslo: upublisert hovedfags-
avhandling, våren 1993).  

2 [Boken kom ut i 1999 under tittelen The Quest for the Radical Middle: The 
History of the Vineyard.] 
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private bibelgruppe hjemme hos sistnevnte. Gjennom Payne ble Wimber 
tent for evangelisering fra dør til dør, og i løpet av de neste 5 år skal han 
på denne måten sammen med kona ha vunnet flere hundre mennesker for 
kristentroen. I 1970 var den unge amerikaneren ansvarlig for 11 bibel-
grupper hvor mer enn 500 troende fant sin åndelige tilhørighet. En rekke 
av disse lot seg dessuten tilslutte den lokale kvekerforsamlingen, the 
Yorba Linda Quaker Church, hvor Wimber forøvrig ble ‘co-pastor’ 
samme året. 

Fire år senere - i 1974 -meldte Wimber seg på C. Peter Wagners3 
‘Doctor of Ministry’ program ved Fuller Theological Seminary i Pasa-
dena, California. Etter kun to uker ble han imidlertid av Fuller 
professoren tilbudt jobben som kirkevekstekspert, hvilket i praksis 
innebar hektisk reisevirksomhet som konsulent overfor 27 ikke-karis-
matiske trossamfunn, 9 parakirkelige organisasjoner og hundrevis av 
lokale menigheter. Som en del av staben ved Fuller ble nå Wimber 
introdusert for George Eldon Ladds bok Jesus and the Kingdom, som 
søkte en teologisk tilretteleggelse av Gudsriketanken, hvor spenningen 
mellom ‘Guds Rike’ som allerede eksisterende faktum og som en dimen-
sjon ennå ikke realisert i sin fullbyrdede form, er det sentrale anliggende. 
At det nytestamentlige Gudsriket hadde i seg en ‘allerede’-dimensjon, 
tjente for Wimber som legitimering av nåtidige miraklers berettigelse. 
Samtidig tjente Ladds ‘ennå ikke’-aspekt ved Gudsrikedimensjonen som 
forklaringsmodell på hvorfor ikke alle man bad for, ble helbredet. 
Wimber øynet konturene av en bibelsk forankret teologi som kunne 
komme til rette, ikke bare med åndskraft, men også med fortsatt smerte 
og lidelse. 

Etterhvert som Wimber ble introdusert for materiale vedrørende 
enkeltmenigheters eksplosive vekst i den såkalt tredje verden, begynte 
han å sysle med idéen om noe tilsvarende kunne realiseres i USA om 

                                                   
3 Charles Peter Wagner (1930- ) er tidligere Boliviamisjonær som etter å ha 

studert kirkevekst under Donald A. McGavran, ble en del av lærerstaben ved Fuller 
Theological Seminary. Wagner er for øvrig mannen som omdefinerte Alvin 
Toefflers uttrykk ‘third wave’ til å henspeile på menigheter og enkelttroende som av 
strategiske grunner ikke ønsker merkelappen ‘karismatisk’, deres karismatiske 
engasjement til tross. Manglende identifikasjon med det belastede uttrykket 
‘karismatisk’ har utvilsomt vært motivert utfra ønsket om å infiltrere ikke-
karismatiske menigheter med karismatisk tro/praksis. Kontakten mellom Wimber og 
Wagner ble etter hvert redusert, bl.a. fordi Wimber ikke delte Wagners forståelse av 
‘spiritual mapping’. 
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man, som der, stilte seg åpen for Guds overnaturlige inngripen gjennom 
eksempelvis helbredelse ved bønn. I januar 1977 samlet han en gruppe 
hjemme hos seg selv, og etter et par måneder var det om lag 125 voksne 
som ukentlig sluttet opp om samlingene. Karismatiske ytringsformer som 
tungetale og utfrielse fra onde ånder synes å ha stått sentralt, og det varte 
ikke mange måneder før Wimber, sammen med kona, ble bedt om 
formelt å forlate den lokale kvekerforsamlingen de tilhørte. 

Carol, Wimbers kone, hadde i mellomtiden begynt å gå på møter i en 
lokal Calvary Chapel forsamling i Twin Peaks. Forstanderen, Don 
McClure, foreslo at den nyetablerte gruppen lot seg tilslutte hans eget 
trossamfunn. Som sagt så gjort, 8 mai 1977 var ‘the Calvary Chapel of 
Yorba Linda’ et faktum med Wimber som nyutnevnt pastor samtidig som 
han fortsatte i staben ved Fuller Theological Seminary. 

Etter vel 2 år hadde menigheten vokst til omlag 700 medlemmer. I 
1980, i løpet av et møte hvor en av Jesusbevegelsens mange radikalere 
først på 1970-tallet, Lonnie Frisbee,4 forkynte, kom angivelig Ånden over 
forsamlingen. I forlengelse av dette møtet opplevde menigheten ‘kraft-
evangeliseringens’ fødsel. Spesielt de unge ble tent i brann for 
evangelisering, de vitnet og bad for syke på gata, og hevder å ha sett flere 
hundrede som opplevde frelse og/eller helbredelse. På få måneder var 
menigheten vokst til 1800 medlemmer. 

Calvary Chapel 
Calvary Chapel er født i Jesusbevegelsens tegn. Ted Wise, en tidligere 
stoffmisbruker som opplevde en kristen omvendelse i 1966, etablerte året 
etter sammen med tre kamerater5 et kristent ‘coffeehouse’, i Haight 
Ashbury, San Fransisco, ved navn ‘The Living Room’ parallelt med at de 

                                                   
4 Frisbee besøkte Sverige på invitasjon fra pinseforkynner Stanley Sjöberg 

sommeren 1971 og bidro i så måte til initieringen av såkalt svensk Jesusbevegelse 
om enn amerikaneren Jim MacInnes ikke bare fikk større betydning for den svenske 
ungdomsvekkelsen, men faktisk også ankom året i forveien. (Torbjörn Aronson, 
Guds eld över Sverige [Uppsala: Trons Värld Ordbild, 1990] s. 169.) Frisbee døde 
for øvrig av aids i 1993.  

5 Den ene av disse, Steve Heefner, skulle imidlertid forlate evangelisk tro til 
fordel for en ikke-trinitarisk variant med sterke likhetstrekk med Jesusvekkelsen, 
nemlig Victor Paul Wierwilles bevegelse ‘The Way International’. Om de to øvrige, 
Danny Sands og Jim Dopp, forble innen Jesusbevegelsen, vites ikke. 
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åpnet et kristent bofellesskap som ble kjent som ‘House of Acts’. Ifølge 
forfatter E. Plowman var det sannsynligvis flere tusen amerikanske 
ungdommer som kunne “trace their spiritual ancestry” til Wise. En av 
disse, allerede omtalte Frisbee, flyttet etter et kort opphold hos Wise ned 
til Costa Mesa i det sydlige California hvor han åpnet ‘The House of Mi-
racles’, som var skåret over samme lest som ‘House of Acts’ i San 
Fransisco.6 

I Costa Mesa knyttet Frisbee seg opp mot en nyetablert lokal menig-
het, Calvary Chapel, ledet av ‘Chuck’ [Charles] Smith (f. 1927). Smith 
hadde tidligere 17 års forkynnerbakgrunn innen pinsesamfunnet 
International Church of the Foursquare Gospel, men hadde blitt bedt om 
å overta en frittstående forsamling på om lag 25 medlemmer, men som på 
to år hadde vokst til om lag 200 personer. Pastorparet ble introdusert for 
‘nyfrelste’ Frisbee og inviterte ham til et privat bibelstudium hvor den 
unge proselytten møtte opp med 25 hippie-ungdommer.7 I løpet av et par 
uker hadde over 30 hippier tilkjennegitt en kristen omvendelse og flyttet 
sammen med Frisbee i bokollektivet ‘The House of Miracles’. Uka etter 
var antallet nyomvendte fordoblet, og det ble etablert en rekke tilsvarende 
kollektiv, alle med en åndelig tilknytning til Calvary Chapel menigheten i 
Costa Mesa. Midt på 1970-tallet opererte menigheten med i underkant av 
1.000 omvendelser pr. måned og har i dag rundt 9 500 trofaste kirke-
gjengere på møtene. I tillegg har man i dag rundt 1000 ytterligere lokal-
menigheter i flere land som definerer seg under Calvary Chapel 
paraplyen. 

Kenn Gulliksen versus John Wimber 
Om Vineyardbevegelsens historikk og identitetsforankring er uløselig 
knyttet opp mot John Wimber, var det dog Kenn Gulliksen som var 
initiativtaker til og grunnlegger av den første Vineyardmenigheten. En 
nærmere presentasjon av Gulliksen er dermed på sin plass. 

Gulliksen hadde vært aktivt med i Calvary Chapel under Jesus-
bevegelsens første tid tidlig på 1970-tallet. I 1974 flyttet han imidlertid til 
Los Angeles for å plante en ny menighet - dog utfra intensjonen om å 

                                                   
6 Edward E. Plowman, The Jesus Movement in America (Elgin, Illinois: David C. 

Cook Publishing Co., 1971) s. 43-45.  

7 Russell Chandler, “Cleric Finds Success Serving Hippie Needs.” Los Angeles 
Times, 5. juli 1979, del 2, s. 8. 
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forbli under Calvary Chapel paraplyen. Innledningsvis startet han opp to 
bibelstudier hjemme hos de to musikerne Chuck Girard og Larry 
Norman, henholdsvis. Året etter kom begge gruppene sammen for å ha 
felles søndag formiddags møter, en periode ble disse holdt langs strand-
kanten i Santa Monica. 

Navnet ‘Vineyard’ kom til Gulliksen mens han leste fra Jesajaboken: 
‘Den dagen skal de si: Syng om den herlige vingård! Det er jeg, Herren, 
som vokter den og stadig vanner den. Jeg vokter den både dag og natt for 
at ikke noen skal skade den’ (Jes 27:2-3). Gulliksen var seg bevisst at all 
Guds interaksjon med menigheten har sitt fysiske motstykke i arbeidet i 
vingården: grunnen forberedes, det sås, trær beskjæres, frukt produseres 
og man gleder seg over god vin! 

Gulliksen hadde til å begynne med ingen planer om å etablere en egen 
Vineyardbevegelse, men i 1977 var like fullt to nye Vineyardforsam-
linger et faktum, idet forkynner Brent Rue opplevde Guds ledelse nettopp 
i den retning. I løpet av 2-3 år deretter hadde man plutselig en håndfull 
Vineyardmenigheter, noen av disse endog med en fast stamme på over 
1.000 troende. Den raske numeriske veksten til tross, flere initiativ 
mislyktes idet menigheter ble lagt ned og enkelte aldri kom i gang.8 For 
ordens skyld, fram til 1982 var alle Vineyardmenighetene fullverdige 
medlemmer av Calvary Chapel fellesskapet. I løpet av en intern pastor-
samling i april 1982 ble det dog satt navn på en voksende uro innad i 
Calvary Chapels pastorfellesskap. Kritikken ble primært rettet mot Wim-
ber som vektla Den Hellige Ånds overnaturlige gjerning, samt appellerte 
til konkrete prinsipper for kirkevekst. Sistnevnte moment ble hevdet å 

                                                   
8 Flere tragiske dødsfall skjedde i forlengelse av Vineyardbevegelsens forsøk på 

å plante nye menigheter. Ett eksempel er da John Odean sammen med ni øvrige i 
1983 dro fra California for å plante Vineyardmenighet i Annapolis, Maryland. I 
Colorado mistet føreren kontroll over kjøretøyet, som veltet og dermed ble antent av 
flammer, dette med det resultat at to av barna omkom. Et annet eksempel er relatert 
til musiker Keith Greens tragiske dødsfall p.g.a. flystyrt. Green hadde opplevd en 
kristen omvendelse ved å høre Gulliksen forkynne i Larry Normans hjem. Han 
hadde siden flyttet til Tyler, Texas og etablert virksomheten Last Days Ministries. I 
1982, idet John og Dede Smalley sammen med sine seks barn var på vei til 
Connecticut for å etablere Vineyardmenighet, stakk de innom Tyler, Texas. Keith 
Green ønsket at Smalley skulle se hele Last Days Ministries sin eiendom fra luften. 
Den tragiske flyulykken hvor både piloten, hele Smalleys familie på åtte, samt Keith 
og to av barna hans omkom, skyldtes overvekt. 
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være på kollisjonskurs med ‘Chuck’ Smiths bibelundervisning om Guds 
suverenitet. Vår oppgave, hevdet mange, var å være lydig overfor Guds 
ledelse, resultatene derimot er Guds ansvar og kan ikke fremmanipuleres 
gjennom noen metodelære i kirkevekst! 

Smith foreslo overfor Wimber å koble seg nærmere opp mot 
Gulliksen, blant annet ved å ta navnet ‘Vineyard’ for den lokale Calvary 
Chapel menigheten i Yorba Linda. Gulliksen og Wimber hadde møtt 
hverandre første gang i 1979, nå fusjonerte de på sett og vis og Gulliksen 
abdiserte frivillig til fordel for Wimbers lederskap. I ettertid opplever han 
å ha bøyd av på grunn av for stor respekt for Wimber og beskriver sin 
egen handling som ‘syndig’ i og med at han dermed tilkjennegav 
uvillighet til å ta ansvaret for Guds videre gjerning i og gjennom 
Vineyard. 

Calvary Chapel versus Vineyard 
Den reelle spenningen mellom Vineyard og de øvrige Calvary Chapel 
menighetene oppstod sannsynligvis med Gulliksen, ikke Wimber, idet 
førstnevnte ikke bare vektla intimiteten med Kristus og en tilbedelses-
form som skilte seg fra Calvary Chapel. Gulliksen (som Wimber senere!) 
var også fascinert av såkalt ‘indre helbredelse’, noe Calvary Chapel som 
bevegelse ikke har vært opptatt av. Heller ikke kunne sistnevnte 
akseptere at en troende kunne ha behov for utfrielse fra onde åndsmakter. 
En ytterligere kontrast mellom Calvary Chapel og Vineyard, som for 
øvrig ble aktualisert etter at Wimber ble leder, var bruddet med Smiths 
pretribulasjonale premillennisme til fordel for en posttribulasjonal 
forståelse. Sistnevnte posisjon reflekterer, ikke forbausende, innflytelsen 
via teolog G.E. Ladd.9 

Kanskje skyldtes også spenningene innad i Calvary Chapel at 
Wimbers renommé som kirkevekstekspert fra 1979 og utover truet grunn-
legger Smiths maktposisjon. Wimber fikk allerede invitasjoner fra hele 

                                                   
9 Mens Calvary Chapels pretribulasjonale premillennisme ikke har vært 

gjenstand for intern diskusjon, gjorde aldri Wimber noen konkret eskjatologisk for-
ståelse som normgivende kriterium for medlemskap. Like fullt har Wimbers for-
ståelse fått overveiende aksept blant amerikanske Vineyardforkynnere. I slutten av 
1990 leste dog Wimber postmillennist Ian Murrays bok The Puritan Hope (Carlisle, 
Pennsylvania: Banner of Truth, 1971) og integrerte Murrays optimisme på 
menighetens vegne inn i sin egen posttribulasjonalisme, idet menigheten skulle 
fullbyrde verdens evangelisering samtidig som den lot seg rense gjennom intens 
forfølgelse. 
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verden, noe som for øvrig økte dramatisk etter initieringen av kurset 
MC510, ‘Signs and Wonders and Church Growth’10 ved Fuller i januar 
1982. På papiret stod Wagner ansvarlig for kurset, men i praksis var det 
hovedsakelig Wimber som stod for undervisningen. Kurset gikk til å 
begynne med over 10 mandager og samlet i 1980 om lag 130 studenter. 
Etter hvert kom også forkynnere fra en rekke land utenfor USA for å sitte 
under Wimbers forkynnerstol. I juni 1984, eksempelvis, idet tilsvarende 
kurs ble åpnet for offentligheten og avholdt i Vineyardmenighetens 
lokaler i Anaheim, samlet man om lag 2.000 deltakere.11 

Vi foregriper imidlertid begivenhetenes gang, - i april 1982 hadde de 
interne spenningene innad i Calvary Chapel blitt satt navn på, og 
Wimbers formelle tilknytning til Gulliksens løse Vineyardparaply 
tidfestes til den interne pastorsamlingen referert til tidligere. Wimbers 
Vineyardtilknytning ble offentliggjort et par uker senere i Morro Bay, 
California hvor Vineyardpastorene var samlet sammen med en del Cal-
vary Chapel pastorer som allerede så hen til Wimber som leder. Det var 
forøvrig under disse pastorsamlingene at Gulliksen abdiserte tronen til 
fordel for Wimber. 

Vineyard blir eget trossamfunn 
Kort tid deretter møttes 7 av Vineyardpastorene på Wimbers kontor for å 
drøfte opprettelsen av et eget nettverk, nå adskilt fra Calvary Chapel.12 
Selve formaliseringen av en separat organisasjon skjedde i mai 1983. 
Organisasjonen fikk først navnet Vineyard Ministries International 
(VMI), senere Association of Vineyard Churches (AVC). Kort tid 
deretter flyttet Wimber Vineyardmenigheten i Yorba Linda til Anaheim. 
På ett år opplevde menigheten en økning på 1500 møtebesøkende og 

                                                   
10 Kursets innhold ansees kjent, for nærmere informasjon, se Kevin Springer, 

Power Evangelism (San Fransisco: Harper and Row, 1986). Kursets popularitet 
bevirket initieringen av oppfølgingskurset MC511, for nærmere informasjon om 
dette, se Kevin Springer, Power Healing (San Fransisco: Harper and Row, 1987).  

11 MC510/511 skapte imidlertid så mye bruduljer ved Fuller at det i 1986 ble lagt 
ned og året etter erstattet av Wagners MC550, “The Ministry of Healing in World 
Evangelism.” Kritikken mot MC510/511 gjaldt blant annet Wimbers manglende 
formalkompetanse.  

12 Tilstede var, i tillegg til Wimber, Kenn Gulliksen, Bob Fulton, Jack Little, Bill 
Dwyer, Brent Rue og John McClure. 
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hadde gjennomsnittlig om lag 6000 mennesker på søndagsmøtene. I 
tillegg gav menigheten 1000 av medlemmene tilbake til forkynner Bob 
Fulton, som plantet en ‘ny’ Vineyardmenighet i Yorba Linda. Uten tvil 
tilhørte de fleste av disse den opprinnelige Yorba Linda menigheten som 
Wimber hadde etablert tidligere. 

I begynnelsen av 1985 hadde man om lag 70 Vineyardmenigheter i 
USA. Veksten tiltok, og i 1988 talte man om lag 200 menigheter. To år i 
forveien kom Wimbers bok Power Evangelism ut (primært skrevet av 
Kevin Springer) og ble raskt oversatt til hollandsk, norsk, svensk og tysk. 
Wimbers internasjonale anseelse økte dessuten, han holdt møter i 
England og Tyskland, samt besøkte New Zealand sammen med 130 
amerikanske Vineyardmedarbeidere. Amerikanerens virke har “blitt 
stadig mer internasjonalisert,”13 og til tross for at man til å begynne med 
ikke hadde som mål å profilere Vineyardbevegelsen som sådan utenfor 
landets grenser, har man etter hvert blitt et menighetsplantende tros-
samfunn. [Man opererer i 2011 med omlag 1500 Vineyardmenigheter på 
verdensbasis.] 

Vineyard etablerer seg i Norge 

Allerede i 1982, mens nåværende professor ved Menighetsfakultetet i 
Oslo, Tormod Engelsviken, studerte ett semester ved Fuller Theological 
Seminary, skrev han i et privat brev til daværende Oase-leder Jens-Petter 
Jørgensen om “et uhyre interessant kurs” av Wagner og Wimber: nemlig 
tidligere nevnte ‘Signs, Wonders and Church Growth’. “Jeg synes det er 
gledelig at en kan ha slike kurs (selv om en ikke alltid er enig i teologien) 
ved et akademisk høyt ansett seminar som Fuller,”14 hevdet Engelsviken 
og har utvilsomt med sin positive verdsettelse av utdannelsesinstitusjonen 
bevirket at Jørgensen selv satte av et semester til egne studier tre år 
senere. “Jeg trives som fisken i vannet her på Fuller,” skrev Jørgensen da 
tilbake til det resterende Oase-lederskapet i Norge. I tillegg til å ha fulgt 
et kurs med C. Peter Wagner kalt ‘Strategy for church growth’ hvor om 
lag en halv time hver gang ble satt av til lovprisning, bønn og forbønn, og 
et kurs i vekkelseshistorie, fulgte dessuten Jørgensen Wimbers 

                                                   
13 “Oase og Wimber. Uttalelse fra lederskapet i Oase. Del 1.” Dagen 18. januar 

1989 s. 16.  

14 Tormod Engelsviken, brev til Jens-Petter Jørgensen, 25.02.1982. Gjengitt med 
tillatelse fra begge parter. 
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kirkevekstkurs sammen med om lag 270 medstudenter, hvor imidlertid 
det dobbelte antall hadde søkt om opptak.15 

Samme året som Engelsviken ble introdusert for Wimbers kirkevekst-
kurs, besøkte Kenn Gulliksen med flere Norge. Det amerikanske teamet 
deltok på møter hver eneste kveld i pastor Hans Bratteruds Full-
evangeliske Kirke i Oslo. Lovsangslederen Steve Sjogren, som hadde 
vært ett år i Nord Norge som utvekslingselev i ‘high school’-perioden, 
vendte endog tilbake til Norge enda en gang mindre enn ett år etter 
besøket sammen med Gulliksen. Til å begynne med holdt han noen møter 
i Oslo Fullevangeliske Kirke, men startet raskt opp med egne møter i 
Turnhallen. Sjogrens forsøk på å etablere en norsk Vineyardmenighet 
lyktes imidlertid ikke på dette tidspunkt. Etter et halvt års tid brøt han 
derfor opp og vendte tilbake til USA hvor han i dag er en av de ledende 
pastorene innen Vineyardbevegelsen.16 

Vineyardmenighetene i USA var imidlertid i ferd med å bli lagt mer 
merke til, blant annet gjennom Wimbers kirkevekstkurs på Fuller som 
trakk stadig flere til seg, og i 1986 inviterte Ungdom i Oppdrag den 
amerikanske Vineyardforkynneren Bob McGee til Norge. Like etter kom 
Andy Park og Jeff Kirby, også disse på invitasjon fra Ungdom i Oppdrag. 
Også Oasebevegelsen har stått som innbydere til Wimbers ulike kurs, 
eksempelvis til den skandinaviske lederkonferansen i Göteborg i 1989, 
og allerede nevnte McGee deltok som seminarholder under Oase-
bevegelsens sommerstevne samme år.17 

Vi skulle imidlertid vente helt til 1992 før den første norske 
Vineyardmenigheten, Oslo Vineyard, ble etablert. Grunnlegger Kjell 
Aasmundrud, tidligere heltidsarbeider i Ungdom i Oppdrag (1977-82) og 
‘eldstebror’/pastor i Den lutherske Frikirke på Hamar (1986-92), hadde 
allerede i 1979 opplevd Guds tiltale om etter hvert å etablere en 
evangelisk menighet, først og fremst på kirkefremmedes premisser. 
Kallet fra 1979 lå hele tiden og ulmet, og Aasmundrud trodde først dette 

                                                   
15 Jens-Petter Jørgensen, brev til Oase-lederskapet, 31.01.1985. Gjengitt med 

tillatelse. 

16 I 1989, i forbindelse med Wimbers besøk i Göteborg, reiste et amerikansk 
Vineyardteam med Sjogren i ledelsen til Oslo hvor disse virket en ukes tid ut fra 
misjonsmenigheten Betlehem. (Hans Bratterud, intervju, 09.06.1998.)  

17 “Oase og Wimber. Uttalelse fra lederskapet i Oase. Del 1.” Dagen, 18. jan. 
1989 s. 16. 

TM

PDF Editor



Vineyardbevegelsen i USA og Norge – en kortfattet historikk 

 256 

 

 

ville kunne la seg realisere innen Den lutherske Frikirke. I 1989 ble 
imidlertid dåpsspørsmålet aktualisert, og Aasmundrud ble seg bevisst at 
han mer og mer hellet mot et baptistisk dåpssyn. Han skjønte nå at kallet 
måtte realiseres innenfor en helt annen konfesjonell kontekst enn den han 
der og da var tilknyttet. 

Aasmundrud kom første gang i kontakt med Vineyardbevegelsen via 
vennen Teo van der Veele, som hadde fulgt Wimbers kurs MC511 ved 
Fuller i 1985.18 Riktignok hadde Aasmundrud også så vidt truffet Steve 
Sjogren i 1982, men uten å ha vært nevneverdig klar over hva Vineyard 
som sådan stod for. I forlengelse av van der Veeles introduksjon av 
Vineyardbevegelsen ble det klart for Aasmundrud at dette kunne han 
identifisere seg med. Det teologiske fundamentet med åpenhet for 
karismatiske nådegaveytringer, samt enkelheten og likefremheten i stedet 
for at man prøvde å pumpe opp en stemning eller trosatmosfære i møtene, 
appellerte. Også Wimbers nysgjerrige, undersøkende holdning til 
nådegavene fascinerte.19 

Høsten 1992, mens Aasmundrud fremdeles bodde utenfor Hamar, 
startet han altså Oslomenigheten sammen med kollega Hans Jacob 
Sundby. Man startet beskjedent opp med to husgrupper i henholdsvis 
Drammen og Jessheim, og i november samme år begynte man med 
gudstjenester i Oslo. Vel ett år senere, 17. oktober 1993, ble Oslo 
Vineyard offisielt en del av det amerikanske trossamfunnet, og man ble 
registrert som trossamfunn i Norge fra 31. oktober 1994.20 

Toronto 
‘Toronto’-fenomenet er blitt positivt skildret blant annet av insider Guy 
Chevreaux i boken Catch the Fire - an Experience of Renewal and 
Revival.21 En mer distansert betraktning foreligger på norsk gjennom 
professor Tormod Engelsvikens artikkel “Toronto-bevegelsen - siste nytt 

                                                   
18 Hollenderen ble første gang invitert til Norge av Ungdom i Oppdrag på slutten 

av 1970-tallet og kom heretter jevnlig tilbake. Etter hvert ble det også knyttet 
kontakt med andre karismatiske miljøer her i landet, og van der Veeles innsikt innen 
sjelesorg har blitt trukket veksler på av mange.  

19 Kjell Aasmundrud, intervju, 26.10.1998.  

20 “Oslo Vineyard.” 11.04.1998. http://home.sol.no/~vineyard/text/ov.htm.   

21 London: Marshall Pickering, 1994.  
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på vekkelsesfronten?”22 Foranledningen for fenomenet, samt det videre 
historiske forløp kan kortfattet skisseres slik: I 1993 reiste John Arnott, 
pastor i daværende Toronto Airport Vineyard, til Argentina hvor han ble 
bedt for med håndspåleggelse av forkynner Claudio Freidzon. Argen-
tinerens forbønn forsterket den lengsel etter mer av Guds åndsutrustning 
over eget liv som Arnott tidligere var blitt seg bevisst ved å sitte under 
både Benny Hinn og sørafrikaner Rodney Howard-Brownes forkynnelse. 
I januar 1994 inviterte så Arnott Randy Clarke, pastor for St. Louis 
Vineyard Church, til Toronto for å forkynne i førstnevntes menighet. 
Som det karismatiske bladet Charisma & Christian Life så karak-teristisk 
gjengir hendelsen: “News about the meetings spread by fax transmissions 
and word of mouth, and spiritually hungry pilgrims from all over the 
world began showing up.”23 Etter å ha blitt bedt for med håndspåleggelse 
og angivelig å ha falt overende ved Guds kraft, hevdet mange i tillegg å 
ha opplevd et dypere Guds inngrep, hvilket igjen hadde bevirket 
gjenopprettelse av det ekteskapelige samliv, fysisk helbredelse og en ny 
fylde av Guds Ånd. ‘Dybden’ av Guds inngrep fanges dog treffende inn 
av Torontomenighetens pastor John Arnott, idet han skriver: 

When renewal first exploded in our church during a time of ministry on January 
20, 1994 80 percent of the people ended up on the floor, laughing, rolling and 
having a wonderful time.24 

Rent ytre sett kan ‘Toronto’-fenomenet beskrives ved hjelp av et 
begrenset antall observerbare fysiske foreteelser som ble tolket, dels som 
Guds suverene handling i og gjennom den troende, dels som den troendes 
respons på Åndens gjerning i vedkommende.25 Engelsviken fanger inn 
alle de essensielle ‘manifestasjonene’, idet han skriver: 

                                                   
22 Tidsskrift for Kirke, Religion, Samfunn, hefte 2 1995 (Årg. 8), s. 246-60. 

23 Marcia Ford, “The Blessing Spreads Worldwide.” Charisma & Christian Life, 
juli 1997 s. 55.  

24 John Arnott, “Overwhelmed By His Love.” Charisma & Christian Life, nov. 
1995 s. 64. 

25 “Vi kan ikke snakke om latter, gråt, skjelving, falling osv. som manifestasjoner 
av Ånden,” hevder imidlertid Tormod Engelsviken og utdyper: “Disse fenomenene 
kan i beste fall være menneskelige reaksjoner på Åndens gjerning, reaksjoner som 
kan si noe om at et menneske er under påvirkning av Ånden, men ikke hva som 
egentlig skjer.” (Tormod Engelsviken, “‘Toronto-velsignelsen’ - hva er det?” 
Dagen, 10. des. 1994 s. 20.)  
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Det dreier seg om ukontrollerbar latter og utrøstelig gråt, om sterk skjelving, 
risting og andre kroppslige bevegelser, om å falle på gulvet og bli liggende der 
[...], om å te seg som ruset uten å være det, og om mer bisarre foreteelser som å 
frembringe bestemte dyrelyder (for eksempel brøling) eller etterlikne enkelte 
dyrs atferdsmønster.26 

Ryktene om at Gud gjorde noe radikalt nytt i den lille Vineyard-
menigheten i Toronto spredte seg umiddelbart til opplevelseshungrige 
karismatikere langt utenfor Canadas grenser. Menigheten selv opplevde 
på ett års tid nesten en fordobling av medlemstallet, fra 700 til om lag 
1.100. I november 1995 skrev journalist Daina Coucet at menigheten i 
løpet av siste år hadde mottatt om lag 550.000 møtebesøkende, dessuten 
at mellom 1.500 og 2.000 besøkende “from every country in the world 
continue to arrive nightly.”27 

London synes å ha vært det første senteret for ‘Toronto’-fenomenet 
utenfor Canadas grenser. Det første nedslagsfeltet i denne europeiske 
storbyen hevdes å være den anglikanske kirken Holy Trinity Brompton. 
Derfra spredte angivelig ‘ilden’ seg til en rekke andre anglikanske kirker, 
ja, den favnet også lokale menigheter innenfor øvrige tradisjonelt sett 
ikke-karismatiske kirkesamfunn, samt selvstendige karismatiske 
grupperinger. Gerald Coates, i Norge kjent som eksponent for en mykere 
variant av britisk Restorationism, hevder å ha fått inngang i selveste 
Parlamentet og Overhuset for å undervise politikerne om “what God is 
saying to the nation,” etter alt å dømme som en naturlig forlengelse av sin 
egen ‘Toronto’-erfaring.28 

Det første norske nedslagsfeltet for ‘Toronto’ skjedde gjerne på 
sommeren 1994, idet Vineyardforkynnerne Bill Twyman og David 
Parker talte på årets Oasestevne i stedet for en sykemeldt John Wimber. 
Ovennevnte to amerikanere, for å sitere den kristelige dagsavisen Vårt 
Land, “brakte med seg falling, lattersalver og hulkegråt gjennom sin 
forkynnelse og sin forbønn.” Kun få dager etter sommerstevnets 
avslutning dro de første norske karismatikerforkynnerne på lederseminar 
til Torontomenigheten. “Vi skal forsøke å belyse de merkelige hendel-

                                                   
26 Tormod Engelsviken, “Toronto-bevegelsen-siste nytt på vekkelsesfronten?” 

Tidsskrift for Kirke, Religion, Samfunn, hefte 2 1995 (Årgang 8), s. 248. 

27 Daina Doucet, “The ‘Blessing’ Sweeps the Globe.” Charisma & Christian 
Life, nov. 1995, s. 63.  

28 Marcia Ford, “The Blessing Spreads Worldwide.” Charisma & Christian Life, 
juli 1997 s. 56. 
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sene både historisk, teologisk og med tanke på praktiske forhold i menig-
heter og forsamlinger,” hevdet da bysekretær i Stavanger Indremisjon, 
Martin Cave.29 Sammen med daværende Oase-leder Jens-Petter 
Jørgensen, pastor Reidar Paulsen (Kristkirken, Bergen) og pastor Kjell 
Aasmundrud (Oslo Vineyard) representerte Cave de første norske 
forkynnerne i Toronto Airport Vineyard Church, idet en av Oslo 
Vineyards daværende medlemmer, Erling Rimehaug, allerede hadde 
rukket innom menigheten før disse. Idet disse vendte tilbake til Norge, 
startet vel egentlig den norske ‘Toronto’-aksentueringen. Både Oslo 
Vineyard, Kristkirken og Stavanger Indremisjon arrangerte hver sine 
konferanser utover høsten, og det var utvilsomt via disse tre sammen-
hengene at de eiendommelige fenomenene ble aktualisert på norsk 
kirkemark. Deretter begynte mange på egen hånd å dra til Toronto, og 
fornyelsen spredte seg til en rekke menigheter og kristne miljøer.30 

Blant baptistene, eksempelvis, har det vært hevdet at “et stort antall” 
av pastorstudentene har gjort sine ‘Toronto’-erfaringer, og at 
lokalmenighetene i Bergen, Sandnes, Tromsø og Sommarøy, samt 
ungdomsmiljøene i Oslo 1. og 2. baptistkirke og i Halden har “blitt 
berørt.”31 Som en av Vårt Lands skribenter ganske treffende uttrykte det, 
“Både i bokstavelig forstand og i overført betydning har Toronto-
fornyelsen skapt kraftige rystelser hos baptistene” idet om lag en sjette-
del av landets menigheter “i varierende grad” er berørt og man opplever 
meningsbrytninger vedrørende fenomenets Gudgitte opprinnelse både på 
grasrot- og lederplan.32 

I Misjonsforbundet har man anslått at om lag 10-15 menigheter har 
blitt berørt. I Haugesund, eksempelvis, forlot mange av de unge 
misjonsmenigheten idet denne ikke delte deres fascinasjon for ‘Toronto’. 
Ungdommene ville gjerne etablere en lokal Vineyardmenighet, men 
bestrebelsene lyktes ikke, blant annet fordi de manglet en sentral 
lederskikkelse som alle helhjertet kunne støtte opp om. Også i 
Trondheims misjonsmenighet fikk ‘Toronto’ et visst nedslag. Dette 

                                                   
29 “Oase-ledere til Toronto.” Vårt Land, 9. august 1994 s. 18. 

30 Kjell Aasmundrud, intervju, 26.10.1998. 

31 Arnold R. Lærum, “Delte meninger om ‘lattervekkelsen.’” Dagen, 7. des. 
1994 s. 9.  

32 Jan Eikeland, “Toronto-vekkelsen ryster baptistene.” Vårt Land, 6. des. 1994 
s. 6. TM
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skjedde blant annet via Marc Dupont33 og Larry Randolph34 som i 
forlengelse av et besøk i Kristkirken på våren 1995 også tok veien opp til 
Trondheim. I juni samme år kom for øvrig også Randy Clarke til 
Trondheim hvor Nidarøhallen ble brukt i konferanseøyemed. Menigheten 
var imidlertid lite begeistret, og etter ett års tid forlot en håndfull troende, 
forstanderen inklusiv, misjonsmenigheten, idet de startet en frittstående 
forsamling. Også disse ønsket å være Vineyardmenighet, men dette ble 
like fullt ikke realisert, idet pastor Kjell Aasmundrud i Oslo Vineyard 
allerede hadde kontakt med Per Kristian Lunde som kjente kall til 
Trondheim for å etablere Vineyardmenighet ett år senere.  

Også Den lutherske Frikirke hevder å ha hatt noe føling med 
‘Toronto’, mens Oasebevegelsen synes å ha opplevd færre utslag. De 
største trosmenighetene her til lands, Oslo Kristne Senter og Levende 
Ord, Bergen har på sin side uttalt seg mer skeptisk, mens flere av de 
mindre trosmenighetene har hilst manifestasjonene velkommen i egen 
midte.35 Endelig bør man også nevne den karismatiske Kristent Felleskap 
bevegelsen hvor man har opplevd manifestasjonsytringer som 
sammenfaller med ‘Toronto’, dog primært begrenset til latter og at man 
faller til gulvet i forbindelse med forbønn. Kristent Felleskap-fenomenet 
har blitt formidlet via kontakter med trosfeller i Storbritannia, som igjen 
har fanget dette opp gjennom kontakt med sørafrikaner Howard-
Browne.36 

                                                   
33 Dupont hadde sluttet seg til staben i Toronto Airport Vineyard våren 1992. 

Han er nå tilknyttet Vineyardmenigheten i Dayton, samtidig med at han driver sin 
egen Mantle of Praise Ministries.  

34 Både Dupont og Randolph hadde besøkt Norge flere ganger før initieringen av 
‘Toronto’ i Canada, blant annet hadde de vært i Bergen Frikirke. Randolp karak-
teriseres som en ‘fri fugl’ med div. pastor- og forkynnerverv bak seg, deriblant innen 
Vineyard. En periode var han tilknyttet Rock Church i Pasadena som ledes av den 
koreanske pastoren Che Ahn, som for øvrig brøt med Vineyard umiddelbart etter at 
menigheten i Toronto ble ekskludert fra trossamfunnet. (Reidar Paulsen, intervju, 
27.11.1998.)  

35 Jan Eikeland, “Liv og røre i 30 menigheter.” Vårt Land, 1 des. 1994 s. 14. 

36 Erling Thu, telefonsamtale, 11.11.1998. Også i Norge har Howard-Brownes 
innflytelse vært påtagelig. I Tønsberg, eksempelvis, har evangelist Rolf Auke 
etablert The River Revival Institute - Skandinavisk Vekkelsesinstitutt som etter 
sigende “bygger på Howard-Brownes forkynnelse.” (“Ny bibelskole i Tønsberg.” 
Korsets Seier nr. 33 (14. aug. 1998) s. 13.) [For et omfattende intervju med 
sørafrikaneren, se Jan-Kristian Viumdal, “Hjertets forandring er det viktigste - ikke TM
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‘Toronto’ - katalysator for karismatisk økumenikk og vekkelsesoptimisme 
‘Toronto’-fenomenet ble på ingen måte dysset ned av norsk-kristelig 
presse, og sistnevnte aktør kan i så måte nærmest betraktes som en aldri 
så liten katalysator for at fenomenet har fått den utbredelse den faktisk en 
periode fikk på norsk kirkemark. I forbindelse med en konferanse med 
blant annet Marc Dupont og Kjell Aasmundrud på Bortelidseter møtte 
pastorene Bernt Torgussen (Asker og Bærum Bibelsenter) og Pål Brenne 
(Den Evangeliske Forsamling) med forventning om personlig fornyelse. 
Sammen med Aasmundrud ble de to pastorene enige om å komme 
forholdsvis regelmessig sammen i Oslo etter konferansens avslutning. 
Ryktene gikk fort, og innen kort tid samlet pastorgruppa 8 forkynnere 
som alle hadde opplevd personlig fornyelse i forbindelse med ‘Toronto’ 
og som ønsket å komme sammen til gjensidig oppmuntring, fellesskap og 
inspirasjon.37 Siden har også venner av disse forkynnerne ønsket å 
inkluderes i pastorfellesskapet, og flere har sluppet inn selv om man 
fortrinnsvis har ønsket kun en person pr. menighet, og - om mulig - helst 
hovedpastoren. 

Vineyardbevegelsen i USA tok i desember 1995 et formelt oppgjør 
med iallfall de mest bisarre ‘Toronto’-fenomenene, samt med Toronto 
Airport Vineyards uvilje mot å nedtone subjektive manifestasjons-
erfaringer. 20. januar 1996, på dagen to år etter ‘Torontos’ fødsel, endret 
menigheten navn til Toronto Airport Christian Fellowship og signaliserte 
i så måte at skismaet var et organisatorisk faktum. Til tross for at 
eksempelvis Oslo Vineyard besluttet seg for å forbli under Vineyard-
paraplyen, har kontakten med Torontomenigheten ikke blitt skadeli-
dende av det organisatoriske brudd mellom sistnevnte og Vineyard-
trossamfunnet. 

‘Toronto’-fenomenet er for øvrig heller ikke lenger noe tema innenfor 
pastorgruppa, men man ønsker å møtes som likemenn, som ‘brødre’ som 
bryr seg om hverandre og ber til Gud sammen. Noe av hensikten bak 

                                                                                                                        
manifestasjonene.” Korsets Seier 17. juli 1998 s. 18, samt reportasje fra Howard-
Brownes konferanse i Geilohallen sommeren 1998 som samlet nærmere 1200 
stevnedeltakere, se Jan-Kristian Viumdal, “Ikke bare berørt, men forandret!” Korsets 
Seier 10. juli 1998 s. 16-17.]  

37 Stammen i pastorgruppa bestod av Tor Undheim (Nettverkskirken), Olav 
Garcia dePresno (Indremisjonsselskapet), Ole Bjørn Urne (Sentermenigheten), Egil 
Svartdahl (Filadelfia) og Roger Skaug (Salemkirken), i tillegg til Aasmundrud, 
Brenne og Torgussen. TM
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pastorfellesskapet er å synliggjøre enheten og det åndelige fellesskapet 
man opplever med hverandre, blant annet utfra en forforståelse av at 
enhet på karismatisk lederplan (forkynnerplan) kan fungere som en 
utløsende årsaksfaktor for vekkelse. Som et synlig uttrykk for denne 
enheten stod pastorgruppas ulike lokalmenigheter sammen med Oslo 
Vineyard som innbyder til pinsekonferansen i 1998, selv om 
Vineyardmenigheten alene håndterte alt praktisk rundt arrangementet.38 
Pinsekonferansen var overveiende preget av de såkalte ‘Kansas City’-
profetene hvis forkynnelse på et tidligere tidspunkt allerede hadde 
forårsaket brudd også mellom disse og Vineyard-trossamfunnet i USA. 
Den profetaksentuering man har blitt vitne til i løpet av mye av 1990-
tallet, har preget Vineyardbevegelsen i stor grad og burde i så måte 
redegjøres for når målet er en sakssvarende gjennomgang av 
trossamfunnets historikk både i USA og Norge. Av plassmangel må 
imidlertid dette moment holdes utenfor denne artikkelen. 

Vineyard og Lysbærerne 
Også de norske menighetene innen Vineyardbevegelsen var gjennom sitt 
eget lille skisma idet grunnlegger av Oslo Vineyard, Kjell Aasmundrud, i 
1998 måtte fratre stillingen som pastor og gi stafettpinnen videre til 
kollega Hans Jacob Sundby. Stridens kjerne berørte Aasmundruds 
veilederrolle blant de såkalte Lysbærerne i Trondheim, en stiftelse 
opprettet i forlengelse av at flere tidligere ‘New Age’ ledere tilkjennegav 
en kristen omvendelse. Aasmundruds avgang må sees i forbindelse med 
daværende ‘national director’ for Norden, Hans Sundbergs kritikk av 
Lysbærerne, idet deres status som kristen gruppe ble problematisert. I 
tillegg til en rekke forunderlige ‘profetiske budskap’ hvor man fra mer 
ansvarlig Vineyardhold stilte spørsmål ved “prøvingen, sannhetsgehal-
ten, troverdigheten og integriteten”, idet esoteriske budskap og person-
dyrkelse angivelig smakte mer av gnostisisme enn av kristen tro, syntes 
dessuten Lysbærerne å lide under kritikkverdig pastoralveiledning med 
dertil manglende evne til å foreta en grenseoppgang mellom det okkulte 
og profetiske.39 Samtidig kom Arild Romarheim, førsteamanuensis ved 
Menighetsfakultetet i Oslo, Lysbærerne til unnsetning idet han ville 

                                                   
38 Bernt Torgussen, intervju, 16.11.1998. 

39 Terje Hegertun, “Vineyard, Stockholm med sterk kritikk av ‘Lysbærerne.’” 
Korsets Seier, 16. okt. 1998 s. 3.  
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“naturliggjøre” deres “psykologiske innsikt,” “intuisjon”, og “synskhet”, 
idet han oppfordret til å forvalte sistnevnte charisma “i samsvar med Ham 
som har gitt [dem] denne gaven.” Romarheim ville dessuten “kristne” 
deres telepatiske ‘healing’-praksis - eventuelt ved å “la bønnen skje i Jesu 
navn,” gjerne kombinert med salving med olje slik Jakobs brev angivelig 
oppfordrer til.40  

Siden 199941 
Hans Jacob Sundby frasa seg pastorstillingen etter kort tid, allerede i 
1999, og mange forlot menigheten. Siden 2003 har Ole Petter Erlandsen 
vært pastor, og menigheten har i dag om lag 300 medlemmer. I tillegg er 
Vineyardbevegelsen representert i Norge med menigheter og menighets-
plantingsprosjekter i henholdsvis Oslo Vest, Larvik, Kristiansand, Ber-
gen, Trondheim, Levanger, Ålesund og Sykkylven. Om lag 800 personer 
identifiserer seg som en del av Vineyardbevegelsen på landsbasis.  

 

                                                   
40 Arild Romarheim, “Forsøk på en nyansering.” Vårt Land Nr. 272 - 54. årg. 

(23. nov. 1998) s. 19. En imøtegåelse av Romarsheims kronikk gav imidlertid 
Torbjörn Freij i “Lysbærerne. Svar på Arild Romarheims innlägg.” Vårt Land  nr. 
292 - 54. årg. (16. des. 1998) s. 20.  

41 [Telefonintervju med Ole Petter Erlandsen, 06.04.2011.]  TM
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KAPITTEL 20 

Profetvekkelsen – med fokus på Kansas City* 

Innledning 

Et karakteristisk trekk ved flere karismatiske grupperinger på 1980- og 
90-tallet var vektleggingen av de såkalte ‘embedsgavene’ – det vil si som 
apostel, profet, evangelist, hyrde eller lærer (jfr. Ef 4:11). En beslektet 
vektlegging har også blitt målbåret blant norske karismatikerledere. Så 
tidlig som i 1974 refererte Aril Edvardsen til den karismatiske bevegelse, 
ikke bare som fornyelses-, men også som restaurasjonsvekkelse.1 Et 
viktig særpreg ved denne restaurasjonvekkelsen var for Edvardsens ved-
kommende gjenopprettelsen av de femfoldige tjenestegavene referert til 
ovenfor.2 Sterkest betoning av embedsgavene innen norsk-karismatiske 
miljøer har vi imidlertid blitt vitne til innen Kristent Fellesskap- 
bevegelsen hvor de ulike lokalmenighetene innen bevegelsen mottar 
regelmessig tilsyn av menn med både profet- og apostelutrustning. 

Også i USA har man vært fascinert av embedsgavene. Den 
karismatiske fornyelsesbevegelsen ble nesten kløyvd i to på midten på 
1970-tallet grunnet ulik stillingstagen til den såkalte Shepherding-/ 
Discipleshipbevegelsen som blant annet vektla ekstraordinær forkynner-
utrustning hvor enkelte av lederne i kraft av sistnevnte ble betrodd myn-
dighet, ikke bare over enkeltmennesker, men over hele menigheter.3 Også 
den såkalte Latter Rain-aksentueringen fra slutten av 1940-tallet, selv om 
den ikke ble anerkjent fra offisielt pinsehold verken i USA eller Canada, 
fokuserte på embedsgavenes fortsatte aktualitet. 

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Fast Grunn nr 3 – 1999 s. 181-189 og 
gjengis med tillatelse. 

1 Aril Edvardsen, Meg har Gud vist (Kvinesdal: Logos Forlag, 1974) s. 196. 

2 Edvardsen, ibid., s. 202. 

3 At mange av lederne, især i ettertid, hevder at deres myndighet forutsatte at 
enkeltmennesker og menigheter frivillig hadde bedt om deres ‘autoritative vern og 
beskyttelse’, forandrer ikke det faktum at mange opplevde at privatsfæren ble 
invadert av umodne lederskikkelser som i beste fall hadde vikarierende motiver. 
(Ron og Vicky Burks, Damaged Disciples. Casualties of Authoritarian Churches 
and the Shepherding Movement [Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing 
House, 1992].) 
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En mer eksklusiv betoning av selve profetembedet (og profetgaven!) 
har vi imidlertid også blitt vitne til de senere år. Denne profetaksen-
tuering er imidlertid ingen entydig størrelse og favner både enkeltforkyn-
nere og uformelle nettverk mellom lokale menigheter og parakirkelige 
organisasjoner. Det er dermed kanskje heller ikke annet å vente enn at 
manglende læremessig sammenfall reflekteres innenfor de ulike grup-
peringene, dette til tross for at flere av de ulike strømningene trekker 
veksler på et felles fundament i Latter Rain-bevegelsen.4 Enkelte menig-
heter tolker bokstavelig Paulus utsagn om at ‘dere kan alle tale profetisk’ 
(1 Kor 14:31) og underviser menighetsmedlemmene i hvordan ‘fungere i 
det profetiske’ på samme måte som andre menigheter gir opplæring i 
utadrettet evangelisering, idet førstnevnte identifiserer det å ‘høre fra 
Gud’ med en åndelig disiplin som kan læres av enhver troende.5 

En av de mest profilerte ‘profetene’ i USA, Bill Hamon,6 er grunnleg-
ger og øverste leder for Christian International (CI) og hevdet i 1999 å ha 
kurset flere tusen troende i løpet av de siste 20-25 år. Hans CI-Network 
of Prophetic Ministers, som ble etablert i 1988, hadde dessuten tilsyn 
med flere hundre ‘profetforkynnere’ over hele USA, og selv påstod han å 
ha profetert over mer enn 15.000 personer i løpet av sin da om lag 40-
årige virksomhet som forkynner.7 Ifølge Hamon ville 1990-tallet preges 

                                                   
4 For nærmere informasjon om denne bevegelsen, se Richard M. Riss, The Latter 

Rain movement of 1948 and the Mid.Twentieth Century Evangelical Awakening 
(Missisauga, Ontario, Canada: Honeycomb Visual Productions Ltd., 1987). 

5 Paul Thigpen, “How is God Speaking Today.” Charisma & Christian Life, 
sept. 1989 s. 55.  

6 Hamon synes å være en av de mest ekstreme ‘profetene’ og enkelte av hans 
bøker reflekterer et bifall av den såkalte ‘Manifest Sons of God’ læren - som ble 
forfektet av de mest radikale ‘Latter Rain’ eksponentene på 1940- og 50-tallet. 
Ifølge denne læren behøver den troende ikke å dø fysisk, men kan få del i oppstan-
delseslegemet allerede. Hamons lære på dette punkt er lite kjent, endog blant hans 
egne forkynnertilhengere. Om Hamons representant i Europa, Sharon Stone (se note 
7) kjenner Hamons bifall av ‘Manifest Sons of God’ læren, samt hvordan hun evt. 
selv stiller seg til samme lære, vites ikke.  

7 Paul Thigpen, “How is God Speaking Today.” Charisma & Christian Life, 
sept. 1989 s. 55. En av Hamons medarbeidere, Sharon Stone, flyttet i 1997 til 
Storbritannia for å etablere Christian International Europe. Flere nordmenn deltok 
ved en nasjonal profetisk konferanse der samme år. Nordmannen Per Ivar Vinnes fra 
Hokksund var Stones kontakt i Norge og åpnet en rekke dører for den amerikanske 
kvinnen i karismatiske frimenigheter her til lands. Vinnes møtte selv ‘det profetiske’ 
gjennom amerikaneren Augustine Acala som sammen med et Vineyard-team på 12 TM
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av Åndens restaurasjonsgjerning hvor den apostoliske embedsgaven vil 
bli “[brought to] full power, authority and recognition” på samme måte 
som de øvrige fire embedsgavene i de fire forutgående tiår angivelig har 
kommet til heder og verdighet: evangelisten på 50-tallet, pastoren på 60-
tallet, læreren på 70-tallet og profeten på 80-tallet. Hamon skriver: 

The restoration of the apostolic and prophetic ministries will release the greatest 
demonstration of God’s power in recorded history, with mighty miracles, signs 
and wonders. The Holy Spirit will urge leaders of different movements to 
network together. Mutual recognition and relationship will develop between 
those leading five-fold ministers who are walking in the present truth of God 
and who are seeking to build Christ’s kingdom and not their own.8 

Hamons innflytelse var på 1990-tallet vidtrekkende i USA, ikke minst 
innenfor en rekke sorte trosmenigheter, hvor man ikke akkurat rendyrket 
lærefader Kenneth E. Hagins trosaksentueringer, men også trakk veksler 
på alternative tradisjoner, deriblant den profetiske. 

Også Bernard Jordan og Don Anderson, i samme periode flittige 
annonsører i det karismatiske bladet Charisma & Christian Life og 
dessuten pastorer for henholdsvis the Church of Brooklyn i New York og 
Faith Community Fellowship i Jackson, Mississippi, identifiserte seg opp 
mot Hamons variant av profetvekkelsen. De arrangerte storstilte 
profetiske kampanjer med titulerte apostler og profeter i hovedrollen!9 

Den gruppen det utvilsomt har vært mest blest om, er imidlertid de 
såkalte ‘Kansas City profetene’. Det er derfor disse som i det følgende vil 
bli gjenstand for mine betraktninger. Min interesse for sistnevnte 
‘profeter’ har blitt vakt blant annet på grunn av at deres historikk til dels 
overlapper med Vineyardbevegelsens, som jeg for øvrig tidligere har 
redegjort for i en nylig publisert artikkel.10 I denne beklaget jeg at 

                                                                                                                        
personer besøkte Trondheim i 1986. Acala var for øvrig koblet opp mot Bob Jones i 
Kansas City. Acala inviterte Vinnes til USA, og de ble gode venner. Vinnes 
arrangerte i perioden 1986-93 møter med amerikaneren i Norge. (Per Ivar Vinnes, 
intervju, 17.02.1999.)  

8 Michele Buckingham, “1990 Prophecy: What Is the Spirit Saying to the 
Church.” Charisma & Christian Life, jan. 1990 s. 76.  

9 Paul Thigpen, “The new black charismatics.” Charisma & Christian Life, nov. 
1990 s. 62-63. 

10 Geir Lie, “Vineyardbevegelsen i USA og Norge - en kortfattet historikk.” Fast 
Grunn nr. 1 1999 Årg. 52 s. 45-52. 
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‘Kansas City profetene’ ikke ble viet annen oppmerksomhet enn en 
flyktig referanse, dette til tross for at en saksvarende gjennomgang av 
Vineyardbevegelsens historikk er ufullstendig dersom bevegelsens 
interaksjon med ‘Kansas City profetene’ utelates, hvilket den altså ble!11 

‘Profetenes’ virksomhet har primært vært sentrert rundt menigheten 
Kansas City Fellowship. Vi fortsetter derfor med en kortfattet 
presentasjon av menighetens hovedpastor, samt av noen av de mest 
toneangivende ‘profetene’ som har influert menigheten. 

Mike Bickle 

Menigheten i Kansas City, nemlig Kansas City Fellowship, ble grunnlagt 
av Mike Bickle. Amerikanerens første møte med karismatisk kristendom 
skjedde idet han som 16-åring forvillet seg inn i en Assemblies of God 
menighet hvor han endog talte i tunger, dette til tross for at han etter 
sigende ikke hadde hørt om fenomenet tidligere. Ungguttens ledere i den 
presbyterianske menigheten han tilhørte fikk imidlertid overbevist ham 
om at tungemålserfaringen var av demonisk opprinnelse, og Bickle fra-
skrev seg nevnte erfaring i samme stund. Bickle ble nå gradvis intro-
dusert for en rekke fremtredende reformerte forfattere som J.I. Packer, 
Jonathan Edwards og Martyn Lloyd-Jones. 

I 1976 tok Bickle ansvar for en liten forsamling på om lag 25 per-
soner, tilsynelatende uten å vite at mange av sognebarna identifiserte seg 
opp mot den luthersk-karismatiske fornyelsesbevegelsen i USA. Først 
etter 6 måneder - hevder Bickle i ettertid - ble han klar over at han hadde 
tatt pastoransvar for en karismatisk forsamling, idet en av menighets-
lederne gjorde oppmerksom på at noen av nykommerne i menigheten 
ennå ikke talte i tunger! Menigheten hadde nå for øvrig vokst til om lag 
75 personer. 

Allerede året etter, til tross for at Bickle ennå ikke selv ville karak-
terisere seg som noen karismatiker, hadde han sagt ja til å bli ungdoms-
pastor i New Covenant Fellowship, en “radikalt karismatisk menighet i 
St. Louis i Missouri” som Bickle i ettertid skriver.12 Bickles gradvise til-
venning til karismatisk kristendom fortsatte. I september 1979 ble Bickle 
pastor for en nyetablert karismatisk menighet, også denne i nærheten av 
St. Louis, Missouri. Det var i denne menigheten at Bickle ble konfrontert 
med profetgaven i sin mest dirigerende form. En ‘mystiker’ ved navn 

                                                   
11 Lie, ibid., s. 51. 
12 Mike Bickle, Den profetiske tjeneste (Ottestad: Prokla-Media, 1998) s. 27. 
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Augustine påberopte seg nemlig å være under Åndens inspirasjon idet 
han uttalte at Bickle sammen med kona Diane skulle plante en ny 
karismatisk menighet i byen Kansas City. I juni 1982 møtte Bickle dess-
uten Bob Jones som også hevdet å ha ‘profetutrustning’. Bickle var til å 
begynne med usikker på sannhetsgehalten hva angikk ‘profetenes’ 
ekstraordinære Gudserfaringer, hvilke inkluderte både “hørbare stemmer, 
besøk av engler [og] syner som var som en film i fulle farger og tegn på 
himmelen.”13 

Bickle sa opp pastorstillingen i St. Louis i september 1982 og dro 
samme måned på pastorkonferanse til India. Han rakk også en tur innom 
Kairo, Egypt hvor han hevder å ha hørt Guds “innvendig hørbare 
stemme,” uvisst hva som kan ligge i en slik karakteristikk. Gud påstås å 
ha sagt: “Jeg vil forandre forståelsen av kristentroen og måten den 
uttrykkes på i løpet av én generasjon.” Bickle opplevde så å si løftet som 
en ny reformasjon og tolket første del av løftet – “forståelsen av kris-
tentroen” - med referanse til de ikke-troende. Bickle skriver: 

I den første menighets tid var folk redde for å ha omgang med de troende, selv 
mer tilfeldig omgang, delvis på grunn av den overnaturlige kraften som var 
virksom. I 1990-årene anser de fleste ikke-troende kirken som irrelevant. Gud 
vil forandre måten ikke-troende ser på menigheten. Igjen vil de bli vitne til 
Guds underfulle, men skremmende kraft i menigheten.14 

Siste del av det samme løftet, derimot, - “måten [kristentroen] 
uttrykkes på” - hevdes å bety “måten Kristi legeme gir uttrykk for sitt 
samliv på.” Bickle var overbevist om at menigheten skulle “fungere som 
et sunt legeme i Guds kraft og kjærlighet, i stedet for bare å være møte- 
og programbasert i sin fremtreden og struktur.” 

Bickle var overbevist om at Guds løftesord rent innholdsmessig sam-
svarte med profetordene i Joels bok kapittel 3 (v. 1-2) og Acta 2 (v. 17-
18) - nemlig: ‘Engang skal det skje at jeg utøser min Ånd over alle 
mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetord; de gamle blant dere 
skal ha drømmer, og de unge skal se syner. Selv over treller og trell-
kvinner vil jeg utøse min Ånd i de dager.’ For - som Bickle hevder 
videre: “Forståelsen av kristentroen og hvordan den uttrykkes kommer til 

                                                   
13 Bickle, ibid., s. 28.  
14 Bickle, ibid., s. 38. 

TM

PDF Editor



Profetvekkelsen – med fokus på Kansas City 

 270 

 

 

å bli forandret ved en stor Åndsutgydelse som vil krysse alle slags 
nasjonale, sosiale, etniske og kulturelle grenser.”15 

I november samme år (1982) flyttet Bickle til Kansas City i samsvar 
med Augustines ‘profetiske’ direktiv og initierte 3 timers bønnemøter 
hver eneste kveld. Man samlet til å begynne med om lag 15 personer, og 
har faktisk holdt de regelmessige bønnesamlingene vedlike fram til 1992, 
bortsett fra med noen få unntak i forbindelse med enkelte høytidsdager. 
Fra oktober 1984 og to år framover arrangerte menigheten endog 3 
daglige bønnesamlinger hvor man først og fremst bad om vekkelse over 
USA generelt og over Kansas City spesifikt. Senere begynte man også å 
be spesifikt for England, Tyskland og Israel. 

Bob Jones 

Bickles møte med forunderlige ‘profetskikkelser’ opphørte ikke idet han 
forlot den karismatiske menigheten i St. Louis. 7. mars 1983 - kun få 
måneder etter flyttingen til Kansas City - dukket Bob Jones (f. 1930) opp 
på kontoret hans. Jones tilhørte en annen menighet i Kansas City, men 
hevdes å ha ‘profetert’ året i forveien om at en ny menighet bestående av 
unge mennesker ville bli etablert i byen i 1983, og at disse på en særskilt 
måte ville vektlegge forbønn for vekkelse. Jones maktet å overbevise 
Bickle om at han selv var en sann Guds profet som skulle finne sin 
profetiske ‘profetisk menighet’. 

Bob Jones hevder etter sigende å ha opplevd sin første åndelige 
besøkelse 9 år gammel, idet en engel viste seg for ham, blåste i en 
trompet for så å forsvinne igjen. Til tross for to ytterligere åndsopp-
levelser i løpet av ungdomstiden, hevder Jones at dette ikke var tilstrek-
kelig for å bevare ham for kristentroen. Bickle skriver: 

Da Bob var tretten, hørte han en ytre stemme fra himmelen rope ut navnet hans. 
Da han var femten, så han seg selv i et syn foran Guds trone. Den erfaringen 
gjorde Bob vettskremt. Det tok ham flere måneder å komme over synet.16 

                                                   
15 Bickle, ibid., s. 39. Bickles forståelse av en global innhøstning eller verdens-

vekkelse samsvarer med både den tidlige pinsebevegelse og den såkalte Latter Rain 
aksentueringens allegoriske fortolkning av det palestinske regnfallet - høstregnet og 
vårregnet. (D. William Faupel, The Everlasting Gospel. The Significance of Escha-
tology in Pentecostal Thought [Sheffield, UK: Sheffield Academic Press, 1996] s. 
30-36.)  

16 Bickle, ibid., s. 178. 
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Bickle karakteriser sin profetvenn som forhenværende “tyv, bråke-
bøtte, hjemmebrenner og alkoholiker.”17 I voksen alder kom imidlertid 
Jones igjen til tro og hevder derigjennom at profetgaven umiddelbart 
manifesterte seg i hans ‘tjeneste’. I forlengelse av en ‘ute av legemet’-
opplevelse hevder han at Gud gav ham følgende profetord: “You go back 
and teach the leaders of the latter day church that the old leadership is 
coming to an end. A new quality of leadership across the earth with a 
deep commitment to the Word of God, a passion for Jesus, and a burden 
for holiness is coming into being to bring forth the bride of Christ.”18 

Allerede i 1979 skal Jones etter sigende gjennom Den Hellige Ånd ha 
fått informasjon om en kristen gruppering sørøst for Los Angeles som 
Ånden titulerte “worship and compassion”. Jones fikk samtidig løfte om 
at han i 1983 skulle møte en gruppering titulert “prophetic and inter-
cession”, samt at de to grupperingene kom til å fusjonere. At Bickles 
Kansas City menighet identifiseres med “prophetic and intercession”, 
overrasker neppe; Bickle og Jones møttes jo første gang i juni 1982 - før 
Bickle flyttet til Kansas City for å etablere menighet! Gjennom Jones fikk 
menigheten først i januar 1984 innsikt i grupperingen “worship and 
compassion” - det overrasker dog ikke at både Jones og Bickle sammen 
med flere andre fra Kansas City menigheten i juni samme år deltok på det 
første MC510 kurset i kirkevekst som Vineyardleder John Wimber åpnet 
for offentligheten. Wimbers undervisning fascinerte, og Bickle fikk 
derigjennom sin bekreftelse på at Vineyard var identisk med “worship 
and compassion”, samt at Guds vilje for de to grupperingene var 
fusjonering! Det skulle imidlertid vise seg å gå flere år før fusjoneringen 
ble iverksatt. 

                                                   
17 Bickle, ibid., s. 177. 

18 David Pytches, Some said it thundered: A Personal Encounter with the Kansas 
City Prophets (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson Publishers, 1991) s. 77. Så 
langt jeg kan bedømme, har ikke Bickles menighet tatt eksplisitt avstand fra den 
ekklesiologi som forfektes gjennom Jones angivelige profetbudskap selv om menig-
heten pr. i dag reflekterer en økumenisk praksis som synes å være på kollisjonskurs 
med ‘profetytringen’. Det må derfor være legitimt å stille spørsmål ved hvorvidt 
nåværende praksis er strategisk motivert eller røper genuint økumenisk engasjement 
med respekt for andre trossamfunns teologi, ikke minst hva menighetsstruktur og 
ledelsesmodeller angår. 
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Paul Cain 

Augustine, ‘profeten’ som opprinnelig hadde forutsagt at Bickle skulle 
plante menighet i Kansas City, fortalte Bickle samme år om enda en 
‘profet’, nemlig Paul Cain. Tre år senere, i april 1987 møttes Cain og 
Bickle på en konferanse i Birmingham, Alabama. Måneden etter kom 
Cain til Kansas City på sitt første besøk til menigheten. Han ble forbløffet 
over å se menighetens daværende lokale som minnet ham om en visjon 
han påstod gjentatte ganger å ha sett gjennom årenes løp. I visjonen 
hadde han nemlig sett menighetsbygningen for sitt indre med skiltet 
‘Joel’s Army in training’. Cain var overbevist om at profetien i Joel 2 om 
en mektig hær hadde referanse til en gruppe troende som Gud ville reise 
opp i de siste dager. Gud ville ikke lenger jobbe gjennom ‘superstars’, 
men ville ta seg ut tjenere blant ordinære troende. Disse skulle ledes av 
“a new breed of leaders and teachers who would work only for the glory 
of God.”19 Som Bob Jones er også Cain influert av 1940-tallets Latter 
Rain bevegelse som mente Gud ville gjenreise ‘menigheten’ gjennom et 
karismatisk lederskap, og at det ikke ville være noen kontinuitet mellom 
våre dagers trossamfunn og den restaurerte ‘menighet’. 

Mike Bickle skriver om Cain at han ble kalt til den profetiske tjeneste 
mens han var i mors liv - presis som døperen Johannes og Jeremia.20 
Cains mor, som for øvrig døde i 1990, 104 år gammel, påstod at en engel 
viste seg for henne mens hun var gravid med sønnen. Den himmelske 
budbæreren forkynte at hun skulle føde en sønn, gi ham navnet Paul 
(tilsvarende Paulus på norsk), idet han angivelig “would go forth and 
preach the gospel in the same power as Paul the apostle.”21 Cain var aktiv 

                                                   
19 Bill Jackson, “Word & Spirit. A History of the Vineyard”, upublisert bok-

manus, 1998 s. 90.  

20 Bickle, ibid., s. 174. 

21 Cains påståtte suksess til tross, han er ikke nevnt med et ord i David Edwin 
Harrells standardverk hva angår etterkrigstidens helbredelsesaksentuering innen 
amerikansk pinsebevegelse i perioden 1946-59, nemlig All Things Are Possible. The 
Healing and Charismatic Revivals in Modern America (Bloomington, Indiana 
University Press, 1975). Harrells neglisjering ville vært oppsiktsvekkende dersom de 
fantastiske historiene om Cains forkynnerkarriere på 1950-tallet hadde vært 
sannferdige. Vineyardforkynner Bill Jackson skriver: “[Cain’s] manager purchased 
the world’s largest tent to conduct [Cain’s] crusades. Everywhere [Cain] went God 
filled the tents and great miracles and salvations followed his ministry.” (Jackson, 
ibid., s. 81.)  
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helbredelsesevangelist i USA på 1950-tallet og reiste rundt med et 
møtetelt som rommet 12.000 møtebesøkende.22 Han påstår imidlertid i 
1958 å ha avviklet tjenesten på grunn av det moralske forfall som preget 
mange av hans helbredelseskolleger. Gud skal ha tatt Cain tilside - for en 
periode på 25 år - og deretter igjen ha reist ham opp som sannhetsvitne, 
denne gang for å inneha en sentral posisjon i “den store endetids-
vekkelsen som vil gjøre den verdensvide oppfyllelsen av Joel 3/Apgj.2-
profetien fullstendig.”23 Bickle hevder videre at Cain i kraft av sitt påståt-
te profetembede har møtt to av USAs presidenter, samt flere av Europas 
og Midtøstens respektive statsoverhoder for å gi dem “ord fra Gud.”24 
For - som Bickle skriver: 

Jeg tror dette vil skje oftere og oftere etter som Gud reiser opp flere profetiske 
personer som [Cain], mennesker som får klar innsikt i hjerters hemmeligheter 
så vel som klarhet om fremtidige hendelser. Denne typen profetisk tjeneste 
tiltrekker seg oppmerksomhet fra mennesker fra alle livsområder, inkludert 
presidenter og konger over nasjoner.25 

Vineyardbevegelsen møter Kansas City Fellowship  

I 1987 ‘profeterte’ Bob Jones at fusjoneringen mellom Vineyard og 
Bickles menighet ville starte i januar året derpå. På dette tidspunktet 
hadde Vineyardbevegelsen ikke bare initiert kontakt med Bickle og hans 
profetvenner, men også med Paul Cain, som dog ikke av den grunn flyttet 
til Kansas City for å være en del av Bickles menighet. Vineyard-
menighetene bar på dette tidspunkt preg av intern maktkamp i leder-
sjiktet, og under en pastorskonferanse i Anaheim sommeren 1988 opplys-
te kollega Jack Deere til John Wimber at Cain hadde ‘et ord fra Herren’ 
til Wimber. Cain bar dessuten fram et nytt ‘ord fra Herren’ i desember 
samme år, og i ettertid heter det at Cain med profetisk klarsyn på forhånd 
hadde uttalt at møtet mellom ham selv og Wimber ville falle på samme 

                                                   
22 “Paul Cain’s Mother Dies at 104.” Charisma & Christian Life, juni 1990 s. 30. 

23 Bickle, ibid., s. 41.  

24 Paul Cain hevder: “Prophets will regain the respect of religious and secular 
leaders as they accurately tell what is about to take place and what role each leader 
will have. [...] By the end of the decade, the whole earth will view the church in a 
different light.” (Michele Buckingham, “1990 Prophecy: What Is the Spirit Saying 
to the Church.” Charisma & Christian Life, jan. 1990 s. 75.)  

25 Bickle, ibid., s. 143. 
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dag som et jordskjelv ble utløst. Hensikten med jordskjelvet skulle være å 
overbevise Wimber om at Gud hadde en strategisk hensikt med møtet for 
Vineyardbevegelsens vedkommende. Cains budskap til Wimber denne 
gang var at Gud var klar til å dømme bevegelsen som sådan om ikke 
Wimber avskjediget et fåtall av lederne grunnet personlig synd. 

Cain kom for en kortere tid innenfor Wimbers nærmeste krets av med-
arbeidere og deltok ved flere av Vineyardbevegelsens konferanser i 1989. 
Under en ‘spiritual warfare conference’ i Anaheim i februar uttalte Cain 
fra plattformen at Gud hadde gitt ham “a torch with which to initiate the 
‘last days’ ministry.” Gud ønsket dessuten ifølge samme ‘profetbudskap’ 
at Cain skulle tilby Vineyardbevegelsen den tente ildfakkelen.26 

Under en pastorkonferanse i Denver i august måned ble det gitt 
ytterligere ‘profetord’: Gud var iferd med å reise opp en ny generasjon 
troende som kun var opptatt av Guds rettferdighet og hans ære på jorden. 
Denne generasjon var ikke identisk med datidens foreldregenerasjon, 
men henspeilte derimot på deres barn. Gud var dessuten iferd med å 
“reveal the heart.” Dette ville skje gjennom “offending the mind.” 
Gjenreisningen av det apostolske og profetiske embedet hadde så vidt 
begynt på 1980-tallet, men ville “come to maturity” i det påfølgende tiår. 
Gud var iferd med å reise opp Joels hær, og menigheten ville bli en 
plettfri brud som Jesus snart ville hente hjem til himmelen. Gud var iferd 
med å reise opp bymenigheter som i sin styringsmodell ville være forbun-
det med apostoliske team som skulle reises opp for hver by. Tolv hoved-
strømmer ville oppstå og gjensidig innvirke på hverandre. De hadde alle 
en åpenbaringssannhet, men ville være i behov av supplement fra de 
øvrige 11 hovedstrømmene. Den første av de 12 var Vineyardbevegelsen 
med sin “worship and compassion”. Denne skulle fusjonere med Kansas 
City menighetens “prophetic and intercession”. Ikke alle ‘profetut-
sagnene’ berørte imidlertid Vineyardbevegelsen. Det ble også ‘profetert’ 
om en 3. verdenskrig, bruk av atomvåpen, samt at Lake Michigan ville 
legge store deler av Midtvesten under vann.27 

I løpet av samme pastorkonferanse ‘profeterte’ Cain over John Mum-
ford, pastor i S.W. London Vineyard i England at “revival will probably 
find its starting point somewhere in October there, when the Lord will 

                                                   
26 Jackson, ibid., s. 91. 

27 Jackson, ibid., s. 92. 
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just start to move throughout London and throughout England.” Mum-
ford var overbevist om at vekkelsens ild ville antenne London i oktober 
1989 og var til å begynne med ikke villig til å avvise profetien til tross for 
at den ikke gikk i oppfyllelse. Kanskje var Cains Gudsåpenbaring genuin 
mens han egen fortolkning (vekkelse over London i oktober 1989) og 
anvendelse (om vekkelse uteble, var åpenbaringen feilaktig) kritikk-
verdig. 

I oktober 1990 kom Wimber til England. 4 måneder tidligere - i juli - 
hadde han Cain med seg til London for å introdusere ‘det profetiske’ 
overfor de britiske kristenlederne og på den måten forberede dem for 
hans egen konferanse i oktober. 14. juli møtte både Wimber, Cain og 
Mumford sammen med britiske ledere som hadde stilt seg noe nølende og 
reservert til oktoberkonferansen. En av disse utfordret nå Cain på hans 
‘profetutsagn’ over Mumford året i forveien. Cain stod imidlertid fast på 
at ‘profetutsagnet’ fra 5. august var fra Gud, ja, ikke nok med det - han 
fikk nå på nytt ‘Ånden’ over seg og uttalte følgende inspirasjonsord: 
“Thus saith the Lord: Revival will be released in England in October of 
1990.” 

Man kan saktens forundre seg over at John Wimber tilsynelatende 
ganske ukritisk anerkjente autensiteten i de mange ‘profetord’ fra kretsen 
rundt Bickle. Kanskje har dette forhold sammenheng med at en av 
‘profetskikkelsene’, nemlig Bob Jones, ble redskap for Wimbers sønns 
omvendelse? Vineyardpastor Bill Jackson skriver: 

One day Bob Jones showed up at Wimber’s house and told him that he was 
there to see his estranged son. John told him that he didn’'t understand. The boy 
didn’t live there and wouldn’t be coming anytime soon. But then, suddenly, 
there he was - out of the blue. Bob had specific words for the boy that broke his 
heart and opened him up to repent before the Lord and become reconciled with 
his family. It was a miracle that John and Carol [Wimber] would never forget 
and would underlie all the struggles he would have with the prophetic ministry 
in the future, thus creating great tension for him.28 

Det er iallfall et faktum at Wimber fra rundt 1990 regelmessig delte 
plattform med Cain og Bickle, samt at ‘profetforkynnere’ som Bob Jones, 
John Paul Jackson, Jim Goll og Larry Randolph fikk invitasjoner til å for-
kynne i en rekke Vineyardmenigheter. Også forkynnere uten tilknytning 
til Kansas City menigheten, som Leonard Ravenhill, Rick Joyner og 

                                                   
28 Jackson, ibid., s. 95. 
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Francis Frangipane deltok i denne perioden som forkynnere på en rekke 
Vineyardkonferanser. 

Kansas City Fellowship fusjonerer formelt med Vineyard 

I mai 1990 forelå et 233 siders dokument med tittel ‘Documentation of 
the Aberrant Practices and Teachings of Kansas City Fellowship (Grace 
Ministries)’ hvor karismatikerpastor Ernie Gruen og hans stabsmedar-
beidere uttalte heresidom over Bickles menighet. Gruen fikk støtte fra om 
lag 40 medpastorer bare i Kansas City området i tillegg til ‘Pat’ Robert-
son og dennes ‘700 Club’. 

Bickle hadde imidlertid allerede i mai 1989 kontaktet Wimber med 
tanke på å få menigheten identifisert som del av Vineyardbevegelsen, og 
12. mai 1990 ble de tatt opp i Vineyardfellesskapet og endret menig-
hetens navn til Metro Vineyard Christian Fellowship of Kansas City 
(MVF).29 Om fusjoneringen gjerne var et resultat av lengre tids tilnær-
ming mellom de to grupperingene og i så måte synes å ha vært ideologisk 
motivert, hersker det vel samtidig liten tvil om at Vineyardparaplyen 
opplevdes som et kjærkomment ‘covering’ for Kansas City-menigheten, 
idet motstanden mot menighetens profetaksentueringer på dette tids-
punkt raste som aller verst. Wimber gikk offentlig ut og tok avstand fra 
Gruens anklager mot menigheten, samt mot Paul Cains forkynnelse. 
(Dette til tross, de fleste av ankepunktene mot menigheten var relatert til 
Bob Jones!) Wimber hadde like fullt enkelte innvendinger mot menig-
hetens tro og praksis. Disse inkluderte blant annet: (1) “A lack of 
accountability for prophecy”; (2) “Allowing prophetic men to teach who 
were not gifted to do so”; (3) “The attempt by some prophetic men to 
establish doctrine on the basis of prophecy.”30 

Hvetebrødsdagene skulle imidlertid vise seg å bli kortvarig. Stadig 
flere historier om ikke-oppfylte profetier begynte å sirkulere i Vineyard-
miljøet. I 1991 ble det dessuten kjent at ‘profet’ Bob Jones hadde ‘falt i 
synd’.31 Jones fikk nå forbud mot å forkynne i Vineyardsammenheng og 

                                                   
29 “Kansas City Fellowship Joins Vineyard.” Charisma & Christian Life, juli 

1990 s. 34.  

30 Jackson, ibid., s. 98. 

31 “The sins for which Bob [Jones] has been removed from ministry include 
using his gift to manipulate people for his personal desires, sexual misconduct, 
rebellion against pastoral authority, slandering leaders and the promotion of TM
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ble satt under tilsyn av forkynner Larry Alberts.32 Først under en 
pastorkonferanse i Anaheim i 1995 gikk dog Wimber offentlig ut og sa at 
han angret at han hadde ledet trossamfunnet gjennom den ‘profetiske’ 
perioden. Det var nå tydelig at Wimber var svært desillusjonert over 
vekkelsen som uteble over Storbritannia i 1990.33 Heller ikke var Wimber 
enig med ‘profetenes’ Latter Rain-ekklesiologi som søkte en isolasjons-
linje overfor tradisjonelle trossamfunn, og iallfall ingen brobygging - om 
ikke annet enn for strategisk vinnings skyld. Isolasjonslinjen synes 
imidlertid å være forlatt, og i dag har de fleste ‘profetmiljøene’ om ikke 
annet så iallfall et verbalisert ønske om å være til velsignelse for og å 
berike andre kristne trossamfunn. 

Selv om Vineyardbevegelsen fra rundt 1991-92 søkte tilbake til sin 
opprinnelige identitet og valgte å nedtone det ‘profetiske’, ble det ikke 
noe formalisert brudd med trossamfunnet og Kansas City menigheten før 
8. august 1996. Det som utløste skismaet var gjerne Vineyardbevegelsens 
oppgjør med ‘Toronto’-manifestasjonene. Bickles Kansas City ‘profeter’ 
var svært positivt innstilte til ‘Toronto’. Dette skyldtes gjerne at de tolket 
‘Toronto’-fenomenet som Guds fullbyrdelse av tidligere profetord de selv 
hadde mottatt. Allerede i 1983 hevder nemlig både Bickle og Bob Jones 
uavhengig av hverandre å ha fått profetbudskap vedrørende en verdens-
vid vekkelse. Jones fikk det endog for seg at denne vekkelsen ville kul-
minere i “the end-time move of God” og at vekkelsen ville komme i 
1993. Også Larry Randolph hevder å ha hørt fra Gud - for hans ved-
kommende skjedde dette i 1986, idet Gud informerte om at ‘Åndens 
regn’ over jorden ville falle fra og med høsten 1993. Nyttårsaften 1993 
skal så Paul Cain ha ‘profetert’ i Vineyardmenigheten i Anaheim at en ny 
‘Åndens bølge’ var i anmarsj og at denne ville bli til velsignelse for hele 
Vineyard. Noe senere tok han kontakt med John og Carol Wimber og for-
klarte dem at profetien fra nyttårsaften ikke nødvendigvis henspeilte på 
dem selv. Tre uker senere skal så ‘Toronto’-fenomenet ha blitt initiert i 

                                                                                                                        
bitterness within the body of Christ. [...] His actions have necessitated his being 
removed from ministry at this time.” (Buckingham Report jan./feb. 1992 s. 22.)  

32 Alberts var imidlertid ikke en del av Vineyardbevegelsen. Han har klarert 
Jones som forkynner, denne klareringen er dog ikke blitt anerkjent innen Vineyard. 
Jones virket i ettertid mye sammen med Rick Joyner, også han regnet som ‘profet’. 
(“Rick Joyner is the executive director of MorningStar Publications in Charlotte, 
North Carolina and is the editor of The Morning Star Journal.” [Jamie Buckingham, 
“The Prophet’s Calling.” Charisma & Christian Life, jan.-feb. 1992.]) 

33 Jackson, ibid., s. 107. TM
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daværende Vineyardpastor John Arnotts Toronto Airport Vineyard-
menighet.34 

I tillegg til Bickles kritikk av Vineyardbevegelsen fordi denne 
angivelig ikke hadde kjent sin besøkelsestid, men hadde avvist ‘Åndens 
vær’ over Toronto, ble bruddet mellom Kansas City-menigheten og 
Vineyard dessuten årsaksforklart med sistnevntes gradvise nedtoning av 
Kansas City menighetens hovedanliggende: nemlig “the prophetic move-
ment, intercessory prayer, sacrificial giving and holiness.”35 Bickles 
menighet har nå tatt navnet Metro Christian Fellowship. 

Norske forhold 

Også i hjemlandet har vi hatt besøk fra flere av ‘profetmiljøene’. Bob 
Conner, eksempelvis, har vært invitert av blant annet Ungdom i Oppdrag. 
Forut for dette - allerede i 1989 hadde Wimber med seg Paul Cain på 
lederkonferanse til Göteborg. Her deltok også Rick Joyner. Tidligere for-
stander i Oslo 1. Baptistmenighet, Billy Taranger, hørte dessuten Joyner 
sammen med en amerikansk kollega, Brent Rue, under en felleskristelig 
konferanse i Stockholm ved en senere anledning. 

I løpet av 1992 (eller muligens 1993) arrangerte Oslo 1. Baptist-
menighet sammen med misjonsmenigheten Betlehem og Oasebevegelsen 
fellesmøter med Rue og Joyner. Møtene ble etterfulgt av et oppfølgnings-
seminar med forkynnerne Hans Sundberg og Ronny Laas. Møtene ble 
stort sett holdt i Betlehem, og selv om mange opplevde disse positivt, var 
det nok for de flestes vedkommende noe uvanlig med ½ times lovsang 
før forkynnelse om profetgavene. Amerikanerne hevdet å få ‘bilder’ ved-
rørende enkeltmennesker i forsamlingen som ble tolket høyt. Det ble i 
forkynnelsen understreket at profetiske budskap ikke alltid var fra Gud, - 
kanskje var det kun enkeltdeler som var inspirert av Guds Ånd, og, i 
verste fall at alt måtte tilskrives ‘menneskelig innslag’. De som fikk 
‘profetord’ uttalt over seg, ble derfor oppfordret til å ta kontakt med 
menighetslederne i etterkant for å samtale over de uttalte ‘profetordene’. 
Om disse ikke syntes å passe, ble man bedt om å glemme hele saken. 
Kanskje var ‘bildet’ som Joyner/Rue hadde sett for sitt indre inspirert av 
Guds Ånd, mens tolkningen var menneskelig? Slik gav ‘profetene’ seg 

                                                   
34 Jackson, ibid., s. 142-143. 

35 Marcia Ford, “Toronto Blessing Spreads Worldwide.” Charisma & Christian 
Life, nov. 1996 s. 15.  
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selv ryggdekning, og Taranger opplever - i alle fall i ettertid - at møtene 
bar mer preg av “show enn realiteter.”36 

De såkalte ‘Kansas City profetene’ og disses kobling opp mot den 
amerikanske Vineyardbevegelsen, ble også raskt kjent i Norge. Tidligere 
pastor i Oslo Vineyard, Kjell Aasmundrud, fikk tilsendt undervisnings-
kassetter fra Bickles menighet fra februar 1989. Den amerikanske forkyn-
neren Larry Randolph, som for øvrig besøkte Oslo Vineyard i 1992, var 
gjerne den første som var influert av ‘det profetiske’ som besøkte 
Norge.37 

Også Kristkirken i Bergen kom tidlig i berøring med den såkalte 
‘profetbevegelsen’. Dette skjedde primært gjennom de to forkynnerne 
Marc Dupont og Larry Randolph. Kristkirkens pastor Reidar Paulsen 
traff Dupont første gang på en lederkonferanse i Sverige høsten 1993. 
Begge de amerikanske forkynnerne har vært innom Bergen Frikirke før 
denne ble splittet og Kristkirken ble initiert i mars 1994. Også Paul Cain 
har vært innom Kristkirken, for hans del i 1996. Dette var for øvrig hans 
første Norgesbesøk.38 

Flere av ‘Kansas City profetene’ har gitt viktige impulser til norsk 
Vineyardbevegelse og deltok blant annet under Oslo Vineyards pinse-
konferanse i 1998. Størst har imidlertid innflytelsen vært i Grenlands-
området. En sentral person i så måte er den tidligere anglikanske karis-
matikerpresten David Saunders. Paul Cain hadde tidligere bedt Saunders 
flytte fra Storbritannia til Kansas City for å initiere et ‘profetisk 
retreatsenter’, Shiloh, hvor spesielt kristne lederskikkelser kunne komme 
avsides for en tid for på den måten å bli betjent med ‘profetord’. I 1997 
var Saunders på Europatur både for å informere om, og, sikkert også 
samle inn penger til Shiloh i Kansas City. 

 Paul Cain hadde en kontaktperson i Oslo (som for øvrig har bedt om å 
få være anonym) som Saunders oppsøkte. Mens Saunders var i Oslo, fikk 
han høre om forretningsmannen Tore Kjell Drangsland fra Skien som 
tidligere hadde finansiert turer til Toronto for et 40-talls pastorer. 
(Drangsland har senere også finansiert turer til Kansas City!) Saunders 
ringte nå Drangsland og avtalte et besøk også til Skien. Drangsland 
samlet en gruppe av sine venner til privat samling med den britiske ex-

                                                   
36 Billy Taranger, intervju, 18.12.1998. 

37 Kjell Aasmundrud, intervju, 26.10.1998. 

38 Reidar Paulsen, intervju, 28.11.1998.  
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anglikaneren. Denne ‘profeterte’ over dem, og de fleste mente å ha 
opplevd Guds nærvær på en håndpåtakelig måte. 

Dette var i mai 1997. Saunders kom tilbake til Skien i underkant av 2 
uker senere - nå til en større fornyelseskonferanse som ble arrangert av 
flere pastorer sammen. Også dette opplevdes positivt. Mange vitnet om 
personlig fornyelse, ikke minst gjaldt dette forkynnere, som dessuten 
opplevde en styrking av de relasjonelle båndene til øvrige pastorer i 
Skiensområdet. 

Saunders hadde allerede under sitt første besøk til Skien ‘profetert’ om 
vekkelse over Skien. Dette ble nå utvidet til å gjelde vekkelse over hele 
landet! Etter at konferansen var avsluttet, fortsatte man derfor med 
ukentlige bønnesamlinger i Metodistkirken. Disse ble kalt ‘Fra fornyelse 
til vekkelse’. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som inviterte Saunders 
tilbake i november. 24 pastorer fra Grenlandsområdet stod nå som inn-
bydere til konferanse med Saunders, Cain og Sam Storms (sistnevnte 
ansvarlig for Kansas City-menighetens bibelskole). 

I februar 1998 kom Ungdom i Oppdrag til Grenlandsområdet med 
eget evangeliseringsopplegg (Impact Tours). Noen av Grenlandsfor-
kynnerne følte nå at man var inne i en ny fase og at Saunders med flere 
hadde formidlet det de hadde å bidra med. Andre igjen ønsket å styrke 
relasjonene til Saunders og hans ‘profetteam’, blant disse var Drangsland. 
Også pinsemenigheten Evangeliehuset i Porsgrunn har latt seg fascinere 
ytterligere og derfor arrangert møter med amerikanerne på våren 1998. 

Et sentralt anliggende for de amerikanske ‘profetene’ har vært 
inspirasjonsbudskapet om at Norge står foran en stor innhøstning av 
menneskesjeler. Som for den tidligere ‘Toronto’-bevegelsen, fokuseres 
det også blant ‘profetene’ på nødvendigheten av å bli forberedt (åndelig 
utrustet) for en fremtidig vekkelse. Flere av de samme manifestasjons-
ytringene som under ‘Toronto’ gjør seg gjeldende - som latter og gråt, 
eksempelvis - og tolkes som indikasjon på at man er under Åndens 
berøring og derigjennom istandsettes til kommende vekkelsestider. Lite 
og ingenting har foreløpig blitt forkynt her til lands om nødvendigheten 
av nye menighetsstrukturer. Tvert imot vitner både ‘profeter’ og 
tilhengere om en fornyet kjærlighet til alt Guds folk uten at dette 
innebærer at man har fått visjon for noen formalisering av denne ‘enhet’ 
som derigjennom må resultere i noen brodd mot de eksisterende 
trossamfunn og deres ledelsesstrukturer. Snarere er det vel slik at flere av 
‘profetene’ har ytret ønske om å ‘være til velsignelse’ for ‘alt Guds folk’ 
uten å ha hatt noen baktanker om at de gamle trossamfunns strukturer 
skulle behøve å oppgis. Om sistnevnte moment skulle være en riktig TM
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observasjon, kan ikke dette bety annet enn at ‘Kansas City’ profetene’ er 
i ferd med å fjerne seg fra sin tidligere Latter Rain orientering og i reell 
forstand er blitt mer genuint økumenisk orientert. Om Kansas aktørenes 
økumeniske engasjement er reelt eller fiktivt, er det like fullt for tidlig å 
‘profetere’ om. Svaret på dette spørsmålet burde vel heller ikke ha noen 
eksplisitt profetutrustning som forutsetning. Om Kansas aktørene var 
villige til å utdype hvordan de i dag stiller seg til tidligere ‘profetytringer’ 
vedrørende nødvendigheten av at et særskilt karismatisk menighets-
lederskap initieres før Jesu gjenkomst, burde vel deres svar i denne sam-
menheng gjøre samme nytten? 
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KAPITTEL 21 

Apostler og aposteltjeneste i internasjonal 
pinsekristendom* 

Spørsmålet om Gud er i ferd med å oppreise nye apostler har engasjert 
norske kristne ved mer enn en anledning. I 1834 ble den Katolsk-apos-
tolske kirke grunnlagt i Storbritannia. Trossamfunnet ble styrt av 12 
utnevnte apostler. Til Norge kom bevegelsen i 1870-årene, og man etab-
lerte menighet blant annet i Oslo, Drammen og Bergen. En utbryter-
gruppe av trossamfunnet tok navnet Den ny-apostolske kirke. Moder-     
samfunnet eksisterer ikke lenger i Norge, men Den ny-apostolske Kirke, 
som etablerte seg i Norge i 1970-årene, har om lag 120 medlemmer totalt 
i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.1 

Til tross for læremessige paralleller har det pr. i dag ikke lyktes å 
finne noe historisk-genetisk tilknytningspunkt mellom de to ovennevnte 
trossamfunn og klassisk pinsebevegelse. Det første pinsesamfunnet som 
målbar tanken om nåværende apostler hertillands, var derfor ikke Den 
katolsk-apostolske Kirke, men det britiske samfunnet Apostolic (Faith) 
Church, som via Danmark søkte å få et brohode inn i Norge midt på 
1940-tallet. Man hadde en periode 3 norske lokalmenigheter, men kun en  
av disse eksisterer i dag.2 Norsk pinsebevegelses grunnlegger, T.B. 
Barratt hadde for øvrig alt i 1931 kommet med voldsomme angrep på 
Apostolic Church (Apostolsk Kirke), idet han identifiserte denne som 
både et pavedømme i miniatyr og som en “andlig fasciströrelse.”3 

De tre norske lokalmenighetene innen Apostolsk Kirke var alltid 
numerisk ubetydelig, og trossamfunnet har knapt blitt levnet noen som 
helst oppmerksomhet innen norsk pinsebevegelse – dersom vi ser bort fra 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 1-1 (2002) s. 3-11. 

1 Telefonsamtale med Siegmar Ziemer, 30. oktober 2000. (Ziemer er distrikts-
forstander for Den ny-apostoliske Kirke i Norge og bosatt i Trondheim.) 

2 For ytterligere opplysninger om trossamfunnets historikk, både i Storbritannia, 
Danmark og Norge, se Geir Lie, “Den Apostolske Kirke.” Teologisk Forum nr. 1 
årg. XIV 2000 s. 62-72. 

3 Thomas Ball Barratt, “Om den ‘apostoliska kyrkan’ i Danmark.” Evangelii 
Härold nr. 40 årg. 16 (1.okt. 1931) s. 674. 
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to kritiske artikler i Korsets Seier fra 1949.4 Det skulle derfor gå om lag 
25 år før en viss oppmerksomhet ble Aril Edvardsen til del da han på 
forsiden av desembernummeret for sitt private blad Troens Bevis for 
1974 proklamerte at “En apostel overgir menigheten til lokale eldste.” 
Apostelen han her hadde i tankene, var medarbeideren David Wulff, som 
hadde startet menighet på Malta 3 år tidligere. På baksiden av samme 
desembernummeret ble det videre opplyst at man i Sarons Dal hadde 5-6 
ytterligere apostler, som alle ble nevnt ved navn. Nå bør det i rett-
ferdighetens navn samtidig opplyses at Edvardsen neppe la mer i uttryk-
ket ‘apostel’ enn ‘menighetsbygger’.” Uttrykket ‘apostel’ var likefullt 
provokativt, og så vidt meg bekjent er det kun grunnlegger av Guds Lam 
Kirke i Oslo, Jørn Øverby, som offentlig hevder å ha mottatt apostel-
utrustning som følge av Edvardsens døråpner hva angår norsk agitering 
for apostelembedets nåværende aktualitet midt på 1970-tallet. Øverby 
var, for ordens skyld, ikke blant de navngitte Sarons Dal- ‘apostlene’. 

Så vidt meg bekjent er det for øvrig ingen av de navngitte ‘apostlene’ 
fra 1974 som, verken da eller senere, har vedkjent seg sitt apostolat. En 
av dem, Erling Thu, har dog siden midt på 1970-tallet hatt en sterk 
lojalitetstilknytning til britiske menighetsledere som anerkjennes som 
apostler innenfor de kretser man beveger seg innenfor. Noralv Askeland, 
som inntil 2004 var pastor for Kristent Fellesskap, Bergen (hvor Thu er 
aktivt med som medlem og menighetsleder), har for øvrig hatt 
apostelstatus i mange år. 

Også den karismatiske Kristkirken vektlegger apostelgavens 
nødvendighet. Grunnlegger og tidligere pastor Reidar Paulsen i Bergen 
anerkjennes som apostel innenfor dette menighetsnettverket. Paulsen var 
også en kort periode med i det internasjonale ledernettverket International 
Coalition of Apostles. Et par forkynnere i pinsebevegelsen søkte også om 
og ble innvilget opptak i dette relasjonsnettverket – enten fordi man 
allerede anerkjennes som apostler eller fordi de øvrige antar at man om 
kort tid vil bli det! 

Ideologisk forankring 

Norsk pinsebevegelse har i beste fall stilt seg avventende til det apostel-
fokus som et par av bevegelsens forkynnere har lagt for dagen. Jeg vil i 

                                                   
4 Martin Ski, “Gudsstyre eller folkestyre.” Korsets Seier nr. 14 årg. 47 (20. mai 

1949) s. 211; Osvald Orlien, “Den første apostel i den norske kirke.” Korsets Seier 
nr. 19 årg. 47 (10. juli 1949) s. 291. 
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det følgende argumentere for at dette fokus ikke er tilfeldig, men snarere 
reflekterer en logisk forlengelse av den opprinnelige pinsebevegelses 
primæranliggende – et anliggende som for pinsevenner flest, både i 
Norge og USA, for lengst har gått tapt. 

Et sentralt skriftsted for mange av de moderne aposteltilhengerne er 
Ef. 4,11-13:  

Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til 
hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin 
tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i 
troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har 
nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. 

Fra denne side sett er det heller ikke merkelig om pinse- og 
karismatikertroende tror på nåværende apostler. Man har stor respekt for 
Bibelordet, og hvem vil innvende mot Efeserbrevets forfatter at 
kristenfolket anno 2001 har ‘nådd fram til enheten i troen på Guds Sønn 
og i kjennskap til ham’ ? Jesu yppersteprestelige bønn i Joh. 17 v. 21 om 
at ‘de alle må være ett, likesom du, Far er i meg og jeg i deg. Slik skal 
også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg’ synes pr. 
idag heller ikke å ha blitt besvart. Økumeniske enhetsbestrebelser 
gjennom teologisk dialog har mange liten tro på. Dessuten gjør 
liberaliseringstendensene vedrørende etikk og bibelsyn at mange karis-
matikere har vanskelig for å se de historiske kirkesamfunn som sanne 
arvtakere etter genuint nytestamentlig menighetsliv.  

Det siste momentet angir for øvrig et tilknytningspunkt til den 
opprinnelige pinsebevegelse på begynnelsen av 1900-tallet som i høyeste 
grad reflekterte en elite-tenkning vis-à-vis troende innenfor andre kirke-
samfunn. Jeg hevder nemlig, på linje med en rekke fremtredende 
historieforskere,5 at den opprinnelige pinsebevegelsen og dens primær-
anliggende kun kan forstås rett om vi anerkjenner den som først og 
fremst en eskjatologisk, ja, en millennisk bevegelse. Ser vi oss blinde på 
bevegelsens mest synlige trekk, tungetale, profeti og/eller bønn for syke i 

                                                   
5 Robert Mapes Anderson, Vision of the Disinherited. The Making of American 

Pentecostalism (Peabody, Massachussetts: Hendrickson Publishers, 1979, 1992); 
Donald W. Dayton, Theological Roots of Pentecostalism (Peabody, Massachussetts: 
Hendrickson Publishers, 1987); David William Faupel, The Everlasting Gospel. The 
Significance of Eschatology in the Development of Pentecostal Thought (Sheffield, 
UK: Sheffield Academic Press, 1996); James R. Goff, Fields White Unto Harvest. 
Charles F. Parham and the Missionary Origins of Pentecostalism (Fayetteville, 
Arkansas: University of Arkansas Press, 1988). 
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stedet for på bevegelsens opprinnelige selvforståelse, får vi ikke fatt i 
premissene for aposteltenkningen. Selvforståelsen er i sin tur basert på en 
spesifikk eskjatologi-, historie- og ekklesiologiforståelse som vi i det 
følgende vil se nærmere på. Vi tar dem for oss i kronologisk rekkefølge. 
Jeg gjentar enda en gang at denne selvforståelse kun relateres til den 
opprinnelige pinsebevegelse, ikke til verken amerikansk eller norsk 
pinsebevegelse av i dag. 

Eskjatologi 
Som eskjatologisk bevegelse var det Jesu snarlige gjenkomst som opptok 
den tidlige pinsebevegelse. Man mente at Jesu gjenkomst ville skje umid-
delbart etter at evangeliet var forkynt for alle folkeslag på jorden. Om 
evangelisasjon- og misjonstrangen utvilsomt delvis var motivert av nød 
for ‘sjelene’, synes den viktigste beveggrunnen å ha vært selve fremskyn-
delsen av Jesu gjenkomst for sin egen del. 

Evangelisasjons- og misjonstrang til tross, man var først og fremst kalt 
til å vekke kristenfolket, Guds sovende menighet. Alliert med bryllups-
motiver fra både Johannes Åpenbaring og Matteusevangeliet forkynte 
man at pinsebevegelsen (Bruden) holdt på å gjøre seg i stand til Jesu 
bryllupsfest i himmelen og at den sovende menighet måtte våkne opp av 
likegyldighetssøvnen. Kristi brud bestod nemlig ene og alene av tunge-
talende pinsevenner. Ved Jesu annet komme ville disse midlertidig bort-
rykkes til himmelen for på den måten å unnslippe Guds 7-årige dom over 
Jorden og dens befolkning. Tungetalen ble til å begynne med forstått som 
et reelt jordisk språk som skulle erstatte nitide språkstudier. Herigjennom 
ville misjonsoppdraget effektiviseres, idet Gud angivelig stadfestet bud-
skapet om Jesu snarlige gjenkomst på deres eget språk. Når alle hadde 
hørt budskapet, uavhengig av hvorvidt de tok imot eller ei, ville Jesus 
komme for å hente Bruden. 

Teolog og prost Thorstein Gunnarson var, så vidt jeg kan bedømme, 
den første som skriftlig redegjorde for den opprinnelig pinsebevegelses 
selvforståelse slik den er delvis skissert ovenfor. Dette gjorde han i 1928 i 
boken Dommedagsventing med undertittel Millennismen og dens innslag 
i norsk kristenliv.6 Dessverre ble Gunnarson effektivt vingeklippet av 

                                                   
6 “Det budskap som Barratt sammen med andre åndsdøpte predikanter på begge 

sider av Atlanterhavet forkynte og forkynner, er først og fremst dette: Herren 
kommer! Se, jeg kommer snart! Det nære tusenårsrike og den ennu nærere 
henrykkelse skal forberedes gjennem en ny Åndens pinse. Begynnelsestidens 
legemsundere fornyes i underfulle helbredelser. Åndsunderne bryter igjen fram med TM
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Nils Bloch-Hoell gjennom dennes doktoravhandling om pinsebevegelsen 
fra 1956, idet Bloch-Hoell på feilaktig grunnlag, og i en noe ovenfra-
nedad stil, tok avstand fra Gunnarsons “noe forvirrede bok.”7 Sannsyn-
ligvis på grunn av Bloch-Hoells manglende kjennskap til revideringen av 
både amerikansk og norsk pinsebevegelses selvforståelse skulle det gå 
om lag 50 år før amerikanske forskere kom fram til identisk resultat som 
Gunnarson redegjorde for i 1928. Et konsentrat av Bloch-Hoells avhand-
ling ble nemlig også utgitt på engelsk, hvor ironiseringen over Gunnarson 
var inkludert. Det medfører derfor riktighet, som den amerikanske kirke-
historikeren D.W. Faupel hevder, at Gunnarsons avdekking av den opp-
rinnelige pinsebevegelses millenniske forankring, 

available only in [the Norwegian language], remained unknown to the English-
speaking world until 1964 when The Pentecostal Movement, written by a fellow 
Norwegian, was translated. The author, Nils Bloch-Hoell, briefly considered 
and then rejected Gunnerson’s [sic!] contention: “This is not correct. 
Eschatology is certainly a necessary part of the Pentecostal message. It is a 
consequence of the biblicism of the Movement, and it is also in accordance with 
the fancy for the extraordinary and perturbing. Apart from this, eschatology in 
itself does not appear to have assumed any unusual importance.”8 

                                                                                                                        
makt i profeti, åndsdåp og ilddåp med tunger og tyding av tunger. Det som nu skjer 
– skrev Barratt – er bare begynnelsen. Verket skal trenge inn i alle leire og berede 
nasjonene for Kristi komme. Barratts beskjedne bymisjon skulde da også bli noget i 
retning av en Europa-misjon, som igjen er en omfattende hedningemisjon: en 
avsluttende alle folk omspennende misjonspreken som skulde gå løs på hedningenes 
masser med profetisk tungeglød og selvtolket tungetale – den gjorde det 
tidsspillende og vanskelige sprogstudium overflødig. I bevegelsens første ubrutte og 
uprøvde kraft var det adskillige menn og kvinner som i denne lyse tro stormet ut til 
jordens ender med sitt evangelium.” (Thorstein Gunnarson, Dommedagsventing. 
Millennismen og dens innslag i norsk kristendom. [Bergen: A/S Lunde & Cos 
Forlag, 1928] s. 76.) Uheldigvis røper ikke Gunnarson hvilke Barratt-kilder han har 
konsultert, og det hefter usikkerhet ved hvorvidt han siterer Barratt ordrett eller 
parafraserer. 

7 Nils Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen. En undersøkelse av pinsebevegelsens til-
blivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens utforming i Norge 
(Oslo: Universitetsforlaget, 1956) s. 287. 

8 David William Faupel, “The Significance of Eschatology in the Development 
of Pentecostal Thought.” Birmingham, England: Ph.D. avhandling, 1989 s. 16. 
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Historie- og ekklesiologiforståelse 
Den opprinnelige pinsebevegelses historieforståelse var farget av tid-
ligere vekkelsesbevegelsers brodd mot blant annet folkekirken. Kirke-
historien fra 300-tallet av og fram til reformasjonen ble betraktet som for-
fallshistorie. Urkristendommen ble idyllisert, og forfallet ble vanligvis 
relatert til økt verdsligjøring, ikke minst i forbindelse med at kirken ble 
folkekirke. Iallfall indirekte stod pinsevennene i gjeld til radikalpietist 
Gottfried Arnolds Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie, hvor for-
fatteren søkte å påvise “at kirkens kjettere hadde representert den levende 
og åndelige kristendom, mens den offisielle kirke til alle tider hadde 
undertrykt den.”9 

Fra en side sett følte de første pinsevennene behov for å betone kon-
tinuitet med tidligere tiders vekkelsesbevegelser for å gi sin egen 
bevegelse legitimitet. Ikke minst har man følt behov for å legitimere 
tungetalen, som etter sigende har fulgt deler av kristenfolket gjennom 
hele kirkehistorien. Like fullt er det her kontinuiteten med frak-
sjonsgrupper som betones, ikke med storkirken som sådan. Storkirkens 
forfallsperiode preges ifølge de første pinsevennene av at karismatisk 
nådegaveutrustning forsvant og at viktige lære- og erfaringssannheter ble 
oppgitt. Forfallshistorien reverseres imidlertid i og med reformasjonen, 
som initierer en gradvis avdekking av bibelske sannheter urkirken bifalt, 
men som siden den tid hadde blitt oppgitt av storkirken. 

De første pinsevenners restaurasjonstenkning—det vil si at Gud gjen-
oppretter det som var gått tapt siden 300-tallet, og som fra og med 
reformasjonstiden gradvis var blitt restaurert, ser vi gjennom de uttrykk 
man brukte om seg selv og sin egen virksomhet. Ikke minst uttrykket 
‘Apostolic Faith’ er interessant i denne sammenheng da det henspeiler på 
Guds gjenopprettelse av de lære- og erfaringssannheter man mente preget 
apostelmenighetene. En rekke menighetsblader og pinsegrupperinger tok 
dette navnet, deriblant pinsegrunnleggeren Charles Fox Parham og senere 
hans ‘disippel’ William J. Seymour med base i Azusa Street, Los 
Angeles. Det ble senere et brudd mellom Seymour og medarbeideren 
Florence Crawford, og sistnevnte etablerte raskt sin egen ‘Apostolic 
Faith’-virksomhet i Portland, Oregon. Denne pinsegrupperingen har vært 

                                                   
9 Bernt Torvild Oftestad, Lære Tro Fornuft. Kirken i nytiden (Oslo: Tano A.S., 

1988) s. 77. Et tilnærmet beslektet historiesyn finner vi hos blant annet flere av 
plymouthbrødrene. Se f.eks. Edmund Hamer Broadbent, The Pilgrim Church 
(Basingstroke, Hants, UK: Marshall Pickering, 1985) og John W. Kennedy, The 
Torch of the Testimony (Auburne, Maine: Christian Books Publishing House, [u.å.]).  
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representert i Norge som ‘Apostolisk Tro’ siden 1912 og har sitt hoved-
kvarter i Stavanger.10 

Etter som stadig flere rapporter nådde USA rundt 1908/09 om at 
misjonstungene ikke var reelle språk likevel og frustrerte misjonærer 
vendte tilbake til hjemlandet, ble tungetalens eskjatologiske forankring 
opphevet og glossolaliens funksjon omdefinert til det som i dag er 
rådende syn blant pinsevenner flest. Dette gjaldt for både USAs og 
Norges vedkommende. Ikke det at man nå tok avstand fra tidligere 
utsagn, man bare lanserte den nye forståelsen som om ingenting var 
endret på. Det bør dog gjøres oppmerksom på at Parham (og kretsen 
rundt ham) aldri endret sin opprinnelige forståelse. På grunn av Parhams 
klanderverdige adferd,11 ble han imidlertid raskt skjøvet tilside av andre 
pinseledere i USA og var derfor ute av stand til å demme opp for den 
revurdering av pinsebevegelsens selvforståelse som fant sted rundt 
1908/09.12 

Selv om Parham og kretsen rundt ham hadde forkynt apostelgavens 
fortsatte aktualitet, var det få pinsevenner utenfor hans krets som fortsatte 
å forkynne dette etter at han mistet status som bevegelsens grunnlegger. 
Så vidt jeg kan bedømme, skyldes dette vel så mye at restaurasjons-
tenkningen fikk et kraftig skudd for baugen i forbindelse med at tunge-
målsgavens funksjonsverdi måtte omdefineres. 

Apostelspørsmålet ble derfor i stor stil først aktualisert gjennom den 
såkalte Latter Rain bevegelsen på slutten av 1940- og begynnelsen av 50-
tallet. Når utenforstående med brodd mot bevegelsen påstod at apostel-
embedet opphørte med Jesu tolv apostler, svarte man tilbake med at 
nytestamentet opererte med ytterligere apostler enn de tolv. I samsvar 

                                                   
10 For ytterligere opplysninger om dette trossamfunnet i USA og Skandinavia, se 

Geir Lie, “Apostolisk Tro: et uutforsket amerikansk pinsesamfunn.” Teologisk 
Forum nr. 1 årg. XII (1998) s. 17-34. 

11 Goff, Fields White Unto Harvest s. 136 siterer fra førstesiden av avisen San 
Antonio Light for 19. juli 1907: “C.F. Parham….about 40 years old, and J.J. 
Jourdan, 22 years old, were arrested about noon today upon an affidavit made before 
Justice of the Peace Ben S. Fisk, charging the commission of an unnatural 
offense…In default of $ 1000 bond each, the men were committed to jail to await 
the action of the grand jury.” Mennenes “unnatural offense” var, som vel konteksten 
antyder, homofil praksis. 

12 Enkelte vil hevde at Parham og kretsen rundt ham var marginale. Dette 
medfører dog ikke riktighet. Det er forskjell på å bli marginalisert av ettertiden og å 
ha vært marginal fra begynnelsen av. 
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med Ef. 4,11 hevdet man videre at apostelembedet var nødvendig for at 
menigheten skulle nå fram til enhet i tro, noe som ennå ikke hadde 
skjedd. 

Tradisjonell pinsebevegelse var på denne tid nesten 50 år gammel og, 
ifølge mange, iferd med å institusjonaliseres. Flere mente (med god 
grunn) at tradisjonell pinsebevegelse hadde fjernet seg fra sitt opp-
rinnelige anliggende, ikke minst som en restaurasjonsbevegelse med 
gudgitt kall om å forberede for Jesu snarlige komme. (Det var selvsagt 
fordi Jesu gjenkomst lot vente på seg, samt på grunn av negative 
rapporter fra misjonsmarken om at misjonstungene ikke fungerte, at 
pinsebevegelsen hadde oppgitt sin opprinnelige selvforståelse.) Mange 
insidere var imidlertid kritiske, ikke bare til pinsebevegelsens angivelige 
åndsfattigdom, men også til at flere pinsesamfunn søkte, og takket ja til 
tilbudet om alliansepartnere utenfor pinsekretser. Tidlig på 1940-tallet 
hadde nemlig flere pinsesamfunn gått inn i det nyetablerte National 
Association of Evangelicals, et forbund av i bibelsyn konservative lokal-
menigheter og trossamfunn. 

Latter Rain bevegelsen13 oppstod i Canada i 1948, på mange måter 
som motreaksjon på pinsebevegelsens angivelige åndsfattigdom. Man 
delte den opprinnelige pinsebevegelses tro på at Jesu snarlige komme 
stod for døren. Man trodde videre at Jesu komme ville foranlediges av en 
verdensomspennende vekkelse. Dessuten delte man den opprinnelige 
pinsebevegelses forståelse av tungetale som primært et evangeliserings-
middel overfor den ikke-engelsktalende verden. Man hadde også et 
identisk historiesyn: nemlig at kirkehistorien fram til reformasjonen av 
karakteriseres som forfallshistorie, deretter som en restaurasjonshistorie 
som kulminerer med ens egen bevegelse som blir redskap for en verdens-
omspennende vekkelse. Også eskjatologien—at Jesus kommer tilbake for 
å hente en elitegruppe blant de troende, deretter trengselstid og dom over 
jorden—hadde man til felles med den opprinnelige pinsebevegelse. 
Dessuten også ekklesiologien—at endetidsmenigheten blir betrodd å 
bære fram de siste tapte lære- og erfaringssannheter. 

Latter Rain bevegelsen hadde til å begynne med, influert blant annet 
av skandinaviske pinsevenner, en konkregasjonalistisk menighetsmodell. 
Dette endret seg imidlertid rundt 1950, idet omreisende apostler og 
profeter ble autoritative talerør inn i lokalmenighetene. Til å begynne 

                                                   
13 Den mest utførlige presentasjon av Latter Rain bevegelsen finner man hos 

Faupel, “The Significance of Eschatology” s. 411-539. For en norsk presentasjon, se 
Geir Lie, “Moderne apostler.” Humanist nr. 2 2002 s. 49-59.  
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med så man for seg at Jesu yppersteprestelige bønn om Guds barns enhet 
ville oppfylles etter som apostolsk menighetsmodell ble dominerende, det 
vil si at kristenfolket for øvrig anerkjente at Latter Rain bevegelsen var 
Guds svar til endetidsgenerasjonens kristenhet. Det ble derfor en periode 
forkynt at de historiske trossamfunn hadde spilt fallitt, men at Gud nå 
gjenreiste den sanne menighet: eksempelvis lokalmenigheten i Van-
couver, Detroit eller Portland. Idealismen måtte imidlertid snart vike, og 
man endte da opp med forståelsen at kun en minoritet blant de troende 
ville la seg tilslutte Guds menighet. 

Personlige betraktninger rundt moderne aposteltenkning 

Pinsevenner og karismatikere har nærmest ‘tradisjon’ på ikke å se seg til-
bake, det vil si å verdsette og ta lærdom av egen tradisjonshistorie. Tvert 
imot ironiserer man gjerne over vekkelsesfattige ikke-karismatikere som 
lever på ‘fordums’ vekkelsesminner i stedet for å være ‘Guds talerør i 
tiden’. Jeg frykter at dette kan bli en ulykke for både pinsevenner og 
karismatikere. Historien viser forøvrig at flere av de tidligere tiders 
apostelbevegelser ikke bare forkynte et nærmest identisk apostel-
anliggende med det budskap som forfektes i moderne apostelmiljøer av 
idag, men også at fruktene slett ikke alltid ble spiselige. 

Kaster vi et raskt blikk på Apostolic Churchs historikk i Storbritannia, 
tydeliggjøres farene ved at en enkeltstående person med sterke meninger 
tar (og får) apostelstatus. Initiativtaker til den opprinnelige Apostolic 
Church, W.O. Hutchinson,14 hadde tidligere bakgrunn som offiser i 
militæret, noe som i praksis vanskeliggjorde reelle korrektiv fra med-
kolleger. Kun gjennom et skisma ble det mulig for waliseren Daniel 
Williams, grunnlegger av det pinsesamfunn med identisk navn som 
senere etablerte seg både i Danmark og Norge, å gå gjennomslag for sine 
tanker og formeninger. 

Forutfor skismaet mellom Hutchinson og Williams hadde Hutchinson 
utnevnt også sistnevnte til apostel, om enn lokalmenigheten hvor 
Williams var pastor ikke anerkjente utnevnelsen. Utnevnelsen skjedde for 
øvrig kort tid etter at de to møttes for første gang. Man hadde altså ikke 
bare overfladisk kjennskap til hverandre, men Hutchinson invaderte 

                                                   
14 For nærmere opplysninger om Hutchinson, se Malcolm R. Hathaway, “The 

role of William Oliver Hutchinson and the Apostolic Faith Church in the formation 
of British Pentecostal Churches.” The Journal of the European Pentecostal 
Theological Association vol. XVI 1996 s. 40ff. 
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herigjennom en eksisterende lokalmenighets privatsfære uten engang å 
synes å reflektere over hvorvidt meningsmotstanderne kunne ha rett. 
Saken ble ikke bedre av at Hutchinson raskt isolerte sitt menig-
hetsnettverk fra andre i tillegg til at han mer og mer utviklet en tvilsom 
teologi, eksempelvis angloisraelisme og særegne fortolkninger rundt 
‘kvinnen’ og ‘guttebarnet’ i Åpenbaringsbokens tolvte kapittel. Det sist-
nevnte kunne vært unngått om han ikke hadde avvist interaksjon med 
andre kristne som kunne ha formidlet korreksjon.15 Få, om noen i det hele 
tatt, av dagens utnevnte apostler vil vel følge Hutchinson i synspunktet at 
alle nådegaveytringer (som tungetale, tydning eller profeti, eksempelvis) 
først måtte klareres med, ja, endog komme gjennom en apostel. En 
konsekvens av dette synspunktet var for øvrig at genuine åndsmanifes-
tasjoner var forstått som totalt fraværende i alle andre menighets-
sammenhenger enn hans egen. En kan saktens stille spørsmålet på hvilket 
objektivt grunnlag menigmann skulle kunne vurdere autensiteten av en 
subjektiv nådegaveytring dersom det allerede var lagt begrensede 
premisser om at korreksjon ikke kunne komme fra andre kanaler enn via 
Hutchinson selv og via et fåtall andre (som allerede stod i et underord-
ningsforhold til Hutchinson) ? 

Det tragiske er imidlertid at objektive kriterier for å vurdere auten-
siteten av andre typer utsagn, eksempelvis vedrørende hvorvidt en gitt 
person er apostel, knapt finnes i moderne ‘apostelmiljøer’ heller. Hva er 
det for eksempel som konstituerer apostelgaven? Mange insidere i miljøet 
vil svare at en apostel, jo, det er en som grunnlegger menigheter! Men 
hva menes med å ‘grunnlegge menighet’? For, det må vel være en viss 
kvalitativ forskjell på Paulus som (iallfall til tider) bygde fra scratch av 
og moderne ‘apostler’ som stort sett kun gis inngang i allerede 
eksisterende karismatiske miljøer? På hvilken måte demonstreres at 
moderne ‘apostler’ lykkes bedre enn oss andre i å transcendere sin 
kristen-karismatiske subkultur og i positiv forstand influerer storsamfun-
net som sådan, blant annet ved å vinne uomvendte for Kristus? 

Nå kan det saktens innvendes at mange innenfor moderne ‘apostel-
miljøer’ ikke gjenkjenner problemet, all den stund det ikke er fordi N.N. 
eventuelt er apostel at de anerkjenner hans lederskap. Derimot gjør de det 
fordi de gjenkjenner positive egenskaper i hans liv og virke som de selv 
og menigheten for øvrig ønsker å få del i. For de av oss som dog står på 

                                                   
15 James E. Worsfold, The Origins of the Apostolic Church in Great Britain with 

a Breviate of Its Early Missionary Endeavours (Wellington, New Zealand: Julian 
Literature Trust, 1991) s. 31ff. 
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utsiden, synes like fullt spørsmålet hvorvidt vedkommende virkelig er 
apostel vesentlig å få svar på. Og, dersom jeg velger å anerkjenne N.N. 
som apostel, hvilke konsekvenser er dette ment å få for meg? De 
færreste, det vil si ingen av våre dagers ‘apostler’, følger Hutchinson i 
hans resonnement at åndsfylte inspirasjonsutsagn (først og fremst 
profetisk tale) var mer autoritative enn Skriften selv. Men hvor enkelt er 
det for menigmann å stille spørsmål ved ‘apostelens lære’ om ‘apos-
telen’ får ryggdekning av lokalmenighetens lederskap? Hvilken autoritet 
er moderne ‘apostler’ utstyrt med? John P. Kelly, en moderne ‘apostel’ 
som har besøkt Norge og jobber gjennom norske apostelkandidater, synes 
å mene at karismatiske kristne som står i et underordningsforhold til en 
moderne ‘apostel’, derigjennom har mottatt “the sum total of past and 
present truth and the past and present moves of God.”16 Det viser seg 
imidlertid at “past and present truth” først og fremst har referanse til de 
læreutsagn som har blitt fastholdt i visse karismatiske miljøer på 1980- 
og 90-tallet. Kelly skriver nemlig: “Frankly, most of the Church has 
missed the boat, because they refuse to be part of what God is doing (in 
the Church). Since the Dark Ages, God has been progressively restoring 
the Church, and I believe that in the last 20 years the restoration has gone 
into high gear.”17 Han synes endog å utdype: “God is not looking for a 
specific theology… but for a person who wants to build according to His 
pattern,”18 med andre ord en referanse til moderne ‘apostler’. Det er nem-
lig endetidsapostelen som vil “bring all past and present truth and every 
past and present move of God to bear against the enemy.”19 

Men om det virkelig forholder seg slik at moderne karismatiske 
‘apostler’ er betrodd å bære fram de lære- og erfaringssannheter som gikk 
tapt i oldkirken, men som fra og med reformasjonen av litt etter litt har 
blitt gjenopprettet (en prosess som formelig har eksplodert de siste 30 
årene!), innebærer ikke dette implisitt en dom over iallfall de ikke-
pentekostale kirkesamfunn? Her vil svarene variere fra ett ‘apostelmiljø’ 
til et annet. Om vi ser for oss et ‘apostelmiljø’ som i reell forstand 

                                                   
16 John P. Kelly, End Time Warriors (Ventura, California: Renew Books, 1999) 

s. 10. 

17 Kelly, ibid., s. 39. 

18 Kelly, ibid., s. 53. 

19 Kelly, ibid., s. 54. 
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dømmer et konkret kirkesamfunn nord og ned, hvordan skal det da være 
mulig for menigmann å forbli lojal baptist eller metodist uten å være på 
kollisjonskurs med pastoren dersom menighetens pastor opplever større 
lojalitet til en angivelig ‘apostel’ enn til Hovedstyret i Baptistsamfunnet 
eller til biskopen i Metodistkirken? 

Så vidt jeg kan bedømme, vil det ofte være nærmest uunngåelig at en 
lokalmenighets relasjon til et gitt kirkesamfunn undergraves når en 
‘apostel’ gis eller ber om inngang i en lokalmenighet med lojalitets-
tilknytning til et kirkesamfunn. Enklere å unngå er det i de tilfelle hvor 
‘apostelen’ nettopp ikke forankrer sin forståelse av apostelgaven i en 
gjenopprettelsesteologi hvor de historiske trossamfunn er nødt til å under-
legges en karismatisk ‘apostel’ for å komme ‘inn i Guds plan’ for en. Det 
synes imidlertid for meg som om gjenreisningsresonnementet ligger 
under og gir føringer for apostelforståelsen i de aller fleste ‘apostel-
miljøer’. Riktignok deler de færreste den opprinnelige pinsebevegelse og 
Latter Rain bevegelsens ‘partial rapture’-lære hvor kun en elitegruppe 
blant de troende opprykkes til himmelen. Bortsett fra dette lærepunktet 
synes dog det resterende i de to omtalte bevegelsers selvforståelse å være 
intakt innenfor de fleste ‘apostelmiljøene’. Jeg opplever det derfor mye 
mer realt at man tar konsekvensen av sin selvforståelse og heller etablerer 
en ny menighetsdannelse, tilsvarende ‘Kristent Fellesskap’ og ‘Krist-
kirken’ i Norge har gjort, enn å profilere en gjenopprettelsesbasert apos-
teltenkning innenfor menighetsnettverk med en ekklesiologisk struktur 
som i utgangspunktet bryter med denne forståelsen. 
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KAPITTEL 22 

Karismatikkens demoner* 
Fan är lös i Norge, och med honom hela hans anhang. Kalla dem vad ni vill, 
kalla dem demoner, onda andar, illasinnade makter, smådjävlar – de finns där. 
De tar människan i besittning till kropp och själ, kryper inunder huden och 
smyger in under hjärterötterna.1  

Slik startet det svenske tidsskriftet Allers sitt intervju med to medie-
profilerte karismatikerprester i 1978. Dette var for øvrig samme året som 
den amerikanske filmen Exorcisten ble vist på norske kinoer. Sammen 
med den såkalte Os-saken – hvor en 24-årig kvinnelig student av en av 
Indremisjonsselskapets landssekretærer ble forsøkt befridd fra demoniske 
åndsmakter2 – ble Exorcisten gjenstand for en landsomfattende debatt om 
demoni og utfrielse. “Det visade sig att ett anmärkningsvärt stort antal 
norska präster inte bara [tror] på förekomsten av onde andar utan också 
aktivt [medverkar] i fördrivningen av dem,” skrev det svenske tids-
skriftet. Et videre bidrag til debatten ble tv-programmet På sparket 19. 
januar samme år, hvor en daværende statskirkeprest redegjorde for sine 
personlige erfaringer med åndsutfrielse.3 

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Samtiden  1-2005 s. 18-23 og gjengis 
med tillatelse. 

1 Bo Hanson og Pär Lundqvist, “De här prästerna har väckt sensation i sin kamp 
mot djävulen.” Allers nr. 15 (16.04.1978) s. 10.  

2 “Bergens-studenten snakker ut til ‘BT’.” Bergens Tidende 28.11.1978. Se også 
“Djevleutdriverne brukte makt.” Dagbladet 28.01.1978 s. 3, 8; “Åndeutdrivelses-
saken i Bergen.” Vårt Land nr. 28 – 34. årg. (02.02.1978) s. 5. En mer lokal demoni-
debatt oppstod noen år senere i Grenlandsområdet, foranlediget av diverse medie-
oppslag i Telemark Arbeiderblad, se for eksempel “Demonutdrivelse med sexinn-
slag,” 14.02.1985 s. 10. Journalistens påstand om at forsøk på åndsutfrielse skjedde i 
forlengelse av “symbolske samleier” – og sannsynligvis hvor det sym-bolske ble 
erstattet av reelt samleie – medførte ikke riktighet. Journalisten kan synes i stor grad 
å ha basert seg på de to religionshistorikerne Elisabeth Walaas og Eva Lundgren i 
Bergen. (Ola Kr. Gjertsen, “Religionsforskere bekrefter TA-oppslaget.” Telemark 
Arbeiderblad 15.02.1985 s. 14). 

3 I ettertid kanskje vel så debattert, iallfall i karismatikerkretser, ble statskanalens 
uforberedte programleder, Edle Ramndal, som avslørte sin uvitenhet – ikke bare om 
temaet demonologi, men om religiøsitet som sådan – da hun spurte: “Hva er 
forbønn?”. 
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En del karismatiske kristne er fremdeles opptatt av fenomenet. Senest 
i november 2004 strømmet 500 karismatikertroende til et weekend-
seminar arrangert i den lutherske Storsalen i Oslo. Hovedtaleren fortalte 
her om en ung jente med en dødelig nyresykdom som ikke kunne hel-
bredes (gjennom bønn) før en demon var drevet ut av henne. Demonen, i 
sin tur, kunne ikke drives ut før den unge jenta hadde tilgitt sin mor, som 
hun for øvrig ikke visste noe om, siden hun ble adoptert bort som baby. 
Hovedtaleren mente imidlertid der og da å ha fått en gudsåpenbaring om 
at hennes biologiske mor som 16-åring hadde bevirket at jenta ble 
unnfanget i seksuell synd. Dette igjen hadde bevirket at den unge jenta 
(som tydeligvis intuitivt visste dette) hadde en utilgivende holdning over-
for moren. For å bli utfridd fra demonen og fysisk helbredet, måtte hun 
først tilgi henne. Hun gjorde det, ifølge hovedtaleren, og ble angivelig 
mirakuløst helbredet. 

Jeg har selv bakgrunn fra tilsvarende miljøer, og vil delvis bygge på 
egenerfaring og delvis på litteraturstudier i denne artikkelen. 

Don Basham og Derek Prince 

Typisk for den karismatiske vekkelse på 1970-tallet var at man ikke 
dannet separate menigheter, men forsøkte å virke ‘åndelig fornyende’ 
innenfor sine respektive trossamfunn. Mange kom like fullt sammen til 
uformelle fellesskapssamlinger utenfor sitt eget trossamfunns regi, og 
hvor fellesnevneren for de fremmøtte var at man enten hadde opplevd 
eller aktivt lengtet etter karismatiske åndserfaringer i eget liv. Innenfor 
noen av disse fellesskapsgruppene var man opptatt av både ‘indre 
helbredelse’ og utfrielse fra åndsmakter. Den amerikanske karismatiker-
lederen Don Bashams (1926-89) bok Deliver us from Evil,4 eller rettere 
sagt denne bokas danske oversettelse,5 fikk en viss innflytelse i norske 
karismatikersammenhenger. Her fortalte Basham hvordan han ble befridd 
fra en ‘fryktens demon’ som angivelig hadde kommet inn da han som 8-
9-åring ble lokket med på kino for å se en vampyrfilm: 

Og før jeg kunne fornægte [frykten] eller befale den at komme ud, begyndte 
‘den’ at bevæge sig. Først følte jeg noget i retning af rødder rive sig løs fra den 
nederste del af ryggen, netop i de ryghvirvler, hvor fornæmmelserne og 
smerterne sad. Så bevægede tingesten sig ind i mit mellemgulv, bølgende, 

                                                   
4 Fleming H. Revell Company, Old Tappan, New Jersey 1972.  

5 Don Basham, Fri os fra det onde (København: Kirkeklokkens Forlag, 1975). 
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vibrerende og forårsagende krampe-trækninger. Jeg mærkede ‘det’ stige op 
gennem brystet og ind i svælget, rystende mig. Jeg bøjede mig nu over 
sengekanten og begyndte at kaste op i en ækel gispende krampetrækning.6 

Foranledningen for Bashams opplevelse var at han lå i sengen og 
lyttet til en undervisningskassett av den britiske predikanten Derek Prince 
(1915-2003):  

Enhver anstrengelse eller ethvert chok, som medfører, hvad vi kunne kalde, en 
breche i en persons normale forsvarsværker, giver onde ånder en chance. Ta for 
eksempel frygt.7 

Prince er her ikke interessant ene og alene i kraft av sin innflytelse på 
Basham, men også fordi hans forkynnelse om demoner fikk et enda større 
nedslagsfelt i norske karismatikersammenhenger enn Bashams bok fikk.8 
Gjennom forlaget ‘Gi det videre’ ble engelskspråklig kassettundervisning 
av Prince oversatt til svensk og norsk og utgitt i hefteform. Deler av 
denne undervisningen var relatert til ‘demonologi’. I en av leksjonene 
hevdet Prince at om lag 80 % av alle kristne trenger åndsutfrielse.9 Han 
hevdet videre at demonene er bundet til jorden, at de mangler kropp og 
helst søker et menneskelegeme å ta bolig i. Måten å drive dem ut, især 
om de har tatt bolig i en selv, er å støte dem ut med pusten: 

Hvordan? Begynn og pust ut, ånd ut! Det kan hende at det første åndedraget blir 
et vanlig åndedrag, kanskje det andre og tredje også. Men etter hvert begynner 
noe annet enn et vanlig åndedrag å komme ut. Dette er din fiende!10 

“Når onde ånder kommer ut, følges disse av en mengde forskjellige 
manifestasjoner,” fortsatte Prince: “Iblant kan man nesten ikke merke det, 
kanskje bare som et lite sukk eller et lite gjesp.” Andre ganger, ifølge 

                                                   
6 Basham, Fri os fra det onde s. 158-159.  

7 Basham, Fri os fra det onde s. 157. 

8 For mange var det like fullt slik at demonforkynnelsen bare ble en ny teoretisk 
innsikt. I intervju med Verdens Gang innrømmet bl.a. den norske utgiveren av 
Princes forkynnelse at hun ikke hadde noen personlige erfaringer med åndsutfrielse. 
(“Utdrivelse er galt ord.” VG 21.01.1978 s. 8).  

9 Derek Prince, Demonologi, studium nr 2 – “Hvordan Jesus behandlet demoner” 
(Aalestrup, Danmark: Gi det videre, [u.å.]) s. 12.  

10 Derek Prince, Demonologi, studium nr 4 – “Igjenkjennelse og utdrivelse av 
demoner” (Aalestrup, Danmark: Gi det videre, [u.å.]) s. 14. 
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Prince, var manifestasjonen et hikst, hosting, et skrik eller kanskje et 
stønn eller hyl. “Hvis du undertrykker skriket, når det kommer på dine 
lepper” – igjen ifølge Prince – “så undertrykker du demonene.” 

Slimete, flytende masse 
Ved en anledning beskrev Prince utdrivelsen til en amerikansk evangelist 
som på en usunn måte var bundet til sin mor: “Jeg ba for mannen og la 
hendene på hans aksler, og straks måtte jeg løpe etter papirkurven. Jeg 
kom akkurat i tide, og han tilbrakte de følgende 20 minutter med å kaste 
opp en mengde med slimete, flytende masse.”11 

Dagen etter, da de to snakket sammen i telefonen, utbrøt evangelisten: 
“Er det ikke underlig? I går spiste du og jeg lunsj sammen, men i det som 
jeg kastet opp, fantes det ikke spor av kylling eller noe annet av det som 
jeg hadde spist. Det som jeg kastet opp, kom ikke fra min mage.” 
Evangelistens utsagn satte i gang en refleksjonsprosess hos Prince, og 
han kom fram til følgende: 

Jeg har sett masse slim, som mennesker har kastet opp når de er blitt løst, og 
etter mitt synspunkt er det ikke demonene selv, men det som demonene har 
bodd i inni kroppen. Når demonen flyr, må boligen følge med. Iblant fortsetter 
mennesker med denne renselsesprosess fysisk i 3-4 dager eller en hel uke. De 
bare kaster opp og kaster opp, og jeg vil gi det rådet: ‘Slutt ikke før du er ferdig 
med det.’ Det er ikke demonen du kaster opp, men det som den har bygget inni 
kroppen din for å bo i. Demonen selv er usynlig. 

Princes forkynnelse har blitt kritisert blant annet fordi ‘demonene’ får 
en såpass fremtredende plass. Ikke bare hevdes det at hundrevis av ånds-
makter kan ta bolig i ett enkelt menneske, man synes endatil for alltid å 
gå i uvisshet med hensyn til hvorvidt det fremdeles skulle være flere 
igjen der inne. “Jeg vet ikke sikkert om noen av dere er fullstendig fri. 
Jeg kan ikke gi meg selv noe bevis heller,”12 innrømmet Prince flere tiår 
etter at han begynte sin selvutfrielse. 

 
 

                                                   
11 Prince, Demonologi, studium nr 5 – “Kult og okkult: Satans snarer avsløres” 

(Aalestrup, Danmark: Gi det videre, [u.å.]) s. 2.  

12 Prince, Demonologi, studium nr 6 – “Sju måter å beholde sin befrielse på” 
(Aalestrup, Danmark, Gi det videre, [u.å.]) s. 1. 
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Demoner i trosbevegelsen 

Med ‘trosbevegelse’ mener jeg her en karismatisk grasrotbevegelse med 
ideologisk fokus på trosaktivering som redskap til først og fremst 
helbredelse ved bønn. I disse miljøene har man ofte ironisert over 
karismatiske ‘demonmiljøer’ hvor man kommer på møtene utstyrt med 
‘spy-plastposer’. Ikke for det, også innen eget miljø har man hatt ledere 
som mener å ha gjort både demonforkynnelse og praktisk åndsutfrielse til 
sin personlige spesialitet. Nå avdøde Lester Sumrall kom i sin forkyn-
nelse stadig tilbake til den filippinske kvinnen Clarita Villanueva som i 
1953 angivelig opplevde åndsutfrielse via ham selv, med det resultat at 
de onde åndene som tidligere hadde bitt henne over hele kroppen, 
umiddelbart sluttet sin destruktive virksomhet. 

Også Kenneth E. Hagin (bevegelsens angivelige grunnlegger) viet 
fenomenet forholdsvis stor plass, om enn han nedtonte viktigheten av 
fysiske ‘manifestasjoner’ som bevis på at åndsmaktene var drevet ut.13 
Direkte inspirert av landsmannen Finis Jennings Dake presenterte han 
kontroversielle synspunkter vedrørende Satans fall i engleverdenen og 
jordens skjebne forut for de første menneskers tilblivelse.14 Da demoner 
ifølge Hagin var åndsvesener, trengte de et fysisk legeme å uttrykke seg 
gjennom her på jorden.15 Som Prince skjelnet Hagin mellom 
åndsbesettelse (hvor totaliteten “spirit, soul and body” var kontrollert av 
åndsmakter) og mildere form for ‘undertrykkelse’ hvor bare legeme 
og/eller sjel (som igjen var sete for rasjonalitet, emosjoner og viljes-
ytringer) var underlagt demonen(e)s herredømme. 

                                                   
13 Kenneth E. Hagin, The Triumphant Church (Tulsa: Faith Library Publications, 

8th. pr., 2000) s. 264-265.  

14 Kenneth E. Hagin, The Origin and Operation of Demons (Tulsa: Faith Library 
Publications, 1978) s. 8-11. Finis Jennings Dake, God’s Plan for Man. The Key to 
the World’s Storehouse of Wisdom (Lawrenceville, GA: Dake Bible Sales, Inc., 
1977 (6th. pr.) s. 76-83; Dake’s Annotated Reference Bible (Lawrenceville, GA: 
Dake Bible Sales, Inc., 1981 (2nd. pr.) s. 1, 51 ff. Forholdsvis identiske ideer hadde 
dog blitt lansert lenge før Dake av George Hawkins Pember i boken Earth’s Earliest 
Ages and their Connection with Modern Spiritualism and Theosophy (Glasgow: 
Pickering & Inglis, opprinnelig skrevet i 1876), 13th. ed. s. 19ff.  

15 Kenneth E. Hagin, Demons and How To Deal With Them (Tulsa: Faith Library 
Publications, 10th. pr., 1979) s. 3. 
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Ifølge Hagin var den kristne i sin vesensnatur et åndsvesen, som igjen 
var delaktiggjort i guddommelig natur. Det var derfor umulig for en 
kristen at ånden kunne invaderes av demoniske krefter om man da ikke 
frivillig gav etter i en slik grad at man ikke lenger var en kristen. Ånden 
var egentlig ment å skulle styre sjel og legeme. Guds idealplan 
torpedertes imidlertid når demoner flyttet inn i en kristens sjel og/eller 
legeme for å uttrykke seg gjennom disse og menneskets gjenfødte ånd 
(personligheten) ikke fikk gitt seg til kjenne i den grad den/man ønsket. 

Ikke-artikulerte stønn 
Med utgangspunkt i Rom 8,26-27 og apostelen Paulus’ referanse til 
‘bønn med usigelige sukk’, lanserte Hagin en særskilt bønneform som 
inkluderte tungetale, men dessuten innbefattet ikke-artikulerte stønn fra 
den troendes ‘gjenfødte ånd’. Ifølge Hagin var dette en særdeles effektiv 
forbønnsteknikk, som likevel ikke kunne initieres av den troende selv, 
men måtte ha sitt utspring i Den Hellige Ånds tilskyndelse. Forbønns-
teknikken fikk hos Hagin et ytterligere bibelsk alibi gjennom Paulus 
utsagn i Gal 4,19 – ‘Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil 
Kristus vinner skikkelse i dere!’16 

For Hagin syntes teknikken hovedsakelig å være benyttet i forbønn for 
en annen person. Han skrev ved en anledning: 

Noen ganger når du går i forbønn for andre mot fysisk sykdom, kan det i ånden 
synes som – selv om det i fysisk forstand ikke er tilfelle – at det du kjemper mot 
fester seg til kroppen din. Du skjønner, du representerer en annen person. Noen 
ganger opplever jeg en smerte, akkurat som de gjør. Om de har magesmerter, 
kjenner jeg magesmerter. Om ikke de klarer å puste, gisper også jeg etter 
pusten. Jeg identifiseres med dem.17 

Denne spesifikke forbønnsteknikken, referert til både som groaning 
og travail på engelsk, alluderer til en kvinne i fødselssmerter. Hagins 
forkynnelse på dette punkt er blitt videreført – og radikalisert - av blant 
andre ekteparet Sam og Jane Whaley. Jeg bodde selv i Tulsa i perioden 
1983-84 og deltok regelmessig på Jane Whaleys ukentlige bønne-
samlinger (sammen med blant andre 10-20 svensker som gikk på Hagins 

                                                   
16 Kenneth E. Hagin, The Interceding Christian (Tulsa: Faith Library 

Publications, 9th. pr., 1979) s. 22.  

17 Kenneth E. Hagin, The Art of Intercession. Handbook on How To Intercede 
(Tulsa: Faith Library Publications, 2nd. pr., 1981) s. 31. 
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bibelskole). I dette miljøet ble travail i sterkere grad enn hos Hagin 
knyttet til forbønn for mennesker en mente var plaget av demoniske 
åndskrefter. En ytterligere kontrast til Hagin var at sistnevnte stadig 
poengterte at teknikken ikke kunne initieres ‘i tro’, men måtte direkte 
fremskyndes under Åndens inspirasjon.18 I miljøet rundt ekteparet 
Whaley, derimot, ble man direkte oppfordret til å ‘stønne i ånden’ – man 
kunne selv bestemme seg for å begynne og stoppe. 

Guds Lam Kirke 

Etter Tulsa-oppholdets avslutning vendte jeg tilbake til Oslo og fant raskt 
min plass innenfor den nyetablerte karismatiske menigheten Guds Lam 
Kirke (nå: Oslo Gospel Center). Delvis påvirket av Hagin, men mer via 
Uppsala-menigheten Livets Ord (som praktiserte ‘barnsnödsbön’, 
modellert etter Jane Whaley) og mest gjennom Derek Princes 
demonologihefter, ble betoningen av åndsutdrivelse noe av menighetens 
varemerke flere år framover. Det ble forkynt at menneskets ånd, som 
utgjorde ens personlighet, kunne lokaliseres til mageregionen. Ånden var 
imidlertid hos de fleste kristne ‘forkrøplet’ i den forstand at demoniske 
åndskrefter lå rundt den og hindret den i å uttrykke seg. 

Den mest effektive måten å ‘få kontakt’ med sin egen gjenfødte ånd – 
og derigjennom få del i dens smerte ved, indirekte sett, å få ‘kontakt med’ 
åndskreftene som holdt personligheten nede – var gjennom å ‘be med 
usigelige sukk’. Uttrykket henspeilte på det samme som ‘barnsnöds-bön’ 
på svensk eller ‘groanings’/‘travail’ på engelsk – nemlig at man gjennom 
sukk og stønn i tro gav lyd til den smerte man trodde ens egen ånd ‘følte’ 
på grunn av demonisk undertrykkelse. 

Mange av menighetens medlemmer var – i likhet med meg selv – 
offisielt sett studenter og hadde derfor anledning til å bruke både to og tre 
timer daglig til bønn for personlige behov og hvor primærmålet var 
selvutfrielse fra demoniske åndsmakter. Mange av oss gjorde tilsvarende 
erfaringer som Basham og Prince hadde beskrevet i den litteratur som 
allerede er referert til. Jeg minnes selv hvordan det kunne starte med 
smerter i mageregionen som tiltok i intensitet og som etter noen dager 
forflyttet seg oppover i kroppen. 

Etter hvert som vi ble mer drevne, kunne det hele – inntil neste gang – 
være over på noen få minutter. Det hele kulminerte som regel med at 

                                                   
18 Kenneth E. Hagin, The Art of Prayer. A Handbook on How To Pray (Tulsa: 

Faith Library Publications, 4th. ed., 8th. pr., 2000) s. 206. 
TM

PDF Editor



Karismatikkens demoner 

 302 

 

 

kroppen ‘spente seg’ og vi ble oss bevisste en slags krampelignende 
reaksjon i svelget (inklusiv hveselyder, som vi på den tiden tolket som 
demonenes motstand mot å ‘komme ut’), som ble avsluttet med 
brekninger – og ofte – oppkast. Andre ‘manifestasjoner’ kunne være 
intens gråt – som vi allerede på den tiden identifiserte som tegn på at man 
hadde fått kontakt med dypereliggende, fortrengte følelser – for eksempel 
sårhet eller sinne på grunn av en subjektiv opplevelse av urett som var 
gjort mot en (gjerne i tidlig barndom). Opplevelsen av urett kunne til 
tider tid- og stedfestes, mens det andre ganger mer var tale om en 
generell tapsopplevelse (for eksempel relatert til manglende bekreftelse i 
oppvekstårene). Selv opplevde jeg ved en anledning at et blodkar ble 
sprengt i det ene øyet parallelt med min subjektive opplevelse av 
‘åndsutfrielse’ (jf. de fysiologiske reaksjonsmønstre som er referert til 
tidligere). 

Også i New Age-miljøer 

Det er i ettertid interessant å merke seg at tilsvarende fysiologiske 
reaksjoner er påvisbare i helt andre sammenhenger enn karismatiske 
åndsutfrielsesmiljøer. Uttrykket ‘rebirthing’ henspeiler i New Age-
sammenheng både på en hyperventilerende pusteteknikk og på ‘fødsel’. 
Her vil man for øvrig gjenoppleve sin egen fødsel for på den måten å bli 
befridd fra de konkrete traumer ens biologiske fødsel angivelig har påført 
en. Både den primalskrik-lignende teknikken og de fysiologiske reak-
sjonene den avstedkommer, er svært like i New Age- og karismatiker-
miljøer – dette til tross for at man tolker så forskjellig hva som egentlig 
skjer i forlengelse av reaksjonene. At spørsmålet om hva som egentlig 
skjer vel snarere er en sak for psykiatrien å utforske, det er en annen sak. 
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KAPITTEL 23 

Plymouthbrødrene – en kortfattet presentasjon* 
Plymouthbrødrene har knapt blitt objektivt berørt i norsk litteratur, om vi 
ser bort fra to bøker forfattet av Kjell Dahlene, Plymouth Brethrens 
innflytelse i norsk kristenliv (1983) og Adolf Bjerkreim (1987). I begge 
disse dokumenteres ‘brødrenes’ nedslagsfelt i Norge fra 1860-årene av. 
De gryende venneflokkene ble snart, etter mønster fra Storbritannia, 
utskilt som ‘lukkede’ og ‘åpne’ brødre. 

I tillegg påviser Dahlene ‘brødrenes’ påvirkning, ikke bare i forhold til 
baptistene, pinsebevegelsen, Misjonsforbundet (Den frie Misjon), De Frie 
Evangeliske Forsamlinger og Kristi Menighet, men også vis-à-vis 
alliansegrupper (som Kristianiakomiteen [ledet av Otto Treider, Johannes 
Jørgensen og Hans Guldberg], ulike ‘frie grupper’ sentrert rundt Marius 
Giverholt, Harald Hjelm-Larsens Norske Bibelkursus pr. Korrespondanse 
og kretsen rundt Albert Lunde og dennes Evangeliske Forsamling), samt i 
forhold til det Vestlandske Indremisjonsforbundet og Kinamisjons-
forbundet (senere Misjonssambandet). I tillegg til ‘brødrenes’ egne pub-
likasjoner, ble de innvilget spalteplass i en rekke norske oppbyggelses-
blader, som Evangelisten (startet i Kristiansand i 1911), Heimemisjon 
(Sunnmøre Indremisjons organ), Indremissionæren (utgitt av det Østland-
ske Indremisjonsforbund) og Karmel. 

I Storbritannia oppstod plymouthbrødrebevegelsen i 1820-årene. 
Dahlene problematiserer en bombastisk tidsfastsettelse rundt 1825, til-
svarende en del engelskspråklige skrifter har gjort. Han skriver: 

Både sosialt og politisk gjærte det i England ved begynnelsen av det nittende 
århundre. Nye tanker og ideer presset på. Det er ringvirkninger av den franske 
revolusjon. Også på det religiøse område gjorde det seg gjeldende sterke 
brytninger. Det oppstod bevegelser som spente fra det ytterste høykirkelige til 
det ekstremt lavkirkelige. Noen brøt med den engelske statskirke, andre valgte å 
bli stående i kirken og påvirke kirken innenfra.1 

Dahlene har for øvrig rett når han skriver at plymouthbrødrene – som 
bevegelse – ikke har noen påvisbar begynnelse, men at det snarere 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 5-1 (2006) s. 2-7. 

1 Kjell Dahlene, Plymouth Brethrens innflytelse i norsk kristenliv (Mandal: Eget 
forlag, 1983) s. 9. 
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“oppstod en del grupperinger som var nokså ensartet, uavhengig av hver-
andre og som først senere fant sammen i kontaktfellesskap.”2 

Likefullt tid- og stedfestes bevegelsens begynnelse gjerne til 1825 i 
Dublin, Irland. Tannlegestudent Edward Cronin flyttet dit i begynnelsen 
av 1820-årene og oppsøkte flere protestantiske menigheter. Til å begynne 
med ble han innvilget nattverdsdeltakelse “as a visitor”, men ettersom 
Dublin-oppholdet fikk et mer permanent preg over seg, ble han oppford-
ret til å finne seg fast menighet. Opplevelsen har åpenbart vært skjellset-
tende, for senere bibelgranskninger synes eksklusivt å ha bekreftet hans 
gryende skepsis til tradisjonelle trosamfunns berettigelse: 

Membership of denominations, as such, he could not find in Scripture, though 
he did see that there were local churches, made up of the members of the one 
body of Christ gathered together for fellowship, for instruction, for the breaking 
of bread and for prayer in local companies, but apparently one on the ground of 
the body, receiving one another as such and not as subscribing to special tests or 
forming minor organizations within the one great organism.3 

Cronin opplevde det også problematisk at en prest eller menighets-
forstander innehadde en særskilt autoritetsfunksjon og stod nærmest ene-
ansvarlig for forkynnelsen: 

He also found growing up within himself a feeling of repugnance to a one-man 
ministry, for it seemed to him that there was no place for this in the New 
Testament church, but that gifted men exercised their ministry as led by the 
Spirit in dependence on the Lord, and the idea of one minister set over a church 
was foreign to Scripture. He did not mean by this to deny that in many places 
the responsibility for preaching or teaching the Word might be largely restricted 
to some one gifted individual, but he thought he saw a different order for 
worship meetings, where the Spirit of God might use whom He would to the 
edification of all, if believers were subject to His guidance.4 

Sammen med Edward Wilson møttes han i 1825 for å feire nattverd og 
ha bønnefellesskap. Gruppen vokste, og to år senere ble John Nelson 
Darby og John Gifford Bellett identifisert med samlingene. 

Plymouthbrødrene i generell forstand, og Darby spesifikt, identifiseres 
gjerne med en eskjatologisk tilretteleggelse – pretribulasjonal premillen-
nisme. Vi skal imidlertid merke oss at eskjatologien først ble aktualisert i 
1830. I utgangspunktet var det ekklesiologien som opptok dem: 

                                                   
2 Dahlene, ibid.  

3 Harry A. Ironside, A historical sketch of the Brethren movement (Nepture, New 
Jersey: Loizeaux Brothers, 1995) s. 11. 

4 Ironside, ibid. 
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What particularly marked them from the beginning was their belief that there is 
no Biblical warrant for the idea that the Lord’s Supper was ever intended to be 
the badge or exclusive possession of a sect or party; that no ordained clergyman 
needed to preside in order to render the remembrance of Christ in this way 
valid, but that any two or three gathered together in the name of Jesus, whether 
for prayer, worship, or to take the feast of love, were guaranteed His presence in 
the[ir] midst. They did not see in Scripture any evidence of a clerical system in 
the early church at all, but recognized that the Word taught the priesthood of all 
true believers having access into the holiest by the blood of Christ.5 

I 1827 publiserte Darby sitt første ekklesiologiske skrift, “The Nature 
and Unity of the Church of Christ”. Dette igjen resulterte i kontakt med 
tilsvarende smågrupper, både i Irland og Storbritannia. Kjente navn i 
plymouthbrødresammenheng er George Müller og Henry Craik som stod 
som ledere for en uavhengig menighet i Bristol. Etter hvert som disses 
læremessige sympatier gikk i ‘plymouth-retning’ ble menigheten omfor-
met til en plymouthforsamling. Et hovedsenter for bevegelsen ble snart 
byen Plymouth, hvor Benjamin Wills Newton var den markante lederen. 
Forsamlingen bestod av 1200 troende i 1840. 

Open versus Exclusive Brethren 

I 1845 dukket Darby opp i Plymouth og fant, som han nok allerede var 
blitt forespeilet, at Newton hadde omformet plymouth-forsamlingen til en 
nærmest tradisjonell menighet hvor han selv, sammen med kollega James 
Lampden Harris, stod for forkynnelsen (som tidsmessig dominerte 
møtene) og hvor nattverdsfeiringen fungerte som sekundærstørrelse. 
Darby ble værende flere måneder i Plymouth, og i desember samme år 
tok han opp konkurrerende virksomhet. 

To år senere ble Newton konfrontert med at han forkynte feil om 
Kristus, som angivelig var besmittet – på ulikt vis – av Adams fall. Under 
et større møte i Bath i mai 1848 ble Newton og Plymouth-menigheten 
identifisert utenfor ‘brødre’-fellesskapet. Et større skisma var imidlertid 
underveis og ble aktualisert idet noen fra Newtons forsamling kom til 
Bristol og søkte fellesskap med Bethesdaforsamlingen (plymouthbrødre-
forsamlingen ledet av George Müller og Henry Craik). En minoritet i 
Bethesda protesterete – mottok man representanter fra Newtons forsam-
ling, annullerte man samtidig Bath-vedtaket, hevdet de. De ledende i 
menigheten mente imidlertid at de tilflyttede ikke delte Newtons av-
vikende kristologi og derfor kunne innlemmes i fellesskapet. Minoriteten, 

                                                   
5 Ironside, ibid., s. 16-17. 
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derimot, med George Alexander i spissen, initierte en omfattende kor-
respondanse med Darby. Det endelige utfallet ble at også Bethesda-
forsamlingen ble satt utenfor nettverket, ikke fordi de ikke hadde tatt 
avstand fra Newtons kristologi, men fordi de ikke automatisk avskrev 
mennesker med utgangspunkt i hans forsamling. En rekke menigheter 
støttet Bethesda, mens andre allierte seg med Darbys posisjon. Utfra dette 
første skismaet oppstod distinksjonen mellom de ‘åpne’ og ‘lukkede’ 
brødre. Ironside skriver i den anledning: 

Stripped of all unnecessary details it simply simmers down to this: What would 
be the attitude of Scripturally-gathered assemblies of saints, to persons 
themselves properly under sentence of excommunication, or to those associated 
with them? Bethesda and those of like mind practically said, ‘Examine them 
individually and receive such as have not imbibed the teaching or willfully 
endorsed the evil.’ These were called ‘Neutral’ or ‘Open’ brethren by the 
others, who maintained that inasmuch as it is written ‘a little leaven leaveneth 
the whole lump,’ an assembly tolerating known evil is like a lepruous house and 
any intercommunion with it, receiving from or commending to it, is but to 
spread the defilement. Therefore they would refuse all fellowship with any 
church or assembly tolerating moral or doctrinal evil. 

Ironside konkretiserer: 
They [The Exclusives] maintained also that if one were excommunicated for 
Scriptural reasons by any company of Christians, he was by that act properly 
excluded from every assembly of saints on earth until by repentance and 
confession he was re-instated. These were known as ‘Exclusives’. Thus it will 
be seen that terms ‘open’ and ‘exclusive’ have no reference to the Brethren’s 
attitude toward Christians not regularly meeting with them or holding 
denominational membership, but they relate solely to these matters of internal 
discipline.6 

Til tross for at Bethesda-forsamlingen aldri bifalt Newtons kristologi, 
skulle skismaet danne presedens hva angår de ‘lukkedes’ rigide 
håndtering av fremtidig meningsbrytning. Iøynefallende ved de 
‘lukkedes’ historikk er nettopp de mange skismaer relatert til sterke 
lederskikkelser. 

Skismaet til tross, både de ‘åpne’ og ‘lukkede’ hadde fremgang hver 
på sine felt. Mens de ‘åpne’ først og fremst var involvert i evan-
gelisasjons- og misjonsarbeid, utmerket mange av de ‘lukkede’ seg som 
fremragende bibellærere. Deres innflytelse nådde langt utenfor egne 
rekker. William Kelly, for eksempel, stod som utgiver av bladet Bible 
Treasury, J.B. Stoney utgav A Voice to the Faithful og Food for the 
Flock, mens Andrew Miller sammen med C.H. Mackintosh stod 

                                                   
6 Ironside, ibid., s. 66-67. TM
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ansvarlig for Things New and Old. Sistnevntes allegorisk-oppbyggende 
bibelkommentarer (for eksempel Notes on the Pentateuch) appellerte vel 
så mye til ledere innen hellighetsbevegelsen som til plymouthbrødrene 
selv.7 

 

                                                   
7 Følgende sitat illustrerer dette forhold: “The teaching of the [Plymouth 

Brethren] 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.” E.W. 
Kenyon, “The Decadence of Faith.” Bethel Trumpet vol. 3 no. 6 (Oct. 1902) s. 133. 
Et interessant spørsmål er selvfølgelig i hvilken grad vi kan påvise en evt. gjensidig 
interaksjon mellom plymouthbrødre og representanter for hellighetsbevegelsen. 
Kenyon selv antyder dette spørsmålet i formuleringen “I do not know just how far 
the Plymouth Brethren fellowshipped this movement” og refererer da til den britiske 
Keswicktradisjonen. (E.W. Kenyon, “The new birth,” upublisert prekennotat, 17. 
juni 1928.) En person som trakk veksler på begge tradisjonene, var Harry A. 
Ironside, først aktiv innen Frelsesarméen, senere innen Grant-fraksjonen blant de 
‘lukkede’ brødre og siden pastor i Moody Church i Chicago. I boken Holiness the 
false and the true (London: Pickering & Inglis, [u.å.]), hvorav første del er selv-
biografisk og andre del er læremessig, søker han i antropologien og hellighetslæren å 
formidle mellom plymouthbrødrene, den metodistisk-orienterte fløy innen hellig-
hetsbevegelsen og den såkalte ‘Higher Christian Life’ (den Keswick-inspirerte del 
av hellighetsbevegelsen). 
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KAPITTEL 24 

Ekklesiologi på avveie –                                             
fra Watchman Nee til Witness Lee* 

Tidligere artikler i dette tidsskriftet [Refleks] har blant annet beskjeftiget 
seg med (1) amerikansk og britisk hellighetsbevegelse (inklusiv den 
britiske Keswicktradisjonen), (2) plymouthbrødrene (jfr. forutgående 
artikkel i inneværende nummer) og (3) den britiske hellighetsforkynneren 
T. Austin-Sparks. En venn av sistnevnte, som forøvrig kombinerte tanke-
gods fra blant annet Keswicktradisjonens antropologi og plymouth-
brødrenes ekklesiologi, var kineseren Nee Shu-tsu (1903-72). Etter sin 
kristne omvendelse som 17-åring tok han navnet Nee To-sheng eller 
Watchman Nee, som han heretter vil bli referert til som.1 Nees bibel-
undervisning har hatt stor innflytelse blant både pinsevenner og karis-
matikere og tjener i denne sammenheng som legitimering av fokuset på 
hans person og virke. 

Nee ble født i Swatow, men vokste opp i Foochow i provinsen 
Fukien.2 Etter omvendelsen, i forlengelse av den kvinnelige evangelisten 
Dora Yus (Yu Tzi-tu)3 vekkelsesmøter i en lokal metodistkirke,4 begynte 
han sammen med et par klassekamerater5 å avholde bønnemøter på 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 5-1 (2006) s. 7-34. En 

engelskspråklig versjon av siste halvdel, “The ecclesiology of Witness Lee”, ble 
dessuten  publisert i Refleks 6-1 (2007) s. 2-15. 

1 Witness Lee, Watchman Nee. A Seer of the Divine Revelation in the Present 
Age (Anaheim, California: Living Stream Ministry, 1991). 

2 Angus Kinnear, Against the Tide (Wheaton, Illinois: Tyndale House, 1978) s. 
19-21.  

3 “Miss Dora Yu - was to study medicine in England before she became an 
evangelist. When approaching her destination on board a ship, she was moved by the 
Holy Spirit and inspired by the love of the Lord; She answered His call. Then she 
asked the captain to let her go home to testify of God. Whereupon she returned to 
China from Marseilles. She stayed in Shanghai at first; and from there she went to 
different places to preach the gospel. The Lord used her in a tremendous way, and 
many people were saved. (James Chen, Meet Brother Nee [Hong Kong: The Chris-
tian Publishers, n.d.] s. 3.) Se også Kinnear, ibid., s. 29-30, 46.  

4 Kinnear, ibid., s. 50.  

5 Disse var Wilson Wang, Simon Meek, Faithful Luke og K.H. Weigh.  
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skolen.6 Etterhvert som flere av ungdommene tilkjennegav en kristen 
omvendelse, begynte man å gå ut på gatene for å bringe ut evangeliet 
gjennom traktater og personlige vitnesbyrd: 

Their invitation to passers-by was simple and effective. Each of them carried a 
white cloth hanging on both sides of their bodies. In the front it was written, 
‘You are going to die’ ; at the back, ‘Believe in Jesus and you will be saved’.7 

Gjennom Dora Yu ble Nee oppmuntret til å ta kontakt med en 
forhenværende anglikansk misjonar, Margaret E. Barber (1878-1930), 
som nå virket “independently”.8 

Barber var oppvokst i Peasenhall, Suffolk og hadde meldt seg til mis-
jonens tjeneste i 1899 hvor hun de neste sju år var engasjert som lærer 
ved Church Mission Societys realskole for piker i Foochow. I løpet av en 
hvileperiode i England i 1909 lot hun seg døpe med troende dåp av pastor 
D.M. Panton,9 som betjente Surrey Chapel i Norwich. Til tross for at 

                                                   
6 Kinnear, ibid., s. 56. Watchman var nylig uteksaminert fra anglikanernes 

(Church Missionary Society) kinesisk-språklige realskole i Foochow og hadde 
begynt ved den engelskspråklige High School of St. Mark’s. Kinnear, ibid., s. 42, 
45.) 

7 Tung Siu Kwan, “The Waves of the ‘Local Church.’” Bridge (Hong Kong), no. 
56, Nov.-Dec. 1992 s. 5. 

8 “In 1909 while on furlough from her missionary post at the Nan-t’ai 
girls’ middle school, she began to seriously question the church’s position on infant 
baptism. To the dismay of her bishop she began attending the services at the 
independent Surrey Chapel, Norwich. Under the teaching of Rev. David M. Panton, 
she adjudged baptism to be actually a baptism into the Lord’s death.” (Dana 
Roberts, Understanding Watchman Nee [Plainfield, New Jersey: Logos Inter-
national, 1980] s. 13.) 

9 Kinnear, ibid., s. 78. David Morrieson Panton ble født på Jamaica i 1870 og 
hadde anglikansk geistlig familiebakgrunn. Faren var   “archdeacon” og onkelen 
“Archbishop of the West Indies.” I 1885 kom unge Panton til England hvor han 
først studerte to år ved Old Hall, Wellington, deretter to år ved St. Lawrence’s, 
Ramsgate. Deretter bar det til Cambridge University, “entering Caius College to 
read law in preparation for a legal career.”  Sammen med flere av studentene kom 
han under innflytelse av ex-anglikaneren Robert Govetts undervisning. Som først-
nevnte ble også Panton ‘ledet ut’ av Church of England, blant annet på grunn av et 
avvikende dåpssyn. Etter en kort periode på Jamaica kom han igjen tilbake til 
England hvor han ble “appointed Resident Warden at the Ipswich Social 
Settlement.” Etter 4 år mottok han så kall til forstandergjerningen i Govetts 
menighet, Surrey Chapel. Denne tjente han som fulltidspastor i perioden 1901-41. 
Mange av menighetens medlemmer opplevde kall til misjonsgjerningen, men som TM

PDF Editor



Ekklesiologi på avveie – fra Watchman Nee til Witness Lee 

 311

biskopen i brevs form frarådet henne å reise tilbake til Fukien provinsen, 
allierte hun seg i 1920 med forbønnen fra sine trosfeller i Surrey Chapel 
og påbegynte et arbeid blant kinesiske kvinner, ledsaget av frøken M.L.S. 
Ballord og kineseren Li Ai-ming i Pagoda Anchorage like utenfor byen 
Foochow:10 

The two ladies at first engaged in country evangelism, but in the stormy post-
World War I years, the conviction grew in their hearts that the future of the 
Chinese Church depended on the emergence of young Chinese leadership.11 

Barber ble den som vekket Nees interesse for opplysende kristen 
litteratur. En biografi om den franske mystikeren Madame Guyón (1648-
1717) gjorde et uutslettelig inntrykk. Interessen for eskjatologiske spørs-
mål ble vakt gjennom bøker av G.H. Pember,12 Robert Govett13 og 

                                                                                                                        
under Govetts periode, vokste fremdeles menigheten i antall. Også Panton ble kjent 
på grunn av sine mange bøker og pamfletter, samt artikler i bladet The Dawn, som 
han utgav fra og med april 1924. (Surrey Chapel Norwich (Undenominational) 
Centenary 1854-1954 s. 21-27.)  

10 Kinnear, ibid., s. 57-58. 

11 Leslie Lyall, Three of China’s mighty men (Sevenoaks, Kent: Hodder and 
Stoughton and the Overseas Missionary Fellowship, 2. utg., 1980) s. 54. 

12 George Hawkins Pember (1836-1910) vokste opp i Hereford. Han studerte 
siden ved Cambridge University (Caius College) hvor han tok sin B.A. i 1860 og 
M.A. i 1863. (John Venn, Biographical history of Gonville and Caius College, 
1349-1897 [Cambridge: Cambridge University Press, 1898] s. 331. Se også J.A. 
Venn, Alumni Cantabrigienses [Cambridge: Cambridge University Press, 1953] s. 
80.) Pembers bachelorgrad omfattet gresk og latin språk og litteratur. (J.R. Tanner, 
ed., The historical register of the University of Cambridge [Cambridge: Cam-bridge 
University Press, 1917] s. 621.) I perioden 1861-63 var Pember også ansatt som 
 ‘assistant master’ ved Rossal School i Lancashire. (L.R. Furneaux, Rossal School 
Register, 1844-1923. 6 utg. Oxford, 1924 s. 7.)  

13 Govett ble født 14. feb. 1813 i Staines, Middlesex. Gjerne på grunn av 
familiens geistlige bakgrunn, syntes unge Govetts fremtidige yrkeskarriere forut-
bestemt. Etter å ha blitt uteksaminert fra Oxford University (Worcester College) 
begynte hans anglikanske prestekarriere i Bexley, Kent i 1837. I 1841 flyttet han til 
Norwich hvor han betjente St. Stephen’s Church. Han fikk imidlertid teologiske 
problemer med barnedåp og ble kort tid deretter døpt som troende av forstander 
William Brock i St. Mary’s Baptist Chapel. Govett brøt med den anglikanske kirke i 
1845, og mange av medlemmene fulgte med til Victoria Hall i St. Andrew’s Street 
hvor han leide lokale i 9 år framover. I 1854 kjøpte menigheten eget lokale i Surrey 
Road, ‘Ebenezer Chapel’, senere kalt ‘Surrey Chapel’. Kirken var en av Norwichs 
største med 1500 sitteplasser, og var ofte fylt til randen av møtebesøkende. Govett TM
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Panton. Nee etterlyste dessuten litteratur “on the subject of the cross in 
Christian experience,” men Barber, til tross for at hun hadde to bøker om 
emnet, ville vente med å introdusere bøkene til hun opplevde ham moden 
nok til å lese dem: 

‘I could not understand the reason for this,’ he says, ‘and I wanted those two 
books very much, so I obtained them by guile. I enquired from her the titles and 
author without her realizing what I was doing, and I wrote to Mrs. [Jessie] 
Penn-Lewis, who sent them to me as a gift and wrote me a nice letter as well! 
One was The Word of the Cross and the other The Cross of Calvary and Its 
Message.’14   

Nee ble også fascinert av å lese om George Muller15 og Hudson 
Taylor,16 som begge hver på sin kant opplevde at Gud dekket deres 
økonomiske behov uten at de appellerte til hjelp fra andre troende. Et 
levende eksempel nærmere for hånden var dessuten Margaret Barber 
personlig, som hadde forlatt England uten å ha noen garanti om øko-
nomisk underhold fra noen utsendermenighet:17 

                                                                                                                        
praktiserte troende dåp, og i løpet av de første fire år etter bruddet med Church of 
England døpte han mellom 300 og 400 anglikanere. Flere selvstendige menigheter 
ble etablert utenfor Norwich, eksempelvis i Stoke Holy Cross, Bramerton, Great 
Moulton, Swardeston og Saxlingham Nethergate. Govetts forfatterskap inkluderer 
først og fremst teologiske bibelkommentarer. 26 år gammel, mens han fremdeles 
betjente St. Stephen’s Church, skrev han Isaiah Unfulfilled. Ifølge ham selv var hans 
beste bok Acopalypse Expounded By Scripture, et fire binds mammutverk. Govett 
betjente menigheten fram til sin død 20. feb. 1901. (Surrey Chapel Norwich s. 3-15.)  

14 Kinnear, ibid., s. 76. Sistnevnte bok av Penn-Lewis ble siden bundet sammen 
med en annen av hennes bøker, The Logos of the Cross. Fellestittelen på den ‘nye’ 
boken ble The Centrality of the Cross. Barber kjente Penn-Lewis personlig og stod 
oppført som forkynner under en av Penn-Lewis ‘Overcomer Conventions’. Hun 
deltok på flere ‘Workers Conventions’ arrangert av Penn-Lewis og besøkte 
dessuten sistnevnte i Leicester. Ogsa Panton må Penn-Lewis ha vært fortrolig med i 
og med at han fikk publisert en rekke artikler i den walisiske kvinnens blad The 
Overcomer i løpet av 1913-14. (Brynmor Jones, brev datert 27.05.1996 og 
30.09.1996.  

15 Watchman Nee, Spiritual Knowledge (New York: Christian Fellowship 
Publishers, Inc., 1973) s. 40-42. 

16 Watchman Nee, The normal Christian Church Life (Anaheim, California: 
Living Stream Ministry, 4th. ed., 1991) s. 182-83. 

17 “When Miss M.E. Barber thought of coming to China to serve the Lord, she 
foresaw the difficulties of a woman setting out on her own for a foreign country, so 
she asked advice of Mr. Wilkinson of the Mildmay Mission to the Jews, who said, TM
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Often, Watchman knew, she had been down to her last dollar, but God had 
never yet failed her. In 1923 she had spoken to the brothers of her prayer for a 
ten-room hostel for expansion of her work at Customs Point, with no idea 
whatever of how this might be provided. Watchman was astounded when a little 
later a neighboring industrial school ceased operation and God caused its 
twenty rooms to become available to her at a paltry rental.18 

Nees forhold til hellighetsbevegelsen 

Nee var også, som fastslått innledningsvis, fascinert av forrige 
generasjons hellighetsforkynnere, og hans egen undervisning bar preg av 
dette: 

He was finding now much personal help from the writings of Andrew Murray 
and F.B. Meyer on the practical life of holiness and deliverance from sin. He 
read, too, all he could of Charles G. Finney, and of Evan Roberts and the Welsh 
spiritual awakening of 1904-5; and he delved into Otto Stockmayer and Jessie 
Penn-Lewis on the questions of soul and spirit and of triumph over Satanic 
power.19 

Allerede i 1923 hadde Nee laget utkast til et par kapitler om det 
troende menneske som ånd, sjel og legeme. Etter lengre tids avbrudd tok 
han etter tre år igjen fatt på bokprosjektet, og i juni 1928 var The 
Spiritual Man, et omfattende verk i 3 bind, klar for trykking. Dette ble 
faktisk eneste boken Nee forfattet, alle øvrige er nedskrevet av andre fra 
hans muntlige forkynnelse.20 

Nees forhold til plymouthbrødrene 

I løpet av 1927 hadde Nee begynt å samles sammen med tre venner i 
Shanghai for å  “worship God together in the breaking of bread.”21 

                                                                                                                        
‘A foreign country, no promise of support, no backing of any society - all these 
present no problem. The question is here: Are you going on your own initiative, or 
are you being sent by God?’  ‘God is sending me’, she replied. ‘Then no more 
questions are necessary’, he said, ‘For if God sends you, He must be responsible’.” 
(Nee, The Normal Christian Church Life s. 171.) 

18 Kinnear, ibid., s. 83. 

19 Kinnear, ibid., s. 105.  

20 Kinnear, ibid., s. 126. 

21 Kinnear, ibid., s. 125-26. Disse var Peace Wang (Wang Pei-chen) [i hvis hjem 
de først kom sammen], Ruth Lee (Li Yuen-ju) og Charles H. Judd. Sistnevnte var 
kanadisk misjonær og jobbet i regnskapsavdelingen for China Inland Mission i 
Shanghai. Peace Wang hadde virket som evangelist etter å ha blitt uteksaminert fra TM
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Tidlig i 1928 fikk man så leie møtelokaler på Wen Teh Li, en liten gate 
som strakte seg østover fra Hardoon Road, og innen et år var forsam-
lingen kjent under navnet ‘Den lille flokk’ (Hsiao Chun).22 

Margaret Barber hadde noe nølende introdusert Nee for plymouth-
brødreforfattere som J.N. Darby og C.A. Coates. Disse appellerte til Nee, 
som kontaktet en forlegger i London for å få fatt i ytterligere beslektet 
litteratur. På denne måten kom han i forbindelse med George Ware, som 
tilhørte de ‘lukkede brødre’ (Exclusive Brethren) i London. Nees person-
lige 

search for a more primitive pattern of Christian worship, free of the 
accumulated debris of tradition, had, he now discovered, led him to follow lines 
rather similar to theirs. The central act of every Sunday’s worship was the 
evening meeting around the Lord’s Table at which anyone present was free to 
express spontaneous adoration and thanksgiving to God, before all partook 
together of the bread and wine.23 

I samsvar med plymouthbrødrene forfektet Nee et kvinnesyn som ikke 
bare forhindret dem i å ta ordet i offentlige sammenkomster hvor menn 
var tilstede, de måtte endog tildekke hodet i menighetssamlinger, dette til 
tross for at tradisjonell kinesisk kultur ikke tilsa at kvinner bar verken 
slør eller hatt. Da slike ting måtte lages, ble det heklet en svart lue som 
var lik for alle. Og som om ikke dette skulle være nok, måtte også kvin-
nene sitte adskilt fra mennene, med takstøttene som skille.24 

Om mennene i teorien anså sitt eget kjønn eksklusivt som verdig til å 
undervise fra Bibelen, ble ærbødigheten for ‘Guds Ord’ likefullt satt på 
kraftig prøve når det kom til praksis. Det var nemlig slett ikke bare 

                                                                                                                        
Nanking Seminary, mens Ruth Lee hadde stiftet bekjentskap med Watchman Nee 
allerede i 1922 da hun ble invitert til Foochow som evangelist. (Kinnear, ibid., s. 66-
67.) 

22 Nee hadde oversatt til kinesisk salmer av Margaret Barber, samt flere av de 
britiske plymouthbrødrenes sanger fra deres salmebok Hymns for the Little Flock. 
Tittelen på Nees sangbok ble identisk, og dette er gjerne årsaken til at utenforstående 
identifiserte Nees forsamling som ‘The Little Flock’: “As Watchman’s work spread 
across China, all associated local groups of believers were thereafter dubbed by 
observers with a name their members deplored and never themselves used: ‘the 
Little Flock Churches’.” (Kinnear, ibid., s. 143.)  

23 Kinnear, ibid., s. 128. 

24 Kinnear, ibid., s. 129, 133. 
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kvinnene som verdsatte undervisningen til for eksempel Ruth Lee og 
Peace Wang. Etter nøye ‘teologiske overveielser’ løste et par av men-
nene problemet ved å dele lokalet ved hjelp av et stort hvitt laken når Lee 
og Wang forkynte. Mennene plasserte seg bak forhenget for på den 
måten å unngå sin tilstedeværelse og fikk slik nyte godt av kvinnenes for-
kynnergave uten å komme i konflikt med angivelig paulinsk forbud mot 
kvinnelige lærere!25 

Til tross for at Nees åndelige utvikling hittil på mange måter var en 
frukt av kvinnelige forkynnere som Margaret Barber og Jessie Penn-
Lewis, gav han nå førstnevnte en overhaling for at hun, angivelig stikk i 
strid med Bibelens anvisninger, gav bibelundervisning til det motsatte 
kjønn. Istedet for å tilrettevise den unge kineseren, viste hun ham et par 
bøker av T. Austin-Sparks, “whose messages on the cross of Christ, 
owing something to Jessie Penn-Lewis, had in the past year or so brought 
blessing to her.”26 Dette ble også siste gang Nee traff Miss Barber, som 
døde i mai 1930 og ble pleiet av den norske sykepleieren Serene 
Løland.27 

I desember 1930 stiftet så Nee bekjentskap med Charles Barlow, som 
representerte et britisk ingeniørfirma i Shanghai.28 Barlow selv kom fra 
Petersborough og hadde tilknytning til Raven-Taylor fraksjonen29 blant 

                                                   
25 Kinnear, ibid., s. 222. 

26 Kinnear, ibid., s. 129. Kjennskapet til Austin-Sparks er ikke unaturlig, all den 
stund Barber hadde deltatt - endog som forkynner - ved flere av Penn-Lewis kon-
feranser, hvor også Austin-Sparks var aktiv. 

27 Kinnear, ibid., s. 138. Lølands historie, gjenfortalt av Aril Edvardsen, er be-
skrevet i boken Gud i China (Kvinesdal: Logos Forlag, 1973). 

28 Kinnear, ibid., s. 140-41. 

29 F.E. Raven var ‘disippel’ av J.B. Stoney. I 1888 ble han anklaget for å for-
kynne galt, både vedrørende den troendes delaktighet i evig liv og mhp. hvordan 
guddoms- og menneskenaturen innbyrdes forholdt seg til hverandre i Jesu egen 
person. Ravens kristologi har blitt identifisert med den læreposisjon som i oldkirken 
blant annet ble forfektet av Laodikea-biskop Apollinaris, som synes å ha ment at 
Kristus ikke var sant menneske siden den skapte, men preeksistente Logos (av 
samme vesen som Faderen) gjennom inkarnasjonen hadde tatt Jesu menneskelige 
sjels plass. Ved Ravens død i 1905 utpekte amerikaneren James Taylor sr. seg som 
gruppens leder. Han ble siden etterfulgt av sønnen James Taylor jr. 
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de ‘lukkede brødre’ i London. Han fant at Nees menighetsbyggende 
virksomhet syntes å gjenspeile “principles which [the Plymouth Breth-
ren] had inherited from their own beginnings a century before.”30 Etter å 
ha forlatt Shanghai delte Barlow sin begeistring med de menigheter han 
hadde tilknytning til i den engelsktalende verden, og man ble enige om å 
sende en delegasjon til Shanghai for a gjøre seg nærmere kjent med Nees 
arbeid.31 Nees medarbeider Stephen Kaung hevder i ettertid at  ‘brød-
renes’ intensjon var å ta over Nees menighetsbyggende arbeid i Kina. I 
løpet av korrespondansen mellom Kina og England forut for delegas-
jonens ankomst i oktober hadde kineserne eksplisitt gjort oppmerksom på 
at delegasjonen kun var velkommen som “individual believers”, ikke i 
kraft av at de representerte en fraksjon blant de ‘lukkede brødre’.32   

Delegasjonen bestod av åtte personer fra henholdsvis England, USA 
og Australia. Disse ankom Kina i oktober 1932 og ble raskt forvisset om 
at ingenting burde være til hinder for at man kunne ‘bryte brødet’ sam-
men og dele det åndelige felleskapet: 

The first week the visitors asked to be excused from breaking bread with the 
Chinese on the Lord’s Day, while they prayed and debated, weighing carefully 
what they had seen and learned in conversations, lest there should be a flaw. 
How could they associate their friends at home with something God might not 
approve? But there was so much to reassure them: the attitude of worship, and 
of obedience to the Scriptures, the prayers, the evident authority of the brothers, 
the meekness and silence of their women - and their seemly headcovering.33 

På våren året etter fikk så Nee invitasjon til å besøke ‘menighetene’  i 
England, USA og Canada. I løpet av perioden i England var han en rask 
tur innom Austin-Sparks menighet på Honor Oak Road i London, dog 
uten å informere noen av sine venner blant de ‘lukkede brødre’.34 To uker 
senere gikk kursen videre til USA, og Nee ble ledsaget av lederen for 

                                                   
30 Kinnear, ibid., s. 146.  

31 Kinnear, ibid., s. 147. 

32 Stephen Kaung, “The Life of Watchman Nee.” Kassett nr. 2 i en udatert serie 
på 3.  

33 Kinnear, ibid., s. 147.  

34 [“Austin-Sparks], whom he had greatly hoped to see, was away in the north; 
but George Paterson and others welcomed him warmly and he enjoyed the fellow-
ship and ministry of the Word, and received with gladness the bread and 
wine.” (Kinnear, ibid., s. 152.) 
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Raven-Taylor fraksjonen blant de ‘lukkede brødre’, James Taylor sr., 
som hadde besøkt England et par uker. I mellomtiden hadde ‘brødrene’ i 
England ad tilfeldigheter fått nyss om Nees besøk og - enda verre - hans 
nattverdsdeltakelse i Honor Oak-menigheten. Det ble umiddelbart tele-
grafert til Taylor i Brooklyn, New York, men Nee var allerede i New 
Haven. Nees hovedhensikt for reisen til USA hadde vært å besøke lege-
misjonær Thornton Stearns som var hjemme på hvileperiode.35 Her brøt 
igjen Nee ut av ‘brødrenes’ lukkede krets i og med at han tok del i natt-
verden sammen med ekteparet Stearns, som han tidligere hadde gjort det 
også i Kina.36 En av Nees etterfølgere, kineseren James Chen (Chen 
Tseh-hsin),37 hevdet med rette at de ‘lukkede brødre’ trodde at kun de 
utgjorde menigheten og at de alene “stood on the right church ground”: 

Their fellowship extended only to their own members, and those who had 
fellowship with them were not allowed to enter into fellowship with other 
Christians. In their opinion, the fact that brother Nee broke bread with brother 
Sparks was a violation of the greatest church principle, and they announced 
officially his expulsion.38 

Nå fulgte en to års periode med utstrakt korrespondanse mellom 
‘brødrene’ i Vesten og Shanghai-menigheten. I tillegg til at Nee gjen-
nom nattverdsdeltakelse angivelig hadde gått god for legitimiteten av den 
kirketilhørighet som var representert gjennom de øvrige nattverds-
deltakerne - “thus he [Nee] is associated with sectarianism, clericalism 

                                                   
35 Kinnear, ibid., s. 152-54. 

36 James Taylor, A.F. Moore og John Smith, brev “To the saints who gather unto 
the Name of our Lord Jesus Christ at Shanghai,” datert 14.10.1933. 

37 James Chen opplevde en kristen omvendelse i 1926 da Nee besøkte hans 
hjemsted i Changchou. Nee sendte i 1949 Chen til Hong Kong for å styrke menig-
heten der. (Chen, Meet Brother Nee s. 26, 76.) Gjennom Chen ble det reist opp en 
livskraftig menighet “numbering in the thousands”. (James Chen, The Passing of the 
Torch, [Auburn, Maine: Christian Books Publishing House, 1988], introduksjon 
[som mangler sidenummerering.]) Perioden 1950-57 karakteriseres som “the golden 
age of the church.” Fra 1957 til 1961 avtok veksten og man “remained on a 
horizontal level”. Deretter opplevde man regelrett stagnasjon og til sist en 
traumatisk splittelse. Splittelsen gjaldt imidlertid ikke bare menigheten i Hong 
Kong, men var bare en av mange i rekken etter den første i Manila, Filippinene i 
1961. (Chen, The Passing of the Torch s. 16-17.)  

38 Chen, Meet Brother Nee s. 40. Som det går fram like i forveien (note 34), var 
ikke Austin- Sparks tilstede da Nee besøkte menigheten. Det medfører dermed ikke 
riktighet at Nee ‘brøt brødet’ sammen med engelskmannen som Chen her påstår.  
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and other evils of which we need not speak”39 – hadde Nee også “denied 
the symbolical teaching of the book of Revelation.” Nærmere kon-
kretisert innebar dette blant annet at Nee i bokstavelig stand så for seg et 
himmelsk Jerusalem med gater av gull. I tillegg hadde han forfektet den 
såkalte ‘partial rapture’-teorien som hevder at kun et utvalg av de troende 
vil bli opprykket ved Jesu annet komme.40 Menigheten i Shanghai gav i 
sin respons uttrykkelig beskjed om at man aldri hadde hatt noen visjon 
om en organisatorisk enhet med de ‘lukkede brødre’i Vesten. Delegas-
jonen som besøkte Kina i 1932 var blitt mottatt som ‘brødre’ i troen uten 
referanse til hva de måtte representere organisatorisk sett. Med referanse 
til de vennskapsbånd som hadde utviklet seg mellom Shanghai-menig-
heten og brødrene i Vesten, ble det forøvrig presisert: 

By our coming together into fellowship it does not mean that two fellowships 
merge. We are nothing and we hope to continue to be nothing. We come toget-
her as brothers and only as such, not as the ‘Brethren’.41 

Selv om den læremessige disputten endte med et formelt skisma i 
1935,42 var Nee fremdeles positivt innstilt til mye av plymouthbrødrenes 
litteratur. Spesielt verdsatte han deres syn “that a town or village should 
have one church, not several.”43  

Nees innflytelse i Kina vokste på den ene side sett i kraft av utbredel-
sen av hans bøker, som fylte et stort behov for undervisning - dessuten 
gjennom menighetsmedlemmenes “spontaneous use of believers’ 
homes”: 

A prayer group would spring up where a believer moved by transfer of business 
or official service; and at once this would become a fresh center of Christian 
witness, drawing people, some out of paganism but not a few from various 
mission connections, into a primitive church fellowship.44 

                                                   
39 James Taylor, A.F. Moore og John Smith, brev “To the saints who gather unto 

the Name of our Lord Jesus Christ at Shanghai,” datert 14.10.1933. 

40 James Taylor, A.F. Moore og John Smith, brev “To the saints who gather unto 
the Name of our Lord Jesus Christ at Shanghai,” datert 27.01.1934. 

41 D.C. Du, Y.A. Wu og K.Y. Chang, brev “To the saints gathered to the Name 
of the Lord Jesus Christ at London,” datert 20.03.1934. 

42 Kinnear, ibid., s. 170.  

43 Kinnear, ibid., s. 158.  

44 Kinnear, ibid., s. 177. 
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Etter som gruppen vokste, ble det utnevnt ‘eldste’ (chang-lao) i 
samsvar med deres nytestamentlige forståelse. Bevegelsen hadde også 
apostler (shi-tu), fulltidsarbeidere som virket blant de unådde, pionerte 
menigheter og bygget opp de troende. 

I Nees ekklesiologi skilte han mellom ‘menigheten’ og ‘arbeidet’. 
Førstnevnte var økonomisk selvhjulpen, autonom og ble ansett som et 
lokalt uttrykk for Guds rike innenfor et gitt geografisk område. ‘Ar-
beidet’, derimot, ble ansett som “loosely coordinated by regions, with 
Watchman and a few others acting as advisers to the apostles in their 
areas, training them and feeling themselves responsible before God for 
the flow of financial support.”45 En ‘apostel’ ville dermed underordne 
seg de eldste i en lokal menighet når han jobbet inn i deres sammenheng, 
men ikke når han var engasjert i pionervirke og menighetsplanting. I 
1938 skal man ha hatt 128 fulltidsansatte ‘apostler’ i virksomhet. 

En av Nees medarbeidere, Simon Meek (Miao Shou-hsun), hadde 
virket på Filippinene siden 1931,46 og etter et besøk i Manila i 1937 hvor 
Nee virket i en fire ukers periode, vendte han tilbake til Kina akkurat idet 
den japanske invasjonen startet opp. 

I byen Hankow samlet Nee sammen så mange som mulig av heltids-
arbeiderne og søkte med primært bakgrunn i korintierbrevene å “crystal-
lize and codify the practical principles derived from Scripture that toget-
her they had worked out and used in living situations in the conduct of 
the work and the formation of local churches.”47 Denne undervisningen, 
samt Nees forkynnelse fra en tidligere konferanse i Shanghai i januar, 
dannet bakgrunn for boken Kung-tso Ti Tsai-ssu (Rethinking the Work) 
som utkom i mars 1938.48 

                                                   
45 Kinnear, ibid., s. 178. 

46 Kinnear, ibid., s. 181.  

47 Kinnear, ibid., s. 182. 

48 Leslie Lyall skriver: “The book, published in Chinese and later in English, was 
a bombshell! It was immediately recognized as an open attack, a declaration of war, 
both on denominational foreign missions and also on interdenominational missions. 
New separatist local churches were set up in many of the larger cities claiming to be 
the only ones with Biblical justification. It would be untrue to say that this separatist 
movement did not cause intense resentment on the part of many of the older 
churches and not a little bitterness on the part of those who saw the fruit of their life-
work being taken over by another organization. On the positive side, many old 
denominational churches were aroused from their sleep by Nee’s challenge to realize 
how useless in themselves were the traditional customs and forms of worship TM
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Flere av Nees venner blant misjonærene øvde et påtrykk om at boken 
måtte oversettes til engelsk, og ansvaret falt primært på Elizabeth Fisch-
bacher, som sammen med to øvrige “China Inland missionary ladies” 
fulgte med Nee til England samme år. Nee hadde hatt en viss korrespon-
danse med T. Austin-Sparks og hadde med stort utbytte lest dennes blad 
A Witness and a Testimony, men de hadde hittil ikke møtt hverandre. 
Sammen overvar de den årlige ‘Convention for the Deepening of 
Spiritual Life’ i Keswick før de begav seg til Austin-Sparks Honor Oak-
menighet i London som Nee gjorde til sitt midlertidige hovedkvarter.49 

I oktober fikk Nee invitasjon fra pastor J. Fjord Christensen til Dan-
mark. Ved den internasjonale folkehøgskolen i Helsingør holdt Nee ti 
prekener over Romerbrevets kapitler 5-8 med hovedtemaet ‘Det normale 
kristenliv’. Disse prekenene, supplert med noen flere over samme tema, 
dannet bakgrunn for Nees klassiker med samme tittel. I Odense tok Nee 
utgangspunkt i Efeserbrevets oppbygning og prekte over verbene ‘sitte’, 
‘vandre’, ‘stå’ - som også ble utgangspunkt for en liten bok med identisk 
tittel.50 

Nee var ogsa en tur innom Norge i løpet av 1938 hvor han talte i 
Albert Lundes menighet, Den Evangeliske Forsamling, i Møllergata 20 i 
Oslo. På spørsmål om Kinas virkelige behov, underslo han ikke behovet 
for misjonærenes innsats: 

Send ut lærere, folk som kjenner Gud på en særlig måte og som har kjennskap 
til Guds Ord, og som kan lede de kristne frem, og la så kineserne gjøre mer av 
alt evangelisk arbeide. Jeg tror dette er det største behov. Og så eders bønner og 
finansielle hjelp.51 

I løpet av perioden i England gikk Elizabeth Fischbacher igang med 
oversettelsen av den kinesiske Kung-tso Ti Tsai-ssu som Nee forkortet og 

                                                                                                                        
practiced in many congregations. However, the one ‘locality’ principle so firmly 
held, led to a denial of all other churches as not real churches at all and the required 
total breaking of fellowship with them was divisive.” (Three of China’s mighty men 
s. 66.)  

49 Kinnear, ibid., s. 183-85.  

50 Kinnear, ibid., s. 188.  

51 L.F., “En kineser om China idag.” Kinamisjonæren, des. 1938 s. 1, 5-6. 
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endret forordet på. Oversettelsen ble utgitt i London i mai 1939 under 
tittelen Concerning Our Missions.52  

Nee slår uttrykkelig fast i boken at ‘arbeiderne’ ikke har krav på noe 
økonomisk underhold fra de lokale menighetene. I praksis tok Nee selv 
ansvaret for omlag 40 av heltidsmedarbeiderne. I 1942 etablerte han 
‘China Biological and Chemical Laboratories’ som var knyttet til produk-
sjon av syntetiske legemidler. Broren George var nemlig kjemiker og 
hadde tidligere grunnlagt en farmasøytisk bedrift med produksjons- og 
distribusjonsledd under navnet ‘Nee Brothers’ hvorav noen av aksjene 
var fordelt på familiemedlemmene. Broren manglet imidlertid forret-
ningssans, og det ble Watchman som til å begynne med overvåket denne 
siden ved prosjektet. 

En av hensiktene med firmaet var delvis å sysselsette mange av Nees 
heltidsmedarbeidere for dermed å sikre dem det økonomiske underhold 
som var nødvendig for at de kunne fortsette det evangelistiske arbeidet. 
Menigheten i Shanghai hadde imidlertid liten forståelse for at Nee 
engasjerte seg i sekulær ‘business’ istedetfor å vie seg helt og fullt for 
‘Guds rike’. Han fikk derfor ikke anledning til å forkynne lenger i menig-
heten på Wen Teh Li.53 Menigheten som sådan opplevde også stagnasjon 
under krigsårene. De offentlige møtene ble innstilt og man kom kun 
sammen til private husmøter.54 I 1946 skrev så Nee til sin tidligere 
medarbeider Witness Lee (Li Shang-chou) i Chefoo og uttrykte bekym-
ring for Shanghai-menighetens tilstand. Resultatet ble at Lee flyttet til 
Nanking for å bygge opp menigheten der og i Shanghai. 

Lees organisasjonstalent viste seg umiddelbart. To dager i uken samlet 
man seg på Wen Teh Li som ‘menigheten i Shanghai’, mens man tre 
ganger i uken kom sammen som familier (chias) på femten ulike steder i 
byen. Da menighetens medlemmer viste en tendens til å favorisere først 
én distriktssamling, siden en annen, ble man etter ett år tildelt sitt faste 
distrikt og måtte formelt søke om tillatelse om man ønsket overgang til et 
annet distrikt. Til tross for den mer autoritære linjen, vokste menigheten i 
antall, og ‘familiesamlingene’, som kunne telle fra 40 til omlag 200 

                                                   
52 Kinnear, ibid., s. 189-90. I USA er boken publisert under tittelen The Normal 

Christian Church Life. 

53 Kinnear, ibid., s. 211-14. 

54 Kinnear, ibid., s. 218. 
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troende, ble inndelt i grupper på omlag 15 personer. Disse utgjorde gjerne 
de troende i en enkelt gate, og to personer ble tildelt ansvaret å ha oppsyn 
med de øvriges frammøte og åndelige tilstand: 

A clock-in system was soon to be introduced at meetings which, together with a 
full index of believers’ addresses, employment, family, etc., meant that your 
failure of attendance could be quickly followed up.55 

Den økumeniske holdningen med ‘åpent nattverdsbord’, som blant 
annet hadde forårsaket bruddet med de ‘lukkede brødre’ i Vesten, ble nå 
forlatt og man måtte formelt introduseres for menigheten og få tildelt 
navneskilt for å ta del i nattverdsfeiringen. Ett av kriteriene var imidlertid 
at man hadde brutt med øvrige kristne sammenhenger og var overgitt til 
Nees bevegelse.56 

Alt fra begynnelsen av konfronterte Lee lederne i Shanghai med deres 
utstøtelse av Nee fra menigheten. Det skulle likevel gå to hele år før 
gjensidig tillit var gjenopprettet og Nees forkynnergave igjen fikk komme 
til uttrykk i menigheten.57 Dette var imidlertid like før kommunistenes 
maktovertakelse i 1949, og bare tre år senere ble Nee arrestert anklaget 
blant annet for “imperialist intrigue and espionage, counterrevolutionary 
activities hostile to government policy, financial irregularity, and gross 
licentiousness.”58 I januar 1970 - etter atten år i fengsel i Shanghai - 
synes Nee å ha blitt flyttet til en åpen anstalt eller arbeidsleir. 1. juni 1972 
døde han uten at sikre opplysninger foreligger vedrørende dødsårsak.59 

Nees forhold til pinsebevegelsen 

Som vi har sett, integrerte Nee elementer av ulike kristendomstradisjoner 
innenfor sitt eget system. Det er imidlertid uklart hvordan han stilte seg 
til pinsebevegelsen og dens teologiske anliggende. Nee var inne i en 
åndelig ‘tørkeperiode’ da han møtte Elisabeth Fischbacher i 1935 og lot 
seg fascinere av hennes bibelundervisning. “I have met the Lord,” tele-
graferte han til ‘brødrene’ i Shanghai. 

                                                   
55 Kinnear, ibid., s. 223.  

56 Kinnear, ibid., s. 223-24.  

57 Kinnear, ibid., s. 227, 233-34. 

58 Kinnear, ibid., s. 271. 

59 Kinnear, ibid., s. 309. 
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Medarbeiderne Witness Lee og Stephen Kaung hevder likefullt at Nee 
aldri talte i tunger.60 Nee hevdet dessuten selv at tungemålsgaven ikke 
var tilgjengelig for enhver troende.61 Stikk i strid med Nees nære medar-
beidere, pastod likevel den norske kinamisjonæren Serene Løland at både 
Watchman Nee og hans kone Charity var ‘åndsdøpte’.62 Både i og uten-
for Shanghai hevdet Løland at hun fikk være til hjelp for troende som 
tilhørte ‘The Little Flock’.63 Mange syke påstås å være blitt helbredet, og 
en rekke å ha mottatt tungemålsgaven som et resultat av den norske 
kvinnens forbønn. Løland hevdet imidlertid å ha vært noe tilbakehol-
dende med å legge hendene på mannlige troende innen Nees bevegelse,  
“fordi hans menighet og alle andre menigheter innen ‘Den lille hjord’ var 
imot at en søster la hendene på en bror.”64 Nees svigerinne Faith Bao var 

                                                   
60 Witness Lee, The History of the Church and the Local Churches (Anaheim, 

California: Living Stream Ministries, 1991) s. 46. 

61 Kinnear, ibid., s. 170-73.  

62 Løland, ibid., s. 99-100. Løland ble i utgangspunktet utsendt fra Metodist-
kirken til Foochow i Fukien provinsen for å arbeide ved Wiley General Hospital 
hvor hun senere ble øverste leder. Løland ankom Kina og Foochow i 1921 og stiftet 
samme år bekjentskap med Watchman Nee og hans foreldre (ibid., s. 27-28, 99). En 
tid etter at Løland sa opp sin stilling ved hospitalet i 1937 for å leve “i tro” og “bare 
stole på Herren for [økonomisk] underhold” (s. 35-39), flyttet hun til Shanghai (s. 
45). Hun fikk bo hos Faith Bao, søster av Watchman Nees kone, og hevder at huset 
snart ble et senter folk strømmet til fra alle kanter for å få personlig forbønn. Løland 
befant seg angivelig snart “midt oppe i en karismatisk vekkelse i Shanghai,” og dette 
lenge før den egentlige karismatiske fornyelse fra 1960-tallet gjorde sitt inntog: “En 
mektig Åndsutgydelse begynte over kristne fra alle samfunn, og særlig blant den 
kristne overklasse i Shanghai” (s. 52). Løland konkretiserer: “Masser av studenter 
kom til mitt hus for hjelp og forbønn og de ble døpt i den Hellige Ånd. De kom fra 
alle tre universitetene i Shanghai og vekkelsen spredte seg mer og mer. Fra St. Johns 
Universitet, fra Chuo Tung Universitet og fra Shanghai Universitet kom stadig 
studenter og ble døpt i den Hellige Ånd. Likeså ble en del lærere og professorer ved 
disse tre universiteter åndsdøpt. Ved den Presbyteriansk Teologiske skole i Shanghai 
ble presidenten Chia Yu Ming åndsdøpt og mer enn 50 av de teologiske studenter og 
flere av lærerne. Slik fortsatte Åndsutgytelsen hele tiden mens jeg var i Shanghai. 
Fra alle kirker kom folk for å bli døpt i den Hellige Ånd. Metodister, episkopalere, 
lutheranere, presbyterianere og baptister ble døpt i den Hellige Ånd og talte i nye 
tunger og deres liv ble forvandlet. Den Hellige Ånd falt alle steder” (s. 52-53).  

63 Løland, ibid., s. 39, 59-60, 96-97, 111- 112. 

64 Løland, ibid., s. 70.  
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etter sigende Lølands medarbeider,65 og til tross for sistnevntes fokus på 
‘åndsdåp’ og tungetale, fikk hun medlemsbevis til Nees forsamling i 
Shanghai slik at hun kunne delta i menighetens nattverdsmøter.66 Det har 
pr. idag falt utenfor min interesse å sjekke sannhetsgehalten i Lølands 
biografiske skildringer. 

Witness Lee og The Local Church 

Nees medarbeider Witness Lee (1905-97) er delvis berørt i denne artik-
kelen allerede. Han vokste opp i byen Chefoo i den nordlige delen av 
Kina,67 opplevde en kristen omvendelse gjennom Peace Wang i 192568 
og gikk raskt inn i en lokal plymouthbrødreforsamling (Benjamin 
Newton-fraksjonen). Samme år69 ble han introdusert for Nees arbeid, 
blant annet gjennom sistnevntes blad The Present Testimony.70 I 1933 
gikk han inn i arbeidet som Nees medarbeider.71 Like forut for kom-
munistenes maktovertakelse i 1950 hadde man omlag 1000 menigheter i 
Kina som Nee arbeidet inn i.72 I 1949 ble Lee sendt til Taiwan, hvor det 
hadde blitt startet et menighetsbyggende arbeid to år tidligere. Dog var 
det kun et par hundre mennesker på hele øya som identifiserte seg med 
Nees virksomhet. I løpet av få måneder økte imidlertid medlemsmassen 

                                                   
65 Løland, ibid., s. 82, 94, 100, 111.  

66 Løland, ibid., s. 99. 

67 Witness Lee, History of the Church and the Local Churches (Anaheim, 
California: Living Stream Ministry, 1991) s. 59. 

68 Lee, History s. 113; Witness Lee, Watchman Nee. A Seer of the Divine 
Revelation in the Present Age s. 284. 

69 Kinnear hevder feilaktig at Lee først kom over Nees blad to år senere - i 1927. 
(Kinnear, ibid., s. 144.)  

70 Dette var Nees første blad og utkom første gang i 1923. Bladet ble erstattet av 
The Christian som utkom månedlig fra og med 1925. Etter 2 år opphørte dette og 
The Present Testimony utkom på nytt i en 7 års periode. Deretter (fra 1934) utkom 
begge bladene. Sammen med disse to utkom også bladet The News of the Churches. 
(Lee, History s. 61, 101-102, 136.)  

71 Lee, History s. 35. 

72 James Chen, The Passing of the Torch (Auburn, Maine: Christian Books 
Publishing House, 1988) s. 4. 
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til omlag 800 personer.73 Da Lee vendte tilbake til Taiwan etter en fire 
måneders reise i Sorøst Asia i mars 1953, hadde arbeidet vokst ytter-
ligere.74 Han hevder selv at man i perioden 1949-55 vokste fra fem hund-
re personer til omlag tjue tusen.75 En kritisk artikkelserie fra Hong Kong 
påstår imidlertid at medlemsmassen på Taiwan var så høy som femti 
tusen i 1955.76 Ifølge samme kilde begynte man i 1952 å trene opp poten-
sielle medarbeidere og antallet økte samme år fra to personer til omlag 
hundre. Menighetene opplevde adskillig vekst over hele Sørøst Asia, men 
i tillegg til Taiwan særskilt på Filippinene hvor man i 1968 regnet med 
seks tusen medlemmer.77 

                                                   
73 Vi skal imidlertid være klar over at minst 500 av disse var flyktinger fra 

fastlandet som allerede identifiserte seg med Nees menighetsbyggende arbeid. 
(Norman Howard Cliff, “The Life and Theology of Watchman Nee.” M.Phil. thesis, 
Open University, 1983 s. 102.) 

74 Tung Siu Kwan, “The Waves of the ‘Local Church’.” Bridge (Hong Kong), 
No. 57, Jan.-Feb. 1993 s. 2. Det er grunn til å anta at mye av rekrutteringen skjedde 
blant mennesker som allerede var troende: “Following the Chinese Communist 
occupation of mainland China, a large number of the Chinese Christians came to 
Taiwan to live. Upon their first arrival, they found most of the churches on the island 
using Taiwanese. They were unable to understand what the preachers were saying. 
However there was a small number of the church which used Mandarin. The Church 
Assembly Hall (Nee’s group), the True Jesus Church, and the chapel in the 
Y.M.C.A. which used Mandarin, filled the gap. They were able to meet the religious 
requirements of many mainland Christians who at one time were literally a lost 
flock. On the mainland there were many denominational churches which they could 
attend, but when they came to Taiwan, their missionary friends were unable to catch 
up with their movement and supply their spiritual needs.” (Hallington K. Tong, 
Christianity in Taiwan. A History. [Taipei, Taiwan: China Post, 1961] s. 110.)  

75 Lee, History s. 59. Jack Sparks skriver i sin bok The Mind Benders (Nashville, 
Tennessee: Thomas Nelson Publishers, 2nd. ed., 1979) s. 221: “Between 1949 and 
1955 it appears that the size of the Little Flock grew from 500 to 23.000 on the 
island.” Utsagnet bekreftes av Hallington K. Tong, som skriver: “[...] 52 churches of 
the Church Assembly Hall located in various places on the island, with a combined 
attendance of more than 20,000.” (Christianity in Taiwan s. 113.) Se også Allen J. 
Swanson, Taiwan: Mainline versus Independent Church Growth. A Study in Con-
trasts (South Pasadena, California: William Carey Library, 1970) s. 190 ff.  

76 Kwan, “The Waves of The ‘Local Church’,” s. 2. 

77 Sparks, ibid., s. 222. Heller ikke arbeidet i Hong Kong bør neglisjeres. Dette 
ble påbegynt av K.H. Weigh og Faithful Luke i 1937. De tok umiddelbart fatt med 
“open air meetings and cottage meetings” da de skjønte at alle protestantiske TM
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Vi har imidlertid sett at Lee ikke var den første medarbeideren som 
ble sendt ut fra fastlands Kina. Simon Meek, tidligere nevnt i artikkelen, 
hadde altså virket på Filippinene siden 1931. Og Stephen Kaung (Chiang 
Sheo-tao), som hadde blitt introdusert for Nees møter i Shanghai i løpet 
av gymnasårene og “joined the work” i 1935,78 virket en kort periode i 
Singapore79 før han med nød og neppe kom seg tilbake til Kina via India 
idet japanerne invaderte Singapore. Mens Japan var i krig med Kina, 
virket Kaung i byen Chunking80 mens han i 1949 ble utsendt til Filip-
pinene81 hvor han forble i 3 år. 

I 1952 kom Kaung på besøk til USA, nærmere bestemt til et menig-
hetsfellesskap i Hollis (New York City), opprinnelig influert av Austin-
Sparks forkynnelse.82 En Lind, med skandinavisk avstamning, som tid-
ligere hadde stått som pastor for en svensk menighet i Minnesota, hadde 
etablert menighetsfelleskapet i Hollis. Uvisst på hvilket tidspunkt fikk 
Lind kontakt med Austin-Sparks og besøkte flere ganger Honor Oak-
felleskapet i London. Da misjonærekteparet Thornton og Carol Stearns 
vendte tilbake til USA fra Kina, ble de oppmuntret av Austin-Sparks til å 
ta kontakt med Lind. De fant seg godt tilrette og ble en del av felles-

                                                                                                                        
kirkesamfunn stilte seg avvisende til deres virksomhet. Luke dro etterhvert videre til 
Singapore for å pionere et nytt arbeid, men Weigh fikk forsterkninger fra Kina i 
kraft av medarbeideren James Chen. Veksten fikk et betydelig oppsving i forlengel-
sen av et besøk av Nee og Lee i 1949, samt av Nee igjen året etter. I 1956 ble antall 
troende estimert til omlag 2.500 personer. (Cliff, ibid., s. 100-101.)  

78 Stephen Kaung, “Life of Watchman Nee”, kassett nr 2, B-siden.  

79 Kinnear, ibid., s. 205. Daniel Tan synes å ha vært den første medarbeideren 
som ble sendt til Singapore, sannsynligvis allerede på 1930-tallet (Kinnear, ibid., s. 
181.). 

80 Kinnear, ibid., s. 217.  

81 Etter å ha utsendt Meek i 1931 og selv stanset opp en hel måned i Manila på 
vei til England via Singapore i 1937, sendte Nee året etter Lucas Wu til Filippinene 
for å bistå Meek i arbeidet. Etter at Witness Lee besøkte Manila rundt 1950, tiltok 
rekrutteringen av nye medlemmer. Ved Angus Kinnears besøk i 1955, anslo sist-
nevnte medlemsmassen i Manila alene til omlag 1.200 troende. (Cliff, ibid., s. 98-
99.)  

82 For nærmere presentasjon av Austin-Sparks, se Geir Lie, “T. Austin-Sparks - a 
brief introduction.” Refleks 3-1 (2004) s. 48-52. 
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kapet.83 Thornton, som var “Professor of Orthopedics in the Medical 
School” og som hadde virket ut fra presbyterianernes misjonsfelt i Tsinan 
i Shantung provinsen,84 og deretter i Shanghai,85 - etterhvert også som 
‘menighetseldste’86 - medvirket til at ‘Austin-Sparks felleskapet’ fikk 
mer ‘Watchman Nee-preg’. Inderen Bakht Singh besøkte felleskapet i 
1960 og forkynte et beslektet budskap.87 

Også Stephen Kaung kjente godt ekteparet Stearns, og i 1952 kom han 
altså på besøk til USA og felleskapet - som på dette tidspunkt talte 30-40 
personer. Lind var død, og Stearns stod sentralt i ledelsen. Kaungs besøk 
fikk et noe permanent preg over seg idet han ble i New York og menig-
heten der fram til 1970. 

Om Kaung flyttet til USA så tidlig som 1952, hevder likefullt Wit-
ness Lee at det første genuine ‘church life’ i USA oppstod i San 
Fransisco i 1958. Her ble det nemlig etablert en kinesisk-talende ‘Local 
Church’ forsamling med forbindelseslinjer til Lees virksomhet på 
Taiwan. Samme år besøkte Lee USA for første gang og var innom New 
York, Los Angeles88 og, naturlig nok, menigheten i San Fransisco. Lee 
vendte tilbake til USA i 1960 og fikk forkynnerinngang i ulike sam-
menhenger hvor Watcman Nees engelskspråklige litteratur var kjent, 
blant annet hos Navigatørene i Glen Erie, Colorado.89 

 

                                                   
83 Stephen Kaung, uformell telefonsamtale datert 15.04.1996. 

84 Kinnear, ibid., s. 145. 

85 Kinnear, ibid., s. 167. 
86 Kinnear, ibid., s. 200-201.  

87 For nærmere presentasjon av Singh, se Daniel Smith, A Prophet of God: Bakht 
Singh of India (Washington D.C.: International Students, Inc., 1959) og Bakht 
Singh, The Skill of His Loving Hands (Bombay: Gospel Literature Service, n.d.).  

88 Kaung anbefalte gjerne menigheten Westmoreland Chapel i Los Angeles til 
kinesere som kom til USA og ville bosette seg på Vestkysten. Det var i så måte 
naturlig at Witness Lee oppsøkte Los Angeles.  

89 Sparks, ibid., s. 223. 
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Westmoreland Chapel 

Før Lees første USA-besok i 1958 hadde en svoger av Watchman Nee 
flyttet til Los Angeles og gått inn i menigheten Westmoreland Chapel.90 
Medlemmene hadde fått kontakt med Austin-Sparks allerede mens James 
R. Graham, menighetens første pastor, virket der før han flyttet til 
Taiwan i 1951 og hvor han etablerte to kristne ‘colleges’. Midt på 1950-
tallet, under et besøk av Austin-Sparks, ble denne spurt om han hadde 
noen i Honor Oak-felleskapet som kunne lede Los Angeles-menigheten 
videre.91 Austin-Sparks sendte da Charles John Bacon Harrison (1901-
67),92 en tidligere anglikansk prest. Denne forlot London i 1957 og tok 
ansvar i Westmoreland Chapel sammen med menighetens øvrige leder-
kap.93 Flere kinesiske familier søkte til menigheten i perioden 1957-62, 
men “they never fully merged into the identity of Westmorland [sic] 
Chapel.”94 Lee forlot Taiwan permanent og flyttet til Los Angeles i 
1962.95 Også han tok kontakt med menigheten, men da han insisterte på 

                                                   
90 På begynnelsen av 1940-tallet brøt omlag 100 personer med “a certain large 

church in Los Angeles” på grunn av spørsmålet skilsmisse-gjengifte. Den nye 
menigheten tok kontakt med Dr. James R. Graham, en ‘come outer’ som nettopp 
hadde brutt med sitt eget kirkesamfunn, og bad ham om å ta pastoransvar i den nye 
menigheten. (“Westmoreland Chapel.” Upublisert manuskript.)  

91 “Westmoreland Chapel.” 

92 Harrison ble født og vokste opp i India som misjonærbarn. Etter å ha blitt 
uteksaminert fra Cambridge University med en M.A. grad i 1928, ordinert innen den 
anglikanske kirke to år tidligere for etter noen år å ha virket som prest i Christ 
Church, Bromley, Kent, brøt han forbindelsen med den anglikanske kirke i 1935 og 
ble en del av Austin-Sparks menighetsfelleskap i Honor Oak, London. (Josephine 
Taylor, “A Brief History.” Upublisert manuskript, august 1996.)  

93 Taylor, ibid.  

94 Sparks, ibid., s. 223. James Reetzke skriver forøvrig i “The Lord’s Recovery 
of Experiencing Christ and Practicing the Church Life in Oneness” at Samuel Chang 
i 1959 “moved from the church in Hong Kong to Los Angeles. He began to meet 
with our group and to share with us concerning the ground of the church.” 
(http://www.lordsrecovery.org/history/iv.html)  Den teologiske grunnen var med 
andre ord forholdsvis godt forberedt da Lee vendte permanent tilbake til Los 
Angeles i 1962.  

95 Witness Lee, The Practical Expression of the Church (Anaheim, California: 
The Stream Publishers, 1974) s. 184. 
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at Harrison skulle erklære menigheten som ‘The Church in Los Angeles’ 
og på den måten tilkjennegi at han ikke kunne anerkjenne øvrige troendes 
legitime virke i byen, kom det til et brudd. Kort tid deretter forlot en 
rekke av menighetens medlemmer – ikke bare kineserne - Westmoreland 
Chapel og dannet ‘The Church in Los Angeles’96 En kritiker av Lee, Jack 
Sparks, skriver: 

An issue came up over Witness Lee himself. The Chinese faction sided with 
Lee, while others from Westmorland [sic] opposed this faction. As a result, the 
group split and in 1962 the divisive element from Westmorland [sic] Chapel, 
under Lee’s not-too-well-disguised leadership, ‘claimed the ground’ in Los 
Angeles. The movement was now fully underway in the United States.97 

Allerede i 1963 arrangerte man den første av en rekke årlige 
‘trainings’, det vil si flere ukers intensiv bibelundervisning. Flere kom 
langveisfra og bestemte seg deretter for å flytte til Los Angeles og være 
en del av Lees menighet. Bare i løpet av september-oktober 1969 
opplevde man et tilsig på 200 personer som gjorde menigheten til sin 
egen. Man hadde også tre små menigheter i Lubbock, Waco og Denton - 
alle disse i Texas. Samme år valgte de fleste av medlemmene i alle disse 
å flytte til Houston hvor de etablerte seg som ‘menigheten’ i byen. To år 
senere brøt noen opp for å etablere seg som ‘menigheten i Dallas’ mens  
‘menigheten i Austin’ så dagens lys i 1973. 

Menighetsplantingen i Houston bevirket for øvrig at en rekke troende 
fra den nordøstlige delen av USA bestemte seg for å flytte til Akron, 
Ohio. Omtrent samtidig flyttet om lag førti personer fra Los Angeles-
menigheten til Atlanta, Georgia og tilsvarende mange til Chicago. 

Witness Lee versus Stephen Kaung 

Lee og Kaung hadde samarbeidet i det fjerne Østen. Båndene mellom 
dem var fremdeles intakte fram til omlag 1970 hvor veiene skiltes. Selv 
om Kaung bifaller Watchman Nees ekklesiologi slik denne kommer til 

                                                   
96 Taylor, ibid. 27. mai 1962 møttes omlag 20 troende hjemme hos Samuel 

Chang som ‘menigheten i Los Angeles’. Lee var ikke tilstede under samlingen, 
men befant seg i Seattle. Han hadde imidlertid tett kontakt med gruppen og kom fra 
tid til annen ned for å undervise dem. 30. november flyttet han permanent til Los 
Angeles. (James Reetzke, ibid.)  

97 Sparks, ibid., s. 223. 
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uttrykk blant annet i boken The Normal Christian Church Life, opplevde 
han etter hvert Lee som altfor ekstrem og eksklusiv.98 

Kaung hadde kontakt med kristne felleskapsgrupper rundt omkring i 
USA, og circa 1970 flyttet han fra New York City til Washington D.C. 
hvor han fram til 1976 ledet en fremdeles eksisterende menighet. 
Uenigheten med Lee var dog iferd med å komme til overflaten, og Lee 
hadde i 1973 sendt 16 personer, med Bill Mallon i spissen, til New York 
City for å bosette seg der.99 Det tidligere ‘Austin-Sparksfellesskapet’ ble 

                                                   
98 En av Lees tidligere ‘våpendragere’, William T. Freeman, forfattet i 1981 et 

polemisk forsvar for Lees ‘Local Church’ bevegelse, In Defense of Truth (A Reply of 
the Local Churches to the Book “The God-Men”) [Seattle, Washington: Northwest 
Christian Publications, Inc., 1981]. Den polemiske ansatsen var rettet mot Neil T. 
Duddy og The Spiritual Counterfeits Projects bok The God-Men, An Inquiry into 
Witness Lee & the Local Church (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 
1981). Freeman har siden trukket seg fra Lees bevegelse pa grunn av uenighet med 
“some of the present attitudes, emphases, and practices of the local churches and the 
Living Stream Ministry.” (Freeman, brev til artikkelforfatteren datert 14.03.1996.) 
Han bifaller dog fremdeles sitt tidligere forsvar av Lee, som ifølge ham selv ble 
“grossly misrepresented by various cult writers.” (I praksis dreide det seg kun om 
ovennevnte bok av Neil Duddy, samt Jack Sparks, The Mind Benders. Sistnevnte 
bok ble forøvrig imøtegått av Gene Ford, Who Is the Real Mindbender. Witness Lee 
? Jack Sparks (Anaheim, California: Gene Ford, 1977), Ron Kangas, Mind Bending 
or Mind Renewing? (Anaheim, California: Gene Ford, 1977) og J. Gordon Melton, 
An Open Letter Concerning the Local Church, Witness Lee and the God-Men 
Controversy (Santa Barbara, California: Institute for the Study of American 
Religion, 1985). Lee trakk imidlertid både Neil Duddy og Jack Sparks for retten. 
Resultatet ble at utgiverne trakk The Mind Benders tilbake mens forfatter og utgiver 
av The God-Men ble dømt til a betale i underkant av 12 millioner amerikanske 
dollars. Etter Freemans brudd med ‘The local Church’ brøt han opp fra Seattle og 
flyttet til Scottsdale, Arizona. Han har siden flyttet til Spokane, Washington. 
(http://www.whitworth.edu/whitworthian/spring2005/0222/news/ 
freeman_index.htm)   

99 Allerede på 1940-tallet hadde Witness Lee tilrettelagt evangelisk virksomhet 
pa nye felter i Kina ved å flytte et representativt utvalg av Chefoo-menighetens 
medlemmer: “Groups of families, selected as to personnel and representing a 
suitable cross section of trades and professions - gardeners, shoemakers, teachers, 
nurses, barbers - were chosen and carefully prepared for their venture. [...] All these 
gave themselves to the church, who supplied their travel expenses and three months’ 
living costs at their destination. At the end of that period they were expected to 
support themselves in the new setting.” (Kinnear, ibid., s. 230-31.) Under en samling 
Watchman Nee hadde med flere av medarbeiderne i 1948 ble det besluttet å bygge 
videre på Lees erfaringer fra tidligere på 1940-tallet. Man ble enige om å TM
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nå knyttet opp mot Witness Lees menighetsnettverk. Noen flyttet også til 
Washington D.C., men forsøket på å overta menigheten der lyktes ikke. 
Der finner man derfor to separate grupperinger, en gruppe med lojalitet 
til Kaung og en annen, hvis stamme er tilflyttede Lee-patrioter, som er 
lojal overfor sistnevntes virksomhet. 

I 1976 flyttet Kaung til Richmond, Virginia, som han fremdeles 
bruker som base for sin reisevirksomhet. Kaung leder dessuten ‘Christian 
Fellowship Publishers’som oversetter og utgir Watchman Nees litteratur 
pa engelsk.100 Også Witness Lees virksomhet gir ut engelskspråklige 
oversettelser av Nees bøker. 

Bevegelse med frynsete renomme 

‘Local Church’-bevegelsens101 status som suspekt har tiltatt med årene. 
Cal Beisner, Robert og Gretchen Passantino skriver i den forbindelse: 

Problems between the Local Church and other Christians were slight and 
scattered until 1974. In 1974, the churches following Lee began to proselytize 
much more openly than before, and to make their disdain of ‘organized 
Christianity’ [Catholicism and Protestantism] much more plain. Church 
members in the Southern California area began to disrupt others’ church ser-
vices, and to call other Christians members of ‘Babylon’. These practices soon 
spread to the other Local Churches.102 

                                                                                                                        
“concentrate fellow workers for ministry in regional centers until local churches 
[were] fully established.” (s. 232.)  Når menigheten så var et faktum, var det på tide 
å sende ut “whole communities” for å plante nye menigheter pa unådde steder. At 
den nye praksis syntes å komme i konflikt med det tidligere rådende syn at den 
lokale menighet og dens ‘eldste’ ikke var underlagt de tjenestegavene som var 
engasjert i ‘arbeidet’, kommer knapt til uttrykk.  

100 Kaung, uformell telefonsamtale, 15.04.1996. 

101 Betegnelsen ‘Local Church’ anerkjennes ikke av menighetens medlemmer 
som egennavn. 

102 Walter Martin, ed., The New Cults (Santa Ana, California: Vision Book 
Publisher, 1980) s. 381. Tung Siu-kwan skriver i artikkelen “The Waves of the  
‘Local Church’” s. 4: “Parading in the streets of Southern California, [Lee’s] group 
often printed ‘God hates Christianity’ on their T-shirts; they also burned banners 
with the word ‘religion’ on them. On the other side, they raised high ‘Jesus Christ is 
Lord!’ banners and had their big drums imprinted with ‘Jesus is Lord’. It is clear that 
they considered all other churches had degenerated into ‘religion’ and only they 
themselves ‘walked on the right path’.” 
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Vi tar også med et direkte sitat fra Witness Lee: 
Judaism is Satanic, Catholicism is demonic, and Protestantism is without 
Christ. They teach Christ’s name, but He is not there. Do you really believe that 
today the living Lord Jesus is in the Protestant churches? Whether you believe it 
or not, the Lord says that He is outside the door.103 

Teologisk kritikk mot bevegelsen har blant annet gått på deres for-
ståelse av treenighetslæren. Den lutherske skribenten Robert Passantino 
har identifisert denne med både sabellianisme (“monarchianistic 
modalism”) og triteisme. Passantino har imidlertid blitt søkt imøtegått av 
Lee-tilhenger Gene Ford: 

We believe that God is three and has been eternally so. We also believe that 
God is one. How this can be we make no attempt to explain. We simply believe 
it because it is the clear teaching of the Word of God.104 

Passantino har parert Fords imøtegåelse og hevder, mot sistnevnte, at 
‘Local Church’-bevegelsen til tider forkynner en logisk modalisme 
(“[that] claim[s] that God cannot be both Father and Son and Holy Spirit 
at the same time and […] therefore say[s] that God was first the Father, 
became the Son, and then became the Holy Spirit”) og til tider en ikke-
logisk modalisme (“[that] recognize[s] that often the Father, Son, and 
Holy Spirit are spoken of at the same time. These modalists try to say that 
the Father, Son, and Holy Spirit somehow exist at the same time and yet 
are each other”). Den ikke-logiske varianten identifiseres av Passantino 
med såkalt ‘Patripassianism’: 

Few Patripassians of the third and fourth centuries said much about the Holy 
Spirit; one who did, Marcellus of Ancyra, taught the personal identity of the 
Spirit with the Father and Son, just as [Witness] Lee does.105 

Kritikk mot bevegelsen har dog ikke eksklusivt vært relatert til 
heterodoks teologi. I 1988 ble det utgitt en 20-siders pamflett, “Recon-
sideration of the Vision”, som sirkulerte innen mange av bevegelsens 
lokalmenigheter og hvor Lee (identifisert som ‘Mr. X’) ble beskyldt for 
økonomiske misligheter. De anonyme utgiverne av pamfletten anklaget 

                                                   
103 The Stream Magazine, vol. 14, no. 4 (November 1976) s. 12. Sitert etter The 

New Cults s. 384. 

104 Gene Ford, A Reply to the Tract Against Witness Lee and the Local Church 
(Anaheim, California: Living Stream Ministry, 1976) s. 16. 

105 Walter Martin, ed., The New Cults s. 396. 
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videre Lee for ikke bare å ha avveket fra Bibelen (og Watchman Nees 
lære), men for å ha hevdet at 

every age is only allowed to have one spiritual leader - with himself being that 
leader for today. [They] also question [Lee’s] behavior in several areas, 
accusing him of being ‘puffed up’, of not disciplining his seriously erring 
‘second son’ (identified by former church members as Phillip Lee), of 
improperly insulting coworkers and elders, and of seeking to replace older and 
more spiritually mature leaders who might call him to accountability with  
‘arrogant’ but loyal younger followers.106 

Mange av bevegelsens tilhengere forøvrig anklaget Lee for hans 
“longterm failure to deal with the ‘sinful’ behavior of his son Phillip. It is 
contended that ‘gross immorality’ and other sins were committed by 
Phillip over a ten-yar period, with Witness Lee’s knowledge, and that Lee 
and his co-workers tolerated and covered up this behavior.”107 Utfallet av 
den stadig økende misnøyen ble et massivt exodus av tidligere 
medlemmer, samt at også enkeltmenigheter (ikke minst i Europa) brøt 
med Lee og hans virksomhet. Kineseren John So (født og oppvokst på 
Filippinene), bosatt i Tyskland, sammenlignet ved en anledning Lee med 
den japanske hær som under 2. verdenskrig okkuperte Filippinene (mens 
Lee - ifolge So – “invaded the ecclesia in Anaheim, seized and occupied 
it, and turned it into an ‘eecclesia of [Witness Lee]’.”108) So 
sammenlignet videre Lee med Jesabel, “the prophetess who killed all of 
God’s prophets to make herself the only one to speak for God.”109 

The ‘Local Church’  i Danmark 

Witness Lee besøkte Danmark i 1957 som taler ved Poul Madsens årlige 
stevne på Nyborg Strand. Et annet tilknytningspunkt var de to ghaneserne 
Thomas Quai og Ransford Ackah,110 som søkte å profilere Lees bevegel-

                                                   
106 Elliot Miller og William M. Alnor, “Turmoil in the ‘Local Church’.” 

Christian Research Journal (Fall 1988) s. 5. 

107 Miller og Alnor, ibid., s. 6.  

108 Witness Lee og hans Living Stream Ministry flyttet fra Los Angeles til 
Anaheim i 1974. 

109 Tung Siu-kwan, “The Waves of the ‘Local Church’” s. 7.  

110 Ackah skriver i Gene Ford, Who is the real mindbender s. 68: “In 1969 I was 
the head of evangelism in all the Assembly of God churches in Ghana. […] In 1970, 
I was invited as the guest speaker to an international conference, the Odenwald in 
West Germany. In that same year, I had a lot of invitations to visit and speak in TM
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se etter å ha møtt den i USA. Også den amerikanske misjonæren Paul 
Gullans reiste rundt i Danmark og talte om Guds ‘ene menighed’. Et 
ytterligere tilknytningspunkt var en gruppe troende i København som 
søkte å virkeliggjøre Watchman Nees menighetsvisjon slik denne kom til 
uttrykk gjennom boken The Normal Christian Church Life (oversatt til 
dansk under tittelen Bibelske menigheder).111 

I 1970 ble John So invitert av tidligere Kina-misjonær Kjestine Jepsen 
til Danmark for å holde møter. Han fikk også kontakt med gruppen i 
København. I 1977 ble det dessuten etablert forbindelse med noen unge 
familier på Jylland som hadde brutt med ‘Indre Mission’ og latt seg 
troende døpe blant pinsevenner. Disse organiserte seg snart som ‘menig-
heden i Give’. På grunn av kontakten med John So ble det imidlertid et 
brudd mellom disse og Witness Lee på slutten av 1980-tallet.112  

The ‘Local Church’ i Norge 

Dansken Finn Østergaard ble introdusert for Witness Lees forkynnelse i 
Give og flyttet til Norge i 1983 hvor han først slo seg ned på Sollihøgda 
hvor han etter hvert samlet mennesker til private husmøter. I begynnelsen 
stod han også en del på Karl Johans gate i Oslo og delte ut brosjyrer 
vedrørende Lees undervisning om ‘menigheten’. Arbeidet har aldri tatt av 
i Norge, og husmøtene er for lengst avviklet. Østergaard mener selv dette 

                                                                                                                        
several assemblies and groups in Denmark, Norway, Finland, Sweden, England, 
France, Switzerland, Austria, Belgium, Holland, and Germany. […] In some of the 
places in Europe, especially in Germany and Norway, I was nick-named the 
‘African Billy Graham’. […] In 1971, by His grace and sovereignty, I came in touch 
with the church.” 

111 Eva Johansen skriver i et brev til artikkelforfatteren datert 27.01.1998: “[Jeg 
har] personligt været involveret - først og fremmest fordi jeg i 1959-61 på invitasjon 
af Witness Lee var deltager i et 7-måneders træningsprogram for de lokale 
menigheder i Taiwan, Hong Kong, Japan, Phillipinerne m.fl. i Taipei og derefter var 
med i et storstilet evangelisationsprogram i Østen. Tilbage i København ble jeg gift 
med Marius Johansen, som havde været en eldste i [Kristent Fælleskab] i en 
årrække, men som sammen med andre følte, at de skulle udgive 2. udgave af 
[Watchman Nees] bog ‘Det normale Kristne Menighedsliv’, - og gå ind for et større 
eftertryk på, at menigheden må udtrykkes lokalt. Det var den lille gruppe i 
København i 1970.” 

112 Eva Johansen og Bjarne Lindberg, brev til artikkelforfatteren datert 
16.12.1997. Bruddet mellom So og Lee har ikke vært uproblematisk all den stund 
Sos kone er søster av Lees svigersønn Albert Lim 
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dels har sammmenheng med at splittelsen mellom flere av menighetene i 
Tyskland og Los Angeles fikk ringvirkninger i Skandinavia.113 

I Oslo har også Pilegrimsfolket, med Jan Egil Hafsahl i spissen, vist 
en viss interesse for Lees menighetsbyggende litteratur uten at det har 
ført til noen formell tilknytning til ‘Local Church’-bevegelsen.114 Et 
norsk ektepar, som møtte bevegelsen i USA, lyktes heller ikke i å rekrut-
tere tilhengere etter at de flyttet tilbake til hjemlandet. 

The ‘Local Church’ i Sverige 

I Sverige fikk bevegelsen feste i kretsen rundt Hans Erik Svensk, tid-
ligere baptist fra Karlskrona og senere aktiv blant de ‘åpne’ plymouth-
brødre. Etter å ha flyttet til Klippan i Skåne, ble Svensk introdusert for 
bevegelsen gjennom Paul Gullans i 1971. Gullans hadde selv møtt 
bevegelsen gjennom sønnene Mark og Steve. 

Gjennom Steve Gullans ble det etablert kontakt med John So, som 
hadde avbrutt medisinstudiene i Tyskland og flyttet til Los Angeles i 
1967-68 for å være en del av Witness Lees menighetsfellesskap. Venner 
fra Tyskland besøkte ham i 1970 og vendte deretter tilbake til hjemlandet 
for å etablere ‘menigheten i Freiburg’. So flyttet tilbake til Tyskland i 

                                                   
113 “The Standing of the Church in Anaheim.” Taped transcript of a Christian 

meeting, Aug. 28 1988. En av deltakerne, Albert Koch, sa: “But, I must say that as I 
listened to the fellowship in the localities in Europe, I heard just about the same 
things. They are asking: ‘Are we really the local church, with a general standing, 
open to every Christian in Oslo, Norway? Or are we a sect?’ They, like us, are 
concerned, because through their practices over the past few years - and they were 
trying to follow what they considered the ‘up-to-date, present moving of the Lord’ - 
they found out that more and more they were becoming a very special kind of 
‘church’, not a local church (i.e., in their meetings they read only certain materials, 
etc.).” 

114 Finn Østergaard, telefonsamtale datert 21.11.1997.  
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1971. I 1973 brøt menigheten opp fra Freiburg og flyttet til Frankfurt,115 
og tre år senere til Stuttgart.116 

Hans Erik Svensk hadde en gruppe som kom sammen til møter i hans 
hjem en gang om uken. Sammen med om lag 25 personer deltok han på 
en konferanse i Stuttgart. Svensk forble fascinert, men de fleste av hans 
tidligere tilhengere mistet interessen da kvinnene ble oppfordret til å til-
dekke hodet under samlingene. 

Svensks familie flyttet i 1980 til Stockholm hvor man i dag samler om 
lag 30 troende.117 Svensks svigersønn Sonny Youngs er den mest 
markante lederen. I mange år hadde man regelmessig kontakt med 
trosfellene i Tyskland og Danmark. I motsetning til disse har gruppen i 
Sverige valgt å bevare tilknytningen til Lee-nettverket i USA.118 

 

                                                   
115 “Die ‘Gemeinde’ in Frankfurt besteht noch nicht lang. Ein Teil der jetzigen 

Mitglieder kommt aus Freiburg, wo sich seit durch 1970 durch den Einflus eines 
Chinesen eine kleine Gruppe zusammengefunden hatte. Um an einem zentralen Ort 
ein weiteres Betatigungsfeld zu haben, zogen die etwa 40 Mitglieder seit Herbst 
1973 alle nach Frankfurt.” (Ingrid Reimer, “Die ‘Ortsgemeinde’ nach Watchman 
Nee.“ Materialdienst Aus der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungs-
fragen der EKD 1975, s. 153.) 

116 Ingrid Reimer, “Die Gemeinde (Kirche) in Stuttgart.“ Materialdienst Aus der 
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen der EKD 1976, s. 243. 

117 [Dette var det jeg fikk vite i 1998. Situasjonen i dag, i 2011, vites ikke.] 
118 Sonny Youngs, telefonsamtale datert 11.06.1998. 
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KAPITTEL 25 

T. Austin-Sparks – a brief introduction* 
In spite of quite extensive research on both the Holiness Movement and 
on ‘Plymouth Brethrenism’, little attention has been dedicated to a study 
of the possible interrelatedness of the two respective movements. This 
neglect is significant, considering the fact that J.N. Darby’s pre-
tribulational premillennialism has permeated most segments within the 
Holiness movement. Darby’s legacy in this regard also applies to his in-
direct influence on Pentecostal-charismatic eschatology. It is no wonder 
that several influential devotional writers have been considerably influen-
ced by both confessional traditions. The most well known writer alluded 
to among these is probably the late Watchman Nee of China, who more 
or less attempted a synthesis of British Keswick teachings and Plymouth 
Brethren ecclesiology. While Nee has been the object of a certain 
academic interest, the same can hardly be said of his friend and (partly) 
mentor Theodore Austin-Sparks (1888-1971) from the UK.1 In fact, it 
was Nee’s spontaneous attendance and participation in the celebration of 
‘the Lord’s Supper’ in Austin-Sparks’ Honor Oak church fellowship in 
1933 which a few years later resulted in a formal schism between Nee 
and the Raven-Taylor fraction of the Exclusive Brethren. Nee had 
originally been made aware of Austin-Sparks’ literature via China 
missionary Margaret E. Barber. 

Austin-Sparks has been surrounded by a certain mystery within the 
circles that have valued his teachings. Jim Baxter, until 1996 in charge of 
Testimony Book Ministry within the US, claims that the latter explicitly 
asked that “there be no biographies written about him.”2 Neither his 
many books nor his newsletter A Witness and A Testimony convey much 
autobiographical materials worth mentioning. 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 3-1 (2004) s. 48-52. 

1 The only critical appraisals I have come across, are A.J. Pollock’s The 
Teaching of Mr. Austin Spark’s Book “The Centrality and Universality of the 
Cross” Examined in the Light of Scripture and An Examination of the teaching of 
the Honor Oak Fellowship in the Light of Scriptures, as well as E.J. Poole-Connor’s 
The Teaching and Influence of ‘Honor Oak’. A Resumé of Notes originally prepared 
for presentation in the Fellowship of Independent Evangelical Churches, 1956.  

2 Jim Baxter, letter to the author, September 14, 1994. 
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Austin-Sparks was born and grew up in the city of London, but took a 
definite decision for Christ during a visit with relatives in Scotland.3 “His 
discipleship began when, at seventeen years of age, he walked down a 
Glasgow street on a Sunday afternoon and stopped to listen to some 
young people witnessing in the open air,” it was said. That same evening 
he made the decision that he wanted to be a Christian, and the very next 
Sunday he found himself “standing with the same eager young Christians 
in their open-air meeting.”4 According to daughter Jean Kinnear, he 
seems to have been introduced to the later-to-become-famous minister 
Oswald Chambers as a result of the evangelistic activities in Glasgow 
into which he immediately immersed himself.5 Kinnear characterizes her 
father as theologically autodidact – he had “no formal theological 
training or academic qualifications.”6 

Despite Austin-Sparks’ young age, in 1907 he was listed as a Baptist 
pastor in Ruabon in northern Wales,7 and in Lewisham (London), respec-
tively.8 His pastoral career in Wales, however, must have been quite 
brief, as other documentation demonstrates that Austin-Sparks served the 
Lewisham Baptist church from 1907 until 1912.9 He then received a call 
from the Raleigh Memorial Congregational Church in Stoke Newington, 
London. The ‘historians’ of this latter church have this to say: “He was 
not a Congregational Minister, but the Church was keen on securing him, 

                                                   
3 Jean Kinnear, letter to the author, February 15, 1995. 

4 F(oster), H(arry): “T.A-S. An Appreciation.” A Witness and A Testimony (July-
August 1971), 69. 

5 T. Austin-Sparks, “Scotland.” New Testament Christianity 16, 3 (July 1906), 
58; ibid., “Scotland.” New Testament Christianity 16, 7 ( Nov. 1906), 138; O. Berry, 
“Wales.” New Testament Christianity 17, 4 (Aug. 1907), 78. 

6 Jean Kinnear, letter to the author, November 22, 1994. 

7 “Foreign Missions & Representatives.” New Testament Christianity 17, 7 (Nov. 
1907), 140. 

8 T. Austin-Sparks and J.C. Clifford, “Lewisham.” New Testament Christianity 
17, 7 (Nov. 1907), 137-138. 

9 W.T. Whitley, The Baptists of London 1612-1928. Their fellowship, their ex-
pansion, with notes on their 850 churches (London: The Kingsgate Press, [n.d.]), 
237. 
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and he commenced his Ministry in February, 1912.”10 According to these 
same ‘historians’, Austin-Sparks had initiated yearly conferences “for the 
deepening of Spiritual life,” obviously inspired by the Keswick con-
ferences and those of Keswick adherent Jessie Penn-Lewis. After his pas-
torate in Raleigh Memorial was completed in 1921, he took over the 
Honor Oak Baptist Church (still within the city of London) until 1926 
when the church severed its connection to the Baptist denomination.11 
Austin-Sparks had previously heard Keswick teacher George Campbell 
Morgan in Westminster Congregational Chapel in London.12 Now he was 
also further introduced to the Baptist minister (and Keswickean) 
Frederick Brotherton Meyer.13 

Nonetheless, Austin-Sparks’ greatest theological indeptedness was 
owed to Penn-Lewis.14 As her co-worker, it was his responsibility to 
coordinate her conferences from approximately 1923 until 1926,15 and 
with failing success he allegedly attempted to convince the elderly lady to 
open up for interconfessional celebration of ‘the Lord’s Supper’ as a 
visible expression of ‘believers’ oneness in Christ’. According to Jean 
Kinnear, it was her late father’s ecumenical attitude which was respon-
sible for his and several of his fellow members’ decision to “vacate the 
Baptist Church and establish the Honor Oak Christian Fellowship and 
Conference Center in a rented school building” in 1926.16 Penn-Lewis 
herself, however, seems to have had slightly less noble thoughts about the 

                                                   
10 Raleigh Memorial Congregational Church. History of Our First Hundred 

Years 1860-1960, 8. 

11 Whitley, ibid., 239. 

12 For further information on Campbell Morgan, see Harold Murray, G. Camp-
bell Morgan, Bible Teacher. A Sketch of the Great Expositor and Evangelist (Grand 
Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, [n.d.]. 

13 T. Austin-Sparks, “Dr. F.B. Meyer and the fuller message of the Cross.” A 
Witness and A Testimony, (Nov. 1932), 157. 

14 T. Austin-Sparks, “A further word.” A Witness and A Testimony (Aug. 1927), 
n.p.  

15 Brynmor Pierce Jones, An Instrument of Revival. The Complete Life of Evan 
Roberts 1878-1951 (South Plainfield, NJ: Bridge Publishing Inc., 1995), 204. 

16 Jean Kinnear, letter to the author, November 22, 1994. 
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Austin-Sparks kind-of-ecumenics. After withdrawing from her 
organization,17 he initiated his own competing ministry, arranging similar 
conferences within the same geographical area that Penn-Lewis had 
ministered (London and the Midlands), and many of the latter’s followers 
flocked to the new competitor. “It has affected us tremendously in atten-
dance, - and in finance!” Penn-Lewis admitted, while nonetheless claim-
ing not to be flabbergasted the least regarding Austin-Sparks’ new course 
of direction: “The Honor Oak matter I can understand, because I have 
seen Mr. Sparks’ character in many ways, and am not surprised.” More 
specifically: 

The dear brethren there [at the Honor Oak fellowship] are duplicating every-
thing they found in the ‘Overcomer’. Free paper, motto card, booklets, Con-
ferences, and even the titles for the Conferences! This week it is to be ‘The 
Cruciality of the Cross’!18 

It is not difficult to identify with Penn-Lewis’ ironical comments 
concerning Austin-Sparks’ “duplicating” her own ministry activities. Her 
main message had always been Christ’s crucifixion and this truth’s 
application to the believer’s Christian walk. This emphasis was also 
illustrated through several of her book titles, such as Message of the 
Cross (1898) and The Cross of Calvary and its Message (1903). During 
her first Swanwick conference in 1920, she again preached on the various 
aspects of Christ’s substitutionary work and on the dogma of justifi-
cation, on the distinction between ‘soul and spirit’, and on the believer’s 
combat with demonic forces. These messages were published in book-
form, first entitled The Logos of the Cross, and revised under the title The 
Centrality of the Cross. Both the revised title and other catchwords 
coined by Penn-Lewis, such as ‘The Proclamation of the Cross’ or 
similar slogans,19 contributed to Austin-Sparks’ motto regarding ‘The 
Cruciality of the Cross’. This hardly could be treated otherwise than as a 
pitiful and inferior imitation of the message by which Penn-Lewis 
believed herself entrusted from God to deliver. 

                                                   
17 Brynmor Pierce Jones, The Trials and Triumphs of Jessie Penn-Lewis (North 

Brunswick, NJ: Bridge-Logos Publishers, 1997), 241, 298-299. 

18 Jessie Penn-Lewis, letter to J.C. Williams, June 26, 1927. 

19 Mary N. Garrard, Jessie Penn-Lewis: a memoir (London: The Overcomer 
Book Room, 1930), 275-276. 
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Austin-Sparks visited the US for the first time in 1925, and received 
his first groups of followers in New York City. These groups, however, 
have always been numerically insignificant. During the 1960s, his many 
books and pamphlets were distributed by M.O.R.E. (Mail Ordering 
Religious Education) in Indianapolis, Convocation Literature Sales in 
Norfolk (Virginia) [which later changed its name to Testimony Book 
Ministry] and the small church Westmoreland Chapel in Los Angeles. 
Closely related to M.O.R.E. was Sure Foundation, the publisher of 
DeVern Fromke’s devotional materials, the latter also positively 
influenced by the teachings of Austin-Sparks.20 Finally John Myers of 
Northridge (California) has promoted the teachings of Austin-Sparks 
through his tiny magazine by the title of Voice in the Wilderness [later 
renamed Recovery].21 

 
 

                                                   
20 One of Fromke’s books, The Ultimate Intention, was translated into Nor-

wegian, entitled Guds evige hensikt and published by Logos in Sarons Dal in 1975. 

21 J. Gordon Melton, Encyclopedia of American Religions. 3rd. ed. (Detroit, 
Michigan: Gale Research Inc., 1989), 509-510.  
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KAPITTEL 26 

Lance Lambert – a brief introduction* 
Lance Lambert (1931- ) is known among many as an international 
speaker and author. After finding out about his Jewish ancestry on his 
mother’s side, Lambert’s teachings received a definite emphasis on the 
role of Israel in God’s plan for mankind. Many of Lambert’s teaching 
tapes, books and pamplets are dedicated to this particular topic. He 
visited Israel regularly from 1967 on and became an Israeli citizen thir-
teen years later. 

However, Lambert should also be noted for his ecclesiological views, 
which place him in the tradition of Watchman Nee and T. Austin-Sparks. 
Despite this stream’s impact on several influential neo-Pentecostal 
groups and individuals, it is hardly touched upon in the New Inter-
national Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements. In this 
work, Lambert himself has been totally ignored. However, Lambert does 
deserve scholarly attention. Hopefully this little article may serve as a 
catalyst for further studies of the man and the history of the Christian Fel-
lowship in Halford House which he established on Halford Road, London 
in the early 1950s. 

Lambert was converted to Christ as a 12 year old and soon felt called 
to missionary work.1 After having served with the RAF from 1950 until 
1952 in Egypt, he returned to England. Lambert’s plan was to study theo-
logy. The China Inland Mission had already accepted him as a mission-
ary candidate to mainland China. After the communist take-over, 
however, the borders were immediately closed to European mission-
aries.2 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 4-2 (2005) s. 83-87. 

1 “Bible Teaching Cassettes by Lance Lambert,” pamphlet. (Kent: Anchor 
Recordings Ltd., n.d.).  

2 Lance Lambert, “History of Halford House,” tape 1 in a series of 2, Christian 
Fellowship in Richmond. Consider also Lance Lambert, The Gospel of the Kingdom 
(Richmond, Virginia: Christian Tape Ministry, 1999), 88: “When I was first saved, I 
believed that the Lord was calling me to China, and therefore, my studies were in 
that light. I was accepted by a certain mission and put on their books. I remember 
that in my studies at the university, I had to study about Mongolia and then Tibet 
and then Korea and then the Manchu people; and I became more and more bur-
dened. I remember, one day, I went to my room and I said to the Lord, ‘Lord, I wish 
I had ten lives because I would give one to Tibet and one to Mongolia and one to the TM
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Lambert’s background was Baptist. After his return from Egypt, he 
soon showed up at his local church again. “When I got back to the church 
of which I was a member - a great evangelical center - I was strangely 
unhappy,” he says.3 

He finally concluded that his negative feelings towards his home 
church were somewhat related to the fact that he missed the sense of 
spiritual fellowship which he had enjoyed during his military service: 

In Egypt we had come into an experience of the church without knowing it - in 
the way we met, the fellowship we had together, the way we worked together 
and lived together.4 

The contrast to the local Baptist church in Richmond (London)5 
became unbearable. Even a spontaneous, informal conversation with the 
church’s members concerning one’s devotional life and fellowship with 
God seemed unthinkable: 

I mean to talk - for the pastor to talk in the pulpit about the Lord was right, to 
address the Lord in a prayer meeting was right, and to talk about the Lord when 
the pastor comes to tea is right. But to talk about the Lord - together - is 
extremely odd.6  

Together with several of the young people in the church, Lambert was 
drawn to people from other church contexts that represented his own age 
group. These Christian gatherings provided a context for informal fellow-
ship, Bible study, and prayer. Several young people experienced Chris-
tian conversion through this. After a while it felt natural for Lambert to 
break with the local Baptist church, although he characterized many of 
the remaining members as “devoted and sincere.” The people themselves 
were not the main reason for the schism: 

But the system itself would not permit the Lord Jesus to have the place God had 
given Him. Even when the pastor loved the Lord with all his heart, he was 

                                                                                                                        
Manchu people and one to Korea and one to this.’ Then my health failed, and China 
went Communist; and I could not understand.”  

3 Lambert, ibid. 
4 Ibid. 

5 The church location in Richmond, London must not be confused with Rich-
mond, Virginia in the U.S. which is the location of Christian Tape Ministries, the 
latter being the publisher of several of Lambert’s books.  

6 Ibid. 
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bound by this committee, by that committee, by this council or that council, this 
group or that group.7 

Lambert’s departure was not motivated by theological differences. On 
the contrary, the immediate cause seemed functionally motivated: 

When we went out, I can say before God, not one of us knew what to do. We 
had never made any plans - we had never even in our wildest moments thought 
of creating a church. And therefore, when the time came, we just did not know 
what to do. [...] We were as green as green could be.8 

In November 1952, Lambert and the circle surrounding him chose to 
seek God for specific ‘guidance’. In accordance with their previous Bap-
tist leanings, they soon reached a common consensus to appoint deacons 
and elders. Although these appointments were preceded by intensive 
prayer, two years later it was concluded that they had all erred: 

What we felt now, was that [...] those who were elders, were elders. You didn't 
really have to appoint them, they emerged. It says in the Book of Proverbs that 
a man’s gift shall make room for him. We began to understand that if a man is 
an elder, it becomes apparent that he is an elder and sooner or later everyone 
recognizes it. It’s a natural thing. How could we get rid of what we’d got? That 
was our biggest problem?9 

After some time of ‘wilderness walking’, where the newly established 
youth church had to hold their meetings in rented locations, they acciden-
tally stumbled across a 300 year old ramshackle house (eventually being 
named Halford House) located on Halford Road, London. The house had 
neither water supply nor electricity. Substantial repair work was needed. 
Nonetheless, they felt God’s leading. The church offered £ 450 and it was 
accepted. During the next couple of years, “God began to provide not 

                                                   
7 Ibid. 

8 Ibid. Even if Lambert in hindsight characterizes himself as ‘green’, he was still 
not quite without stimulus from more experienced Christian leaders. Already back in 
1950, he had been introduced to T. Austin-Sparks book The Battle of Life, and the 
very next year he participated in a conference where Austin-Sparks was the main 
speaker. Lambert refers to Austin-Sparks in a letter to the author, dated July 27 
1996: “I consider T. Austin-Sparks one of the genuine prophetic voices of his 
generation, almost one would say like a ‘voice in the wilderness.’ Today many of 
the truths he taught are common knowledge, although I fear, not truly understood. I 
had a deep relationship to him, even though he was by temperament a difficult man. 
He always said that the fellowship at Halford House, Richmond, Surrey, was the 
true fruit of his ministry and when he came to die, it was in Richmond that he died.” 

9 Ibid. 
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only the things that were necessary to us, but He began to provide all 
kinds of furniture in the period and style of the house.”10 

At first, the church was subject to severe criticism from other 
believers. How could the luxurious ornaments of the location be defended 
from a Christian view of the individual believer’s responsibility of 
stewardship? Lambert was also troubled, but finally reached the con-
clusion that Halford House was destined from God to be a sign.11 
Lambert was convinced that the dry fig tree in Mark 11 and also some of 
the New Testament miracles of healing served as signs. But what 
specifically was Halford House a symbolic expression for? Lambert 
finally concluded that the building was destined to express the Church of 
God.12 Even the chronological sequence which the reparation of the 
house on Halford Road required seemed prophetically destined. Here 
Lambert saw an analogy to God’s progressive revelation to the ‘Body of 
Christ’: 

He started with the foundation and the roof. Those two things went together. 
The light and the water came in together. Those four things - as if they were the 
fundamental essential things in the recovery of the church. And then He started 
on the actual furnishing of room after room so that it should become a home 
and a place for rest and a place where we could relax.13 

The fact that Lambert interprets the restoration of the church building 
as a prophetic sign of the true restoration of the ‘Body of Christ’ – the 
latter being a metaphor for the Church of God – is also reflected in the 
following quotation: 

God is not interested in merely an edifice. God is interested in a home. [...] But 
He wants to furnish it so it becomes [...] a place of fellowship… a place that’s 

                                                   
10 Ibid. 

11 Lambert’s at random determination of modern ‘prophetic signs’ is in no way 
exclusively connected to the church building on Halford Road. At one time he even 
referred to the suicidal state of a specific charismatic minister as being a ‘prophetic 
sign’. (Johannes Facius, God can do it without me [Chichester: Sovereign World 
Limited, 1990], 73.)  

12 The basis for Lambert’s spontaneous ‘insight’ was probably his interpretation 
of the Old Testament books Ezra and Nehemiah. He saw both books as prophetic 
writings which, in a unique manner, pointed forward to the progressive restoration 
of the church of God after alleged Medieval decay.  

13 Lance Lambert, “History of Halford House,” tape 2 in a series of 2. 
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home, a place of rest, a place of intimate activity. [...] I sometimes have 
wondered whether in the end when this House [Halford House] is finished, the 
Lord will return.14 

Several Norwegian people have visited Halford House and claim to 
have received personal edification through this contact. 

 

                                                   
14 Ibid. 
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KAPITTEL 27 

Poul Madsen og Kristent Fællesskab-             
bevegelsen i Danmark* 

Flere av mine artikler har beskjeftiget seg med enkeltpersoner som røper 
en læremessig affinitet til den britiske Keswicktradisjonens hellighets-
forståelse samtidig som deres ekklesiologi reflekterer en viss arv fra 
plymouthbrødrene. Jeg vil her presentere den danske Kristent Fælles-
skabbevegelsen, hvis grunnlegger Poul Madsen (1916-2009), naturlig 
nok, også vil vies forholdsvis stor plass. 

Madsen er utdannet cand.jur. fra 1940 og jobbet de ti første årene i 
Centraladministrationen i København.1 I 1938 ble han gjort oppmerksom 
på J. Fjord Christensens møter i Teknologisk Institut, hvor han så begynte 
å gå regelmessig til bibelundervisning.2 Før vi går videre inn på Madsens 
liv og virke er det naturlig med en kortfattet introduksjon av to personer 
som har fått betydning for hans videre utvikling. 

Jesper Fjord Christensen (1868-1956) 

J. Fjord Christensen jobbet de første årene etter fullført teologisk utdan-
nelse som lærer, “idet han ike anså sig for egnet til at beklæde et præste-
embede.”3 Senere lot han seg imidlertid overtale og valgte da det lille 
stedet Askø, med sine rundt 200 innbyggere. Først i 1905 - åtte år etter at 
han kom til Askø - opplevde presten en kristen omvendelse. Forkynnel-
sen tok en ny dreining, og Christensen fikk etterhvert rykte på seg som en 
ualminnelig dyktig bibellærer. I 1916 fikk han dog medias oppmerksom-
het rettet mot seg da han “efter megen bøn” følte at han ikke skulle tilkal-
le lege da datteren fikk kokende vann helt over seg. Christensen var over-
bevist om at Gud ville gripe inn med helbredelse. Barnevernet var imid-

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 5-1 (2006) s. 35-56. En engelsk-

språklig versjon ble publisert i The Journal of Pentecostal Theological Association  
vol. XXVIII no 1 (2008) s. 34-48. 

1 Madsen var ‘fuldmægtig’ i Indenrigsministeriet og var iferd med å avansere til 
kontorsjef i det nye Arbejdsministerium da han opplevde seg kalt til heltids 
forkynnervirksomhet.  

2 Poul Madsen, intervju datert 19.11.1994. Se også Poul Madsen, “Nogle beslut-
ninger af afgørende betydning for mit liv og virke.” Mod Målet, jan.-feb. 2006 s. 5. 

3 Poul Madsen, “J. Fjord Christensen.” Mod Målet, des. 1956 s. 1.  
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lertid av en annen mening og “fjernede barnet fra hjemmet og lod det ind-
lægge til behandling.”4 

Christensen opplevde etterhvert at hans virke ikke skulle være begren-
set til folkekirken og søkte avskjed som prest i 1922. I mange år reiste 
han rundt i sommerhalvåret, mens han resten av året holdt møter i Tekno-
logisk Institut i København. I denne perioden hadde han en opplevelse av 
at Gud kom til ham med ordene fra Johannes Åpenbaring 1:11 – “Hvad 
du ser, skriv det i en bog.” Christensen begynte etter dette å skrive ned 
prekenene ord for ord. I mange år var Christensens nedskrevne prekener 
fast innslag i Madsens månedsblad Mod Målet.5 

En av grunnene til at Christensen forlot folkekirken, var at han var 
blitt overbevist om gyldigheten av troende dåp. Selv om møtene i Tekno-
logisk Institut ikke var identifisert med noen lokal menighet, ble man 
likevel kritisert for å dra troende mennesker ut av den danske folkekirken 
og inn i de ulike frikirkene. Den karismatiske misjonsforbundsforkyn-
neren Erik Larsson, som hørte Christensen første gang i 1930 og senere 
selv ble innbudt dit som forkynner, opplevde i ettertid kritikken som del-
vis berettiget.6 

Sofie Jørgensen (1886-1987) 

I 1936-37 vendte 50 år gamle Anna Sofie Marie Jørgensen hjem til Dan-
mark etter etter å ha virket innen Hudson Taylors misjonsorganisasjon 
China Inland Mission fra og med 1910.7 Under oppholdet i Kina hadde 
hun hadde stått Watchman Nee forholdsvis nær. Mens hun var i Kina, 
opplevde hun at Gud viste henne hvordan de troende i Danmark var 
“adskilte fra hinanden, idet alle de forskellige kirkeretninger havde høje 
mure, som forhindrede dem i at være det ene Legeme for Herren.”8 Mens 
hun fremdeles var i bønn, opplevde hun å høre ‘Herrens tiltale’ om å 
vende hjem til Danmark for primært å be om “at alle disse mure måtte 

                                                   
4 Ibid., s. 2. 

5 Poul Madsen, “Mod Målet.” Mod Målet, januar 1961, omslag s. 2. 

6 Erik Larsson, intervju datert 12.12.1994.  

7 Daphne Deen (Oversees Missionary Fellowship, UK), brev til artikkel-
forfatteren datert 20.02.1996. Se forøvrig i underkant av 30 brev fra Jørgensen i 
perioden 1915-37 i Meddelelser, utgitt av Lærernes Missionsforening. 

8 Eva Johansen (Give, Danmark), brev til artikkelforfatteren datert 02.03.1996. 
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blive brudt ned.”9 Jørgen-sen underrettet China Inland Missions ledelse 
om beslutningen om å bli løst fra ‘tjenesten’. Istedet ble hun bevilget 
permisjon “idet man regnede med, at det umuligt kunne være Guds vilje, 
og at hun blod måtte være stille for Gud en tid.”10 

Sammen med en britisk CIM-misjonær, Elisabeth Fischbacher, som 
også stod Watchman Nee nær, tilbrakte hun ett års tid i bønn inntil det ble 
klart for dem begge at hun “måtte rejse hjem til Danmark og være dette 
bønnens redskab for Gud der.”11 Hun fikk kontakt med Christensen, som 
var meget interessert i hva Jørgensen kunne formidle av Nees under-
visning. I 1938 utgav Christensen første utgave av den danske overset-
telsen Bibelske menigheder, som senere kom ut på engelsk under de to 
titlene Concerning our Missions og The normal Christian Church Life 
(sistnevnte tittel i USA). Boken består av en del av Nees taler til sine 
yngre medarbeidere i Kina og var i utgangspunktet ikke bestemt for 
offentliggjøring. Christensen skriver imidlertid i det danske forordet: 

Naar vi har bestemt oss til at lade [Bogen] udkomme paa Dansk, er Grunden 
den, at den er et ærligt Forsøg paa at løse det vanskelige Menighedsspørgsmaal 
og fjerne Partivæsenets Forbandelse fra Herrens Menighed. Der er egentlig intet 
andet at sige til Forsvar for Bogen, end at den i eet og alt stemmer med Skriften. 
Den, der ikke vil lade Herrens Ord være øverste Norm og Rettesnor i alle Ting, 
har Bogen intet Budskap til, men den, for hvem et ‘Saa siger Herren’ afgør alle 
Spørgsmaal, vil være taknemmelig for denne Haandsrækning til at finde ut af 
Virvaret.12 

Høyst sannsynlig var det også gjennom Jørgensen at Christensen i 
1939 fikk rede på at Nee befant seg i Europa. Kineseren ble invitert til 
Danmark hvor man hadde møter på den internasjonale høyskolen i Hel-
singør. Nees undervisning derfra ble siden gitt ut i bokform under tittelen 
The Normal Christian Life. Boken hevdes å være en av de mest solgte og 
utbredte kristne bøker på 1950-tallet og hadde i 1972 blitt oversatt til 18 
ulike språk.13 

                                                   
9 Ibid. 
10 Ibid.  

11 Ibid. 

12 Watchman Nee, Bibelske Menigheder. Tilbakeblik over Arbejdet. Forkortet 
Oversættelse fra Kinesisk. (København: Fjord Christensen og Sofie Jørgensen, 
1938) s. 3-4.  

13 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, sept. 1972 s. 16. 
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I 1942 ble Madsen overbevist om nødvendigheten av troende dåp og 
lot seg døpe av Christensen, som halvt spøkefullt bemerket: ‘Nå er det 
viktig at ditt hode kommer dypt under vann. Du tenker for mye.’14 

Gjennom Christensen og Jørgensen fikk Madsen siden høre om både 
Nee og den britiske forkynneren T. Austin-Sparks.15 Madsens bror, John, 
som oppholdt seg fire år ved London Bible College fra 1946 til 1950,16 
dro ofte til Austin-Sparks menighet på 39 Honor Oak Road og opplevde 
møtene som usedvanlig givende. Madsen selv besøkte England i 1948, 
1949 og 195517 og møtte der mange av Nees venner, deriblant Austin-
Sparks og dennes svigersønn Angus Kinnear. Madsen skriver: 

På grund av sit [Austin-Sparks] usædvanlige blik for det væsentlige i den 
bibelske åpenbaring kom han uden selv at vide det til at spille en stor rolle i mit 
liv. Før jeg var begyndt Bibelundervisningen i København i 1949, hørte jeg 
ham ved et dagligstuemøde i Skotland, hvor vi vel var omkring 10 til stede. 
Medens jeg lyttede til ham, fik jeg ‘en ny Bibel’ og fornemmede da, hvad 
bibelsk forkyndelse er. Uden denne hjælp havde jeg næppe kunnet gå i gang 
med en gennemgang af hele Skriften.18 

Madsens arbeid, som først fikk navnet Hvide Marker,19 oppstod i 
København i 1947 i forlengelse av to misjonærers utreise til henholdsvis 
India og Kina: 

En lille kreds av deres venner følte trang til at følge dem med deres forbøn og 
besluttede sig derfor til at samles regelmessigt en gang om måneden til bøn. 
Kredsen voksede hurtigt, der kom andre kredse til i forskellige provinsbyer, og i 
løbet af de ca. 3 år, der er gået, siden den første bedekreds samledes for første 
gang, er antallet af forbedere for disse missionærer vokset til over 600.20 

                                                   
14 Poul Madsen, intervju datert 19.11.1994.  

15 For nærmere opplysninger om Austin-Sparks, se Geir Lie, “T. Austin-Sparks – 
a brief introduction.” Refleks 3-1 (2004) s. 48-52. 

16 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, juni 1969 s. 15.  

17 Poul Madsen, “Hendes husbond synger hendes lov.” Mod Målet, august 1960 
s. 3. 

18 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, juli 1971 s. 1. 

19 Navnet er hentet fra Jesu ord i Joh. 4:35: ‘Opløft jeres øjne, og se at markene 
er hvide til høst.’ (Poul Madsen, “Nytårsbrev.” Mod Målet, januar 1955, omslag s. 
2.) 

20 Poul Madsen, “Hvide Marker. En kort redegørelse for arbejdet og dets mål.” 
Mod Målet, juni 1950 , u.s. 
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Etter en tid meldte behovet seg for systematisk bibelundervisning, og i 
februar 1949 ble denne igangsatt, “bestående i en gennemgang af hele 
Bibelen i hovedtræk.”21 Man startet opp i et privat hjem, men det stadig 
voksende deltakerantallet gjorde det raskt nødvendig å leie mer egnede 
lokaler. Den nye virksomheten synes imidlertid å ha blitt møtt med en 
viss skepsis - iallfall til å begynne med: 

Lukkede døre blev åbnet som svar på bøn. Året efter at vi var lukket ude af 
K.F.U.M. og der var blevet advaret offentligt imod os i Kristeligt Dagblad og 
sendt skrivelser ud om, at dørene burde lukkes for mig, åbnede Gud samtlige 
Københavns kirker for os og sluttede med at give os domkirken fem aftener i 
træk, alt som svar på bøn. Hundredevis af mennesker søgte da frelse, uden at vi 
havde sat nogen pressekampagne i gang, uden at vi betalte så meget som en 
krone til annoncering eller til mødelokaler - alt blev os givet fra oven som svar 
på bøn.22 

Kontorsjef Niels Sørensen, som ledet møtene i Teknologisk Institut 
fram til sin død i 1946, hadde startet månedsbladet Det salige håb i 1939. 
Siden den finsk-svenske forkynneren Frank Mangs hadde holdt møter 
sammen med J. Fjord Christensen og flere ganger hadde uttrykt ønske om 
å ha et organ i Danmark, spurte Sørensens enke om Mangs kunne tenke 
seg å ta over bladet. Mangs hadde imidlertid ikke kapasitet til dette, og i 
1947 tok dermed 30 år gamle Poul Madsen ansvaret for bladet som så 
fikk navnet Mod Målet.23 Madsen skriver: 

En nat sagde Herren imidlertid ganske tydeligt til [Sørensens enke], at hun 
skulle tilbyde mig forlaget, og da hun henvendte sig til mig, forstod jeg, at det 
var et kald fra Herren.24 

Allerede i februar 1950 begynte Madsen dessuten med tilsvarende 
undervisning i Odense. Det var til å begynne med ikke aktuelt å arrangere 
søndagsmøter/gudstjenester i og med at slike møteformer ble regnet som 
“et typisk kirke- og menighedsanliggende - og Hvide Marker er netop 

                                                   
21 Ibid., u.s.  

22 Poul Madsen, “Et tilbageblik.” Mod Målet, sept. 1971 s. 3.  

23 Madsen, intervju datert 19.11.1994.  

24 Poul Madsen, “Et vidnesbyrd.” Mod Målet, jan. 1963, omslag s. 2. 
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ikke nogen kirke eller menighed.”25 Tvert imot ble det hevdet å ligge 
“ganske udenfor Hvide Markers opgave at danne menighed.”26 

Fra og med 1. januar 1955 falt betegnelsen ‘Hvide Marker’ bort og 
man tok navnet ‘Kristent Fælleskab’, inspirert blant annet av versene i 
Filemon 627 og Fil. 1:5.28 Man var fremdeles bevisst på at menigheten 
som sådan var “dannet af Helligånden” og bestod “af alle de troende i 
København.” Man kunne ikke melde seg inn i Kristent Fælleskab, og 
ingen ville kunne innskrives i noen menighetsprotokoll.29 Madsens 
økumeniske holdning kom også til uttrykk gjennom forsikringen om at 
møtedeltakere som følte at de skulle “stå sammen med trossøskende 
andre steder i vor store by,” skulle slippe å frykte “at der fra vor side skal 
blive gjort noget forsøg på at ‘kabre’ ham eller hende.” Madsen påla 
forøvrig disse ikke å støtte “bibelundervisningen økonomisk ved at lægge 
gaver i bøsserne, hvis det sker på bekostning af den forsamling, de har 
deres åndelige hjem i.”30 Madsens månedsblad refererer for øvrig også til 
fellesmøter med både Indremisjonen, Misjonsforbundet, Baptistsamfun-
net og Apostolsk Kirke.31 “Vi har erfaret, at det, der forener os, er stær-
kere end det, der adskiller os,” skriver han ved en annen anledning. 
Madsen kunne også komme med følgende selvkritikk av egen virksom-
het: “Der finnes blandt mange lutherske venner en stille hellighed, en 
ukunstlet beskedenhed, en bæven for Gud, som man nok kan savne, hvor 

                                                   
25 Poul Madsen, “Hvide Marker (2). En kort redegørelse for arbejdet og dets 

mål.” Mod Målet, juli 1950 s. 13. 

26 Ibid. 

27 ‘Sammen med dem eier du troen, og det er min bønn at den må være virksom 
og gi deg større innsikt i det gode vi skal gjøre for Kristus.’ 

28 ‘For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet.’  

29 Poul Madsen, “Nytårsbrev.” Mod Målet, jan. 1955, omslag s. 2. 

30 Poul Madsen, “Redegørelse for bibelundervisningen.” Mod Målet, sept. 1959 
s. 13.  

31 Kristent Fælleskab har et baptistisk dåpssyn, men hevder likevel at “de, der af 
hjertet kan hvile i deres barnedåb, påtvinges bestemt ingen dåb.” Dermed skal ikke 
dåpen “skille Guds børn fra hinanden.” (Dorthe Vestergaard, “Ordet og bønnen er 
noget fundamentalt i Kristent Fælleskab.” Udfordringen, 11. januar 1990 s. 8.) 

TM

PDF Editor



Poul Madsen og Kristent Fællesskab-bevegelsen i Danmark 

 355

man er blevet dus-kammerat med Gud og ikke viger tilbage for at vidne 
om, at man ejer ‘det fulde evangelium’.”32 

Interaksjon med britiske trosfeller 

Madsen opplevde tidlig at kristenfolket i England hadde en langt bedre 
bibelforståelse enn dets trosfeller i Danmark. De troende i England syntes 
forøvrig langt mer systematisk i sin bibellesning. Sannsynligvis allerede i 
1948 hadde Madsen blitt venn med Charles J. B. Harrison, som forøvrig 
også var influert av Austin-Sparks.33 Harrison gjennomgikk hele Bibelen 
i løpet av 1 uke ved hjelp av ‘store overskrifter’.34 Inspirert av “min kære 
broder C.J.B. Harrison, der besøgte os i København i efteråret 1951 og 
holdt en række møder sammen med os,” utarbeidet Madsen en skjematisk 
oversikt over de ulike bøkene i Bibelen. Disse ble i løpet av en periode på 
5½ år presentert i Mod Målet.35 I 1955 kom for øvrig materialet også ut i 
bokform under tittelen Bibeloversigterne. En skematisk oversigt over og 
kort analyse af hver bog i Bibelen.36 

Om ikke Madsen kan peke på noen konkret ‘frelsesopplevelse’,37 er 
han likevel bevisst en religiøs oppvåkning i gymnasårene. Litt etter litt 
“vågnede en længsel efter god opbyggelig litteratur, der kunne hjælpe 
mig i mit trosliv.” På dette tidspunkt visste han ikke “at kristendom 
kunne være andet end den evangelisklutherske gode gamle danske folke-
kirke, hvor jeg havde lært så meget - den gang levede kæmperne nemlig 
endnu i folkekirken.” Gjennom forbindelser utenfor folkekirken kom 

                                                   
32 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, april 1972 s. 15.  

33 Se forøvrig Harrisons artikler i Austin-Sparks tidskrift A Witness and A Tes-
timony, eksempelvis “God’s Final Movement,” juli 1955 s. 84-89; “The Significance 
of the Holy Spirit’s Coming and Presence,” nov. 1957 s. 135-139. 

34 Poul Madsen, intervju datert 19.11.1994. 

35 Poul Madsen, “Nogle ord om bibelskemaerne.” Mod Målet, august 1955, s. 12. 

36 Madsen, 1955. Se også Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, des. 1968 s. 
16: “En finsk oversættelse af Bibeloversigten er nu udkommet. Bibeloversigten 
anvendes i adskillige bibelskoler og af teologiske studenter rundt om i 
Skandinavien.” Se også Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, jan. 1969 s. 17: 
“En lærerskole i Bergen bestilte for nylig 76 eksemplarer av Bibeloversigten.”  

37 Poul Madsen, intervju datert 19.11.1994. 
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imidlertid Madsen snart i kontakt med Kirkeklokken forlag,38 som tross 
forankringen i folkekirken – “så det som en opgave at udgive opbyg-
gelige bøger af ikke-luthersk observans, især angelsaksisk Keswick-
præget opbyggelseslitteratur.”39 Madsen kastet seg så over biografiske 
fremstillinger av 1800-tallets hellighetsforkynnere som Johann Blum-
hardt, Charles Finney, R.A. Torrey, D.L. Moody og Andrew Murray. I 
Mod Målet finner vi dessuten artikler av A.J. Gordon,40 A.B. Simpson,41 
E.M. Bounds42 og Jessie Penn-Lewis.43 En rekke kjente kristne leder-
skikkelser har deltatt ved flere av Madsens årlige sommerstevner på 
Nyborg Strand fra og med 1951, derav forkynnere som dr. Martin Lloyd-
Jones,44 Francis Schaeffer,45 T. Austin-Sparks,46 Bakht Singh,47 Stephen 
Kaung og Witness Lee.48 Flere av disse hadde forøvrig stadig artikler i 
Madsens månedsblad. 

                                                   
38 “Bladet Kirkeklokken udkom første gang i 1888 som et udslag af, at en kreds 

af kristne i København, domineret af præster i folkekirken, ønskede at gøre noget 
nyt. Man ville kalde folk til kirke, men man ville også bl.a. afhjælpe et socialt behov 
blandt byens børn.” Smørgrosserer Thorvald Plum var med i initiativgruppen, og da 
de øvrige etterhvert falt fra, ble det han som tok initiativet til forlaget Kirkeklokken 
som begynte å utgi de første bøkene på slutten av 1800-tallet. (“KMIs årsmøde.” 
Godt Budskab, juni 1994 s. 2. Se også Christian Svendsen, “100 år.” Godt Budskab, 
7. okt. 1988 s. 1-2, 7, 10.)  

39 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, mai 1973 s. 15.  

40 Adoniram Judson Gordon, “Sædekorn.” Mod Målet, mai 1959, u.s. 

41 Albert Benjamin Simpson, “Snævre passager.” Mod Målet, april 1968 s. 5-8, 
13-14; “De medarbejdere vi ønsker.” Mod Målet, feb. 1969 s. 14. 

42 E.M. Bounds, “Gud søger mænd.” Mod Målet, aug. 1966 s. 3-4.  

43 Jessie Penn-Lewis, “Hvor dybt skal korset gå?” Mod Målet, juli 1950 s. 9-12; 
“Sønderbrudt.” Mod Målet, jan. 1953 s. 8-10; “Højt over alle.” Mod Målet, feb. 
1955 s. 12. For nærmere informasjon om Penn-Lewis, se Geir Lie, “Jessie Penn-
Lewis – en kortfattet introduksjon.” Refleks 2-1 (2003) s. 31-40. 

44 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, sept. 1966 s. 18. 

45 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, jan. 1969 s. 16. 

46 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, juni 1969 s. 18.  

47 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, nov. 1969 s. 15. 

48 Poul Madsen, “Witness Lee’s og Stephen Kaungs besøg.” Mod Målet, april 
1958 s. 13.  TM
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Også Madsens artikler ble trykt i utenlandske blader, som Harry Fos-
ters Toward the Mark, hvilket etterfulgte Austin-Sparks A Witness and A 
Testimony49 ved sistnevntes bortgang i 1971.50 I sine yngre dager ble 
Madsen influert av Austin-Sparks betoning av korsets subjektive virkning 
i den troendes liv. Han bifalt dessuten sistnevntes forståelse av menig-
heten som et åndelig felleskap. Felleskapet mellom de troende er primært 
en organisme, ingen organisasjon:  

De første kristne var en stor åndelig familie, ukomplicerede og enkle. Familien 
omfattede alle dem, der var ‘født på ny’ og derfor ejede Guds Ånd, hverken 
flere eller færre. Den familie kunne man ikke indmelde seg i. Enten var man 
født medlem, eller også var intet medlemskab muligt.51 

Om Madsen i sin tidlige ungdom var influert av mange av lederne 
innenfor den såkalte Keswickbevegelsen, opplever han i ettertid under-
visningen om å ‘regne seg som død for synden’ som for skjematiserende. 
Livet med Gud består ikke primært av teknikker som kan tillæres. Vi må 
søke Gud personlig, mener han idag.52 

Madsen var, som allerede nevnt, personlig venn av Austin-Sparks 
svigersønn Angus Kinnear. Begge britene besøkte Danmark etter at Mad-
sen hadde begynt med søndagsmøter i København.53 Austin-Sparks 
hadde vært en tur på Taiwan og i Hong Kong og var veldig grepet av det 
han hadde sett av menighetsbyggende arbeid inspirert i forlengelse av 
Watchman Nees tidligere virksomhet i Kina.54 Austin-Sparks oppmuntret 

                                                   
49 Austin-Sparks gav ut sitt blad i perioden 1927-71. 

50 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, okt. 1980 s. 8. Toward the Mark ble 
utgitt i perioden 1972-89. Madsens regelmessige bidrag følger bladet fra begynnelse 
til slutt. Hans første bidrag var “What can we do,” mars-april 1972 s. 27-29 mens 
siste artikkel gjaldt “The Spirit of Truth” sept.-okt. 1989 s. 91-94. Sporadiske 
artikler av Madsen kunne også forekomme i A Witness and A Testimony, som “The 
Spirit of Faith,” jan.-feb. 1971 s. 6-8; “The Characteristics of the Word of Faith,” 
mars-april 1971 s. 32-35; “The Reality of the Word of Faith,” mai-juni 1971 s. 55-
56 og juli-aug. 1971 s. 79-81. 

51 Poul Madsen, Kristent Fælleskab. En redegørelse (København: Forlaget Mod 
Målet, 1967) s. 4-5. 

52 Madsen, intervju datert 19.11.1994. 

53 Ibid. 

54 Austin-Sparks benyttet en hel preken under Madsens sommerstevne på Nyborg 
Strand i 1956 til å dele erfaringene fra Taiwan. (Austin-Sparks, “Guds gerning på 
Formosa,” i: Højt i det himmelske. Kristent Fælleskabs sommerstævne 1956 TM
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Madsen til selv å dra til Østen for å la seg inspirere. Madsen kjente 
allerede til både Watchman Nees menighetsbyggende arbeid i Kina og 
Bakht Singhs tilsvarende gjerning i India. Allerede i 1947 da bønnegrup-
pen startet opp i København 

blev vennerne i Den lille Flok hurtigt nogle av dem, vi særlig følte ansvar for. 
Vi havde en følelse af, at Herren brugte dem ud over det sædvanlige, og det var 
en forret at stå med dem i trofast og ansvarsbevidst forbøn. Senere hørte vi også 
om Bakht Singh’s arbejde i Indien, og den samme fornemmelse af, at vi havde 
et åndelig medansvar for hans gerning, greb mange af os.55 

Poul Madsen versus Witness Lee 

Etter innbydelse fra Taiwan og India dro Madsen og hustru sammen med 
Austin-Sparks i begynnelsen av 1957. I ettertid karakteriserer Madsen 
besøket som en skuffelse.56 På Taiwan møtte han blant annet Witness 
Lee, som hadde gigantiske møter som samlet 5000 mennesker til 
nattverd. Madsen ble møtt av 1000 kinesere som sang for ham og hans 
hustru. I løpet av de 6 ukene de tilbrakte på Taiwan ble de mer og mer 
både forundret og urolige. Under en sammenkomst henvendte plutselig 
Lee seg til Madsen med spørsmålet: ‘What is the local church?’ Madsen 
svarte at den lokale menighet er summen av alle gjenfødte kristne innen-
for et gitt geografisk område. Lee ‘korrigerte’ ham så offentlig ved å 
ramse opp omlag 10 punkter som måtte være tilstede før en lokal menig-
het kunne ansees å være konstituert, deriblant at man måtte ha rettelig 
innsatte ‘eldste’. Madsen grep imidlertid ordet på nytt og utbrøt ‘I totally 
disagree!’ Madsen opplevde mer og mer at Lee istedetfor å lede en kris-
ten menighet hadde etablert en organisasjon preget av jernstyre og 
eksklusivitet. 

                                                                                                                        
[København: Forlaget Mod Målet, 1956] s. 35-37.) Se også diverse artikler av 
Witness Lee i Austin-Sparks blad A Witness and A Testimony, eksempelvis “A God 
Who Hides Himself,” nov. 1956 s. 129-132; “Spiritual Experience,” mars 1957 s. 
35-40.  

55 Poul Madsen, “Rejsebrev nr. 1.” Mod Målet, mars 1957, omslagets s. 2. 

56 Madsen, intervju datert 19.11.1994. Skuffelsen over at forventningene ikke ble 
innfridd på Taiwan innebar også en skuffelse over Austin-Sparks. Det er derfor 
ingen tilfeldighet at sistnevnte, til tross for sin deltakelse på Madsens sommerstevne 
både i 1954 og 1956, ikke ble invitert tilbake før 1969. (Poul Madsen, “Hvad ser 
du?” Mod Målet, juni 1969 s. 18.) 
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Når vi ser bort fra det karakteristiske kultursjokket som møter de 
fleste førstegangsreisende i den såkalt tredje verden,57 var tonen i reise-
brevene likevel overveiende positiv: “Men overalt er vi blevet modtaget 
med rørende hjertelighed.”58 Selv Madsens observasjon av den “åndelige 
opdragelse” i menigheten hvor de nyomvendtes “personlige ønsker og 
tilbøjeligheder og særmeninger må lægges til side for det langt større at 
tjene helheden, d.v.s. tjene Kristus i hans legeme,”59 synes positivt 
referert. Først på et langt senere tidspunkt kommer Madsens uro til 
overflaten: 

Som tidligere omtalt er mange af forsamlingerne på Formosa blevet splittet. De 
har været gennem smertefulde kampe, og der foregår fortsat meget, som volder 
sorg og bedrøvelse. Det gælder i det hele taget det store arbejde, som er knyttet 
til Watchman Nees og Witness Lees navne. Overalt i Det fjerne Østen er disse 
forsamlinger i store interne vanskeligheder.60 

                                                   
57 “Her er en mængde cyklerickshaw’er. Jeg fik en tur forleden dag i en af de, 

men jeg håber ikke, at jeg fik for mange lopper fra den.” (Poul Madsen, “Rejsebrev 
nr. 6.” Mod Målet, april 1957, u.s.) “Vi er blevet inkvarteret på byens fineste hotel. 
Vi bor i et dejligt værelse, hvor der ikke er gjort rent de sidste måneder. Heldigvis 
kan vi regne med, at der blev skiftet sengetøj ved det kinesiske nytår for ca. en 
måned siden, så mere end 30 kinesere har der ikke ligger [sic] i dette sengetøj før os. 
Vi overvejer at gå i seng med regnfrakker på!!” (Poul Madsen, “Rejsebrev. nr. 7.” 
Mod Målet, april 1957, omslagets s. 2.) 

58 Poul Madsen, “Rejsebrev nr. 8.” Mod Målet, april 1957 s. 13. 

59 Poul Madsen, “Rejsebrev nr. 9.” Mod Målet, april 1957 s. 13. Flere indisier på 
at Madsen neppe kan ha opplevd bare “skuffelse” i Østen, er at Witness Lee deltok 
på sommerstevnet på Nyborg Strand i 1958. (“Åbent hus.” Mod Målet, okt. 1958.) 
Lees prekener ble forøvrig samlet og gitt ut under tittelen Livets træ. (“Bestilling af 
bøger.” Mod Målet, des. 1958 s. 11.) 

60 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, nov. 1968 s. 18. Allerede i 
oktobernummeret av Mod Målet i 1961 møter vi imidlertid de første forsiktige 
hentydninger om at alt kanskje ikke var som det skulle på Taiwan. I artikkelen 
“Hvad ser du?” skriver Madsen: “Man møder i dag her og der mennesker, som gør 
Watchman Nee’s ord til normen for, hvorledes der bør arbejdes i Guds rige. De 
misforstår ham komplet. Han vil lige så nødigt som alle andre Åndens mænd skabe 
et nyt læresystem, et nyt bogstavsystem, hvorefter alle sig haver at rette. Dette 
gælder også hans uden tvivl bibelske lære om den lokale menighed. Man møder 
mennesker, der er alt for beherskede af, hvad de mener at have lært af Watchman 
Nee. Menigheden opbygges aldrig, hvor bogstaven - end ikke den rette bogstav - er 
herre, men kun hvor Ånden er Herre - og Ånden sprænger alle systemer, også de 
allerrigtigste, og fører os fram ad livets forunderlige vej - hvilket netop er, hvad også TM
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Noe senere gjør så Madsen oppmerksom på at Witness Lee har forlatt 
Taiwan og flyttet til USA: 

Denne rigt udrustede mand følger nu en ny linie for arbejdet, som mange har 
svært ved at acceptere. Han behøver megen forbøn, at hans rige udrustning og 
vældige energi må blive anvendt på allerbedste måde for den Herre, som han af 
hjertet vil tjene. Watchman Nees navn knyttes nu til en del, som mange mener, 
han ikke selv ville godkende, om han var fri og kendte det.61 

Til tross for en fremdeles ærbødig omtale av de kinesiske lederne, 
konkretiseres Madsens uro for hver gang de samme personer omtales i 
Mod Målet: 

Witness Lee og Stephan [sic] Kaung har fået amerikansk statsborgerret. De 
arbejder med vældig energi og samler hundredvis af mennesker. Jeg føler en 
dyb bekymring, når jeg tænker på deres arbejde, idet det for mig ser ud, som om 
de er kommet ind i noget skæbnesvangert eksklusivt og sekterisk, deres rige 
udrustning til trods. Vi må ikke glemme dem i vore bønner.62 

Etter å ha lest Nees bok The normal Christian Church life mener 
Madsen i ettertid å kunne se en kime til den eksklusivitet han ble vitne til 
rundt Witness Lees arbeid på Taiwan. Etter at Lee siden flyttet til USA 
og ble enda mer ytterliggående, undrer Madsen på om også denne utvik-
lingen er et direkte resultat av at Lee følger prinsippene slik de utlegges i 
ovennevnte bok av Watchman Nee.63 Madsen opplever at det av Nees 

                                                                                                                        
Watchman Nee selv ønsker. Læs derfor alle hans bøger med skønsomhed og inddrik 
ikke bogstaven, men Ånden!”  

61 Poul Madsen, “Hva ser du?” Mod Målet, mai 1970 s. 18. Se også Poul 
Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, sept. 1972 s. 16: “Det bør måske tilføjes, at der 
ud over de ovennævnte bøger af Watchman Nee er udsendt adskillige andre i hans 
navn i U.S.A. Han tages nu til indtægt for sekteriske og ekstreme synspunkter, som 
han aldrig selv ville have godkendt, og hans navn benyttes på en uåndelig og 
uforsvarlig måde.” 

62 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, aug. 1973 s. 18. 

63 “På det tidspunkt [Watchman Nee besøkte Danmark i 1939] havde han utgivet 
et vidnesbyrd om sit arbejde under titlen ‘Concerning our Missions’ (angående vort 
kald og vor gerning). Det var - således som det udtrykkelig fremgår af titlen - et 
vidnesbyrd om, hvorledes Gud havde ledet ham i arbejdet med at opbygge lokale 
forsamlinger, men det var ikke hans mening, at bogen skulle opfattes som en 
lærebog i nytestamentlig menighedsliv. Desværre blev den af mange opfattet således 
(på dansk blev den derfor utgivet under titlen ‘Bibelske menigheder’), hvilket har 
medført en del forvirring adskillige steder, især hvor man helt bogstaveligt og 
slavisk har fulgt bogens anvisninger.” (Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, 
sept. 1972 s. 15.) “Her er et andet vigtigt område, hvor mange har læst alt for mange TM
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undervisning som samler seg om korsets budskap og dets betydning for 
den enkelte troende, har hatt positiv innflytelse mange steder, men han 
ser også en fare i en overbetoning av det subjektive. De menighets-
relaterte bøkene, hvor menigheten blir forkynnelsens gjenstand, har imid-
lertid hatt skadelige virkninger.64 

Bakht Singh 

På vei hjem fra Taiwan møtte Madsen Bakht Singh i India. Singh hadde 
på det tidspunkt grunnlagt flere hundre menigheter. Disse var enkle, 
“primitive forsamlinger” hvor både evangelisasjon og nattverdsfelles-
kapet ble poengtert. Om oppholdet på Taiwan var blitt positivt omtalt i 
Mod Målet, syntes møtet med Singh å ha vært enda mer oppløftende: 

Bakht Singh er en af de største personligheder, vi har truffet, den mest 
interessante på denne rejse. [...] Han er fuldstændig upåvirket og uimponeret af 
Vesten, men helt åben og fri. Arbejdet her synes umiddelbart at have endnu 
større udviklingsmuligheder end det på Formosa, idet det dels er mere originalt, 
dels mindre organiseret. Forsamlingerne, af hvilke der er hundredvis, er ikke 
ensartede eller ensrettede. I hver enkelt by har Gud ledet dem på en speciel 
måde.65 

Bakht Singh vokste opp i en tradisjonell sikh-familie. Til tross for at 
han betegner seg som bitter fiende av all kristendom helt fra barndommen 
av, gikk han 5 år på en misjonsskole i Punjab. Etter avlagt eksamen i 
1926 bar det så til England hvor Singh “begyndte at læse på den 
polytekniske læreanstalt i London.”66 Etter et kort opphold i Canada i 
1928 dro han så tilbake året etter for å “avslutte en bestemt ud-

                                                                                                                        
bøger og derfor ikke hørt, hvad Herren personligt ville sige dem. De vidste jo fra 
bøgene, hvad han burde sige! Nogle har i bøgerne [Nees bøker om menigheten] læst 
en mengde om, at uden ældste er der ingen menighed. Andre har læst, at hvis man 
ikke har bopæl i samme kommune, hører man ikke til i samme menighed. Andre 
igen har læst noget tredie.” (Poul Madsen, “De mange misforståelser.” Mod Målet, 
april 1970 s. 4.) Sannsynligvis alluderer Madsens kritikk her vel så mye til danske 
Witness Lee-tilhengere, som f.eks. Marius Johansen (med opprinnelig bakgrunn fra 
henholdsvis Teknologisk Institut og Kristent Fællesskab) og Ellenhardt Lak (med 
opprinnelig bakgrunn fra henholdsvis Apostolsk Kirke og Kristent Fællesskab). 
Blant annet disse to tok initiativ til en ny utgave av Watchman Nees bok Bibelske 
menigheder, som nå fikk tittelen Det normale Kristne Menighedsliv.  

64 Madsen, intervju datert 19.11.1994. 

65 Poul Madsen, “Rejsebrev nr. 13.” Mod Målet, mai 1957 s. 13. 

66 Bakht Singh, “Uudsigelig glæde.” Mod Målet, januar 1955 s. 5.  
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dannelse.”67 Av en venn fikk han låne et nytestamente hvis budskap 
straks grep ham. 16 desember 1929 betegner han så som sin personlige 
‘frelsesopplevelse’.68 Tre år senere ble han døpt i Vancouver og reiste 
deretter “fra sted til sted og aflagde mit vidnesbyrd.” 

Etter sju års fravær vendte han så tilbake til India i 1933 som utdannet 
ingeniør. Singh var innstilt på å leve et behagelig liv, men etter en lengre 
‘kamp med Gud’ ble han villig til å gi Gud “alle mine penge” bare han 
fikk jobbe som ingeniør. Han opplevde imidlertid Guds gjensvar: “Jeg vil 
ikke have dine penge, jeg vil have dig!” Det hele endte med at Singh 
kapitulerte, knelte og overgav seg til Guds kall: forkynneroppgaven.69  
Gud, mente han, hadde imidlertid på forhånd gitt ham følgende tre 
direktiver: “Giv først afkald på alle dine krav på ejendom i Punjab og tal 
aldrig med noget menneske om, hvad du behøver. For det andet: Slut dig 
aldrig til nogen kirke, noget missionsselskab eller nogen forsamling. Og 
for det tredie: Læg aldrig dit eget program!”70 

Singh begynte med å dele ut kristne traktater i Karachi i det nåværen-
de Pakistan. De første årene holdt han hovedsaklig friluftsmøter og hjalp 
angivelig hundrevis av mennesker til å ta en beslutning for Kristus. Det 
viste seg at de tradisjonelle kirkesamfunn var ute av stand til å ta hånd 
om de nyomvendte, og Singh så seg nødt til å samle de troende “i lokale 
forsamlinger efter Det nye Testamentes mønster.”71 Singh har grunnlagt 
omlag 400 menigheter i India, og alle er økonomisk selvhjulpne. Madsen 
refererer: 

Det er et stort vidnesbyrd, at disse forsamlinger, der gennemgående består af 
fattige, aldrig beder mennesker om økonomisk hjælp. Ja, de går så vidt, at de 
ikke tillader venligtsindede mennesker, der ikke er født på ny, at give gaver til 
arbejdet.72 

Singh besøkte Danmark og forkynte sammen med Madsen blant annet 
i 1957, 1965 og 1969.73 Inderens suksess i hjemlandet synes imidlertid å 

                                                   
67 Bakht Singh, “Uudsigelig glæde.” Mod Målet, jan. 1955 s. 9.  

68 Bakht Singh, “Hans kærlighed og omsorg.” Mod Målet, juni 1955 s. 2-3.  

69 Bakht Singh, “Uudsigelig glæde.” Mod Målet, feb. 1955 s. 3-4.  

70 Bakht Singh, “Hans kærlighed og omsorg (2).” Mod Målet, juli 1955 s. 13.  

71 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, okt. 1965 s. 16. 

72 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, juli 1966 s. 16.  

73 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, jan. 1970 s. 18. 
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ha avtatt etter hvert på grunn av den “sentraliserte autoritetsutøvelsen”. 
Han var selv juridisk eier av alle menighetsbygningene, noe som har 
skapt problemer.74 

Poul Madsen – anti-karismatisk? 

Madsen har blitt beskyldt for å være “anti-karismatisk,”75 og det hevdes 
at Kristent Fælleskab har opplevd en forholdsvis stor avgang både til 
pinsebevegelsen76 og den karismatiske fornyelse som sådan. Den britiske 
legen Michael Harry møtte Madsen i Austin-Sparks menighet på Honor 
Oak Road i London. I 1961 flyttet han til Danmark hvor han blant annet 
hadde forkynneransvar i Kristent Fælleskab fram til 1965.77 I august 
samme år deltok Harry på Full Gospel Business Men’s Fellowship 
Internationals første samling i Europa, i Martin Lloyd-Jones menighet 
Westminster Chapel i London.78 Etter prekenen gikk Harry fram til 
forbønn og mottok Den Hellige Ånd ‘i tro’. Tungemålsgaven opplevde 
han imidlertid ikke i funksjon før han var tilbake i København igjen. Det 
ble raskt et brudd mellom ham og Madsen, og Harry valgte å melde seg 
inn i den danske folkekirken.79 

                                                   
74 Madsen, intervju datert 19.11.1994. 

75 Hans Kristian Neerskov, intervju datert 12.12.1994. Neerskov begynte 
sammen med andre unge fra Emdrup Kirke (folkekirken) å gå på Madsens 
ungdomsmøter – ‘Hvide Marker’ i 1951. Neerskov identifiserte seg med Kristent 
Fællesskab fram til 1959. Han har siden virket som pinseforstander både på Jylland 
og i København og var siden fulltidsengasjert innenfor Dansk Europamisjon. 

76 Allerede i 1956 ble Madsens bok Helligåndens væsen og virke (København: 
Forlaget Mod Målet) utgitt. Innledningsvis i boken (s. 7.) polemiserer Madsen mot 
kristne [pinsevenner] som med utgangspunkt i Apgj 1:8 nærmest behandler Guds 
Ånd som om han ikke var “en guddommelig person, evig, uskabt, som Faderen og 
Sønnen.” Ifølge Madsen mener de “at kunne slutte, at Helligånden [i praktisk 
henseende kun] er en kraft, som kommer fra Gud, en velsignelse, som han skænker 
sine.” 

77 Se forøvrig Harrys artikler i Mod Målet, eksempelvis “Kristi legeme” (des. 
1962 s. 2-4) og “Den gode hyrde” (jan. 1962 s. 11-13). 

78 Michael Harry, Åndelig fornyelse (København: Forlaget Scandinavia, 1982) s. 
40-41.  

79 Michael Harry, intervju datert 10.12.1994. TM
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‘Anti-karismatisk’ er dog svært negativt ladet. Om Madsen utvilsomt 
er en person med sterke meninger, har han likefullt mot til å ta offentlige 
oppgjør ikke bare med andre, men også med seg selv: 

Nogle venner i Norge, hvis ord har vægt for mig, har ladet mig forstå, at de blev 
bedrøvet over, at jeg for nogle måneder siden i disse spalter rejste spørgsmål 
om værdien af alt, der ikke direkte havde med den lokale menighed at gøre. Jeg 
har læst mine bemærkninger igennem igen og kan godt fornemme, hvad mine 
norske venner siger. Mine udtalelser var alt for kategoriske og kunne derfor 
virke provokerende, som om jeg ville kassere alt andet. Dette var selvfølgelig 
ikke min mening, og jeg er bedrøvet over at have udtalt mig så klodset, at det på 
tryk tager sig ud som en ukærlig dom over andre. Tilgiv mig dette!80 

Madsen hevder forøvrig at han “har været meget iblandt pinseven-
nerne og vennerne fra Apostolsk Kirke.” Sigurd og Anna Bjørner var per-
sonlige venner, som ofte besøkte Madsens møter.81 Dessuten deltok de 
norske forkynnerne Lyder Engh, Thoralf Gilbrandt og Martin Ski på 
Madsens sommerstevne i 1967.82 Like fullt finner Madsen alvorlige teo-
logiske betenkeligheter med både pinsebevegelsen og den karismatiske 
fornyelse.83 Han avviser uttrykket ‘Åndens dåp’ som ubibelsk. Bibelen 
taler nemlig verken om at Ånden skal døpes eller at han døper: “Det gør 

                                                   
80 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, mai 1969 s. 16. Se også Poul 

Madsen, “Hva ser du?” Mod Målet, mai 1967 s. 15: “Når gode venner føler noget 
sådant, er der grund for mig til at ransage mig selv, thi jeg vil ikke være med til at 
såre og bedrøve Guds børn, men søge at være sandheden tro i kærlighed. Jeg har 
derfor gennemgået mine artikler på ny, og jeg må erkende, at jeg har anvendt udtryk, 
der har kunnet opfattes som kolde, ukærlige nålestik. Det vil jeg af hjertet bede om 
tilgivelse for. Jeg føler mig dømt af 1. Kor. 13:1-2. Mit syn på den økumeniske 
bevægelse er uforandret, men jeg vil ikke, at mine ord skal virke hårde og 
ubroderlige.”  

81 Poul Madsen, “Helligåndens virke.” Mod Målet, mars 1972 s. 6. 

82 “Nyborg Strand.” Mod Målet, aug. 1968 s. 7. 

83 Se blant annet Madsens polemikk mot overdreven fokus på troshelbredelse i 
Helligåndens væsen og virke s. 51: “Bibelen taler om gaver til at helbrede, men den 
taler ikke om helbredelsesprædikanter eller helbredelsesevangelister. Og Bibelen 
taler aldrig om helbredelse på en sådan måde, at redskabet kommer i forgrunden. Ej 
heller ser vi noget sted i Bibelen, at den, der blev brugt til helbredelse, selv skabte 
sensation om sit navn eller sit arbejde. I vore dage er der meget farlige strømninger i 
gang på dette område. Visse evangelister har på en uåndelig, ofte usmagelig måde 
bragt helbredelsen af syge frem i et lys, som slet ikke tilkommer denne side af 
evangeliet, og har herigennem voldt stor skade og ført mange ud i svære skuffelser.” 

TM

PDF Editor



Poul Madsen og Kristent Fællesskab-bevegelsen i Danmark 

 365

derimod vor Herre Jesus. Han døber med Helligånd og ild.”84 Dette 
bibelske uttrykk forstås av Madsen som en referanse til menigheten: 

Både dåb i vand og dåb i Ånden forudsætter altså, at der er et legeme, der kan 
nedsænkes. Hvad dåb i vand angår, må jeg komme med mit fysiske legeme og 
lade dette nedsænke i vandet. Hvad dåb i Ånden angår, har jeg ikke selv noget 
åndelig legeme, jeg kan komme med; men der findes eet, og kun eet åndeligt 
legeme, der er blevet nedsænket og altså døbt i Guds Ånd, og det er Kristi 
åndelige legeme, hans menighed. I samme grad som jeg er et lem på dette 
legeme og lever som et lem på legemet, har jeg delagtighed i Åndens dåb.85 

Med utgangspunkt i de tre skriftstedene Matt. 3:11, Mrk. 1:8 og Apgj 
1:5, som alle “peger frem mod samme begivenhed, nemlig pinsen,” og 1. 
Kor. 12:1386 - som peker tilbake til den samme begivenhet, slutter Mad-
sen at ‘åndsdåpen’ omfatter alle troende og at den objektivt sett ble gjort 
tilgjengelig på pinsedag.87 Dermed blir ‘gjenfødelse’ og ‘åndsdåp’ for 
Madsen nærmest synonyme begreper, om de dog har ulikt anvendelses-
område: 

Når vi taler om at blive født av Ånden, tænker vi på det nye liv, den troende da 
selv får. Når vi taler om at være døbt med Ånden, tænker vi på det nye liv, som 
den troende får sammen med alle de andre troende. [...] Den nye fødsel peger 
altså på det personlige, Åndens dåb peger på det, vi har sammen med alle de 
hellige, vort fælles liv som lemmer på samme legeme.88 

Madsen polemiserer ikke kun mot det teoretiske grunnlaget for pinse-
vennenes ‘åndsdåpslære’. Som sjelesørger peker han på det utilbørlige 
press læren nødvendigvis må legge “over alle dem, der går ind under 
denne lære, og som ikke selv har talt i tunger.” Da de angivelig mangler 
‘kraften fra det høye’ og i tillegg opplever seg mindreverdig vis-à-vis de 

                                                   
84 Poul Madsen, “Helligåndens virke.” Mod Målet, mars 1972 s. 3. 

85 Poul Madsen, “Døbt med Ånden.” Mod Målet, sept. 1963, omslagets s. 2-3. 
Madsen skriver videre: “Åndens dåb er altid knyttet til Kristi legeme, og kun i 
samme grad vi lever som et legeme, lever vi i Åndens kraft. Den, der løsriver sig og 
sin virksomhed fra Kristi legeme, løsriver sig fra Åndens dåb og kraft.” 

86 ‘For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller 
grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle én Ånd å drikke.’ 

87 Poul Madsen, Helligåndens væsen og virke s. 35. 

88 Ibid., s. 36-37. 
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‘åndsdøpte’, blir konsekvensen ifølge Madsen “at de giver sig til at søge 
en [illegitim] oplevelse med tungetale af al deres magt.”89 

Madsen avviser likevel ikke all tungetale som sådan,90 men hevder 
tvert imot at denne Åndens gave har sin berettigede funksjon i menighets-
samlingen: 

Tungetalen har sin plads i Guds forsamling, men ikke nogen fremskudt plads og 
slet ikke pladsen som beviset på, at man er døbt med Ånden eller ‘brudt 
igennem til den åndelige verden,’ som nogle siger. La os med Paulus søge at 
give den dens rette plads.91 

Madsen sier videre: “Med dette syn arbejder vi for tiden sammen med 
brødre, der har et divergerende syn. Kan det virkelig gå? Hidtil har det 
gået - ikke problemløst, men alligevel velsignet og til ære for Herrens 
navn.”92 Samarbeidet Madsen alluderte til, refererte høyst sannsynlig til 
Operasjon Joshua, et evangelisasjonsinitiativ fra Rino Lange (som 
tilhørte Kristent Fællesskab i København), modellert etter George Ver-
wers Operasjon Mobilisering, men hvor man drev evangelisering 
eksklusivt i Danmark. Arbeidet startet opp i 1970 og var et samarbeid 
med organisasjonen Unge Kristne, ledet av blant annet Johannes Facius 
(som hadde vært med i Kristent Fællesskab fra 1955 til begynnelsen av 
1960-tallet) og Johnny Noer. Samarbeidet innebar at det årlige sommer-
stevnet på Nyborg Strand ikke ble holdt i 1970, men at Kristent Fælles-
skab og Unge Kristne arrangerte en felles konferanse som ble avholdt ved 
Apostolsk Kirkes hovedkvarter i Kolding. Madsen og menigheten i 

                                                   
89 Ibid., s. 41.  

90 “Der er flere, der hævder, at denne gave ikke er i brug i dag i sin ægte form. 
De henviser til alt det hysteriske og opstæmte, der kaldes for tungetale, og mener, at 
den sande tungetale var forbeholdt den første tid i menighedens historie. Det er 
sandt, at der er en mængde falsk og uægte tungetale, men denne sørgelige kends-
gerning bør ikke forlede os til også at forkaste den ægte tungetale. Den ønsker Gud 
også at skænke sin menighed i dag. Hvor den findes, virker den opbyggende og 
berigende.” (Madsen, Helligåndens væsen og virke s. 56.) 

91 Poul Madsen, “Helligåndens virke.” Mod Målet, mars 1972 s. 8. Se også Mad-
sen, Helligåndens væsen og virke s. 55: “Den ægte tungetale er skøn, himmelsk, har-
monisk, ren. Den leder opmærksomheden hos de kristne, der er til stede, hen på 
Herren. Den bryder aldrig den Ånd, Gud giver i mødet. Den skurrer ikke. Den 
uægte, sjælelige tungetale er ‘elektrisk’, citrende, støjende, højrøstet, ofte skrigende 
og hysterisk. Den bortleder opmærksomheden fra Herren og bryder Ånden.”  

92 Madsen, ibid., s. 14. 
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København følte imidlertid etter hvert på at Operasjon Joshua ble for 
karismatisk, rent teologisk kunne man heller ikke innestå for Facius 
‘åndsdåpslære’ som reflekterte tradisjonell pinseteologi. Det ble derfor et 
definitivt brudd i 1975. 

Brudd mellom Madsen og Kristent Fællesskab 

Kristent Fællesskab-bevegelsen har aldri vært numerisk stor, og man har i 
dag menighet i København, Odense og Hillerød. Samlet teller man i dag 
om lag 400 troende (barna er her ikke medregnet). I 1990 ble det et brudd 
mellom Madsen og de tre menighetene. Dette skyldtes primært at Madsen 
ønsket større beslutningsmyndighet enn menighetene var rede til å inn-
vilge. De så imidlertid gjerne at han, som tidligere, bistod med forkyn-
nelse, samt fungerte som ‘mentor’ og ‘med-eldste’. 

Resultatet av bruddet ble at Madsen etablerte en egen Kristent Fælles-
skabmenighet i København som i dag teller 60-70 troende (barna er heller 
ikke her medregnet). De tre Kristent Fælleskab menighetene som brøt 
med Madsen publiserer hver sine menighetsblad. I tillegg samarbeider 
menigheten i København og Odense om utgivelsen av bladet Kristent 
Perspektiv.93 

Madsens innflytelse i Norge 

Madsens første kone, Thyra Fenger, døde i 1960 og Madsen feiret jul hos 
Angus Kinnear i England. Gjennom Kinnear ble han introdusert for den 
britiske forkynneren Lance Lambert, som nok var inspirert både av Nee 
og Austin-Sparks. Lambert kom heretter ofte til Danmark, ifølge Madsen 
på eget initiativ.94 Det ble imidlertid etterhvert uoverenstemmelser 
mellom de to,95 og Lambert sluttet å komme til Nyborg Strand.96 

Madsen fikk også tidlig kontakt med Norge. Erling Ramstad, som var 
formann i ‘eldsterådet’ for misjonsmenigheten Betlehem i Oslo hadde 

                                                   
93 Michael Bramming, intervju datert 07.02.2005.  

94 Se forøvrig Lamberts artikkelserie “Vor fælles tjeneste” i Mod Målet, august  
1963 s. 1-4, 9; sept. 1963 s. 4, 9-10; okt. 1963 s. 3-4, 9-10. 

95 Roar Haldorsen Strat, intervju datert 13.12.1994. 

96 Siste referanse til Lambert som jeg personlig har kommet over i Mod Målet, 
refererer seg til Madsens artikkel “Hvad ser du?” i aug. 1967 s. 16: “[...] vore gamle 
venner fra England, Harry Foster og Lance Lambert, vil underrette os om, hvad 
Herren gør iblandt dem.” 
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hørt Madsen i Danmark i perioden 1952-53. Madsen ble så invitert til 
Betlehem i 1953. I løpet av disse møtene fikk Madsen kontakt med Gil-
bert Horntvedt, som var medlem i misjonsmenigheten. Horntvedt dro så i 
årskiftet 1954-55 på et nyttårstevne i Jönköbing hvor Madsen sammen 
med Wilhelm Bergling var hovedtalere. Horntvedt var fascinert over den 
dyptpløyende bibelundervisningen og den kontinuerlige forbønnen for 
stevnet. Vel tilbake i Oslo ble Horntvedt sammen med en annen norsk 
deltaker, Arthur Jørgensen, enige om å komme sammen til bønn for på 
den måten bedre å ta vare på det de hadde mottatt gjennom Madsens for-
kynnelse. Flere kom til, og man begynte med regelmessige bønnemøter i 
private hjem.97 Lyder Engh hadde sporadisk holdt søndagsmøter med 
‘brødsbrytelse’ i Horntvedts gruppe. Fra januar 1969 ble det imidlertid 
bestemt at man skulle begynne fast med søndagsmøter. Man ønsket ikke 
å gjøre seg avhengig av forkynnere utenfor ‘felleskapet’ - man kunne 
samles “om Herren” selv om man ikke hadde noen spesiell taler tilstede. 
‘Felleskapet’ fikk navnet Kristent Fellesskap i 1969, inspirert både av 
Madsens Kristent Fællesskab i Danmark og Lamberts Christian Fellow-
ship in Halford House på Halford Road i Richmond, London.98 Madsen 
besøkte det norske felleskapet flere ganger om året og ble gjerne fulgt av 
utenlandske forkynnere som Lambert eller Bergling.99 Også Stephen 
Kaung har vært innom. ‘Felleskapet’ ble lagt ned i 1981 og samlet 50-60 
mennesker på det meste.100 Bønnegruppene forsatte, og fortsetter med 

                                                   
97 Gilbert Horntvedt, intervju datert 23.05.1995. 

98 Horntvedt hevder at navnet ‘Kristent Felleskap’ ble valgt nettopp fordi man 
allerede var et kristent felleskap. Siden Madsens arbeid i Danmark hadde identisk 
navn, rådspurte man seg likevel med Madsen om han hadde innsigelser, hvilket han 
ikke hadde. 

99 Se eksempelvis Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, des. 1969 s. 15 og 
“Hvad ser du?” Mod Målet, des. 1975 s. 16. 

100 Etter sommerstevnet på Nyborg Strand i 1965 kom flere av de unge fra 
‘felleskapet’ i Oslo sammen for å drøfte hvordan de kunne bevare den forkynnelsen 
de hadde fått del i. De begynte så en separat bønnegruppe i tillegg til at en del fort-
satte å gå i Horntvedts gruppe. Etter 2 års bønn ble de tent for aktiv gate-
evangelisering. De trykte egne traktater og begynte å gå ut på gata på lørdags-
kveldene. Traktatene ble undertegnet ‘Unge Kristne’, som de heretter refererte til 
seg selv som. En del av de omlag 20 ungdommene hadde tidligere hatt kontakt med 
Operasjon Mobilisering, deriblant Jostein Stokkeland, som var første norske OM’er i 
1967. Flere av de unge opplevde siden kall til misjonstjeneste, og flere dro ut med 
Wycliffe Bibeloversettere til Papua New Guinea, Nepal og Filippinene. Andre TM
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noen av de samme menneskene, men man tilhører nå ulike menigheter. 
Omtrent samtidig med at ‘felleskapet’ ble lagt ned, ble det en splittelse i 
Den Evangeliske Forsamling. Flere fra ‘felleskapet’ gikk inn i denne 
menigheten mens andre valgte utbrytergruppen Menigheten i Nordregt.101 

Det synes å råde ulike oppfatninger innen ‘felleskapet’ om hvorvidt 
man var en lokal menighet eller ikke. En av lederne, Roar Haldorsen 
Strat, hevder at menigheten ble “formelt etablert i 1969 og fikk navnet 
Kristent Fellesskap.”102 Horntvedt, derimot, så ikke ‘felleskapet’ som 
noen egen selvstendig menighet. Man var kun opptatt av å dele det 
‘hellige samfunn’ som svarte til det bilde man hadde mottatt gjennom sin 
subjektive Bibelforståelse.103 Ulikt Watchman Nee, som syntes å ‘forkyn-
ne menighet’ ut fra en forutforståelse av menighetens ‘natur’,104 synes 
Horntvedts (og Madsens?) motivasjon mye mer praktisk orientert. 
‘Felleskapet’ hadde en funksjonalistisk intensjon i og med at mange av 
hovedstadens øvrige menigheter ikke syntes å ivareta nødvendige 
åndelige behov. 

Om Madsens første og viktigste ‘Norgeskontakt’ var Horntvedts 
bønnegruppe, hadde han likefullt mange venner rundt omkring i stats-
kirken såvel som i frimenighetene, og på et tidspunkt leste flere hundre 

                                                                                                                        
startet ‘Unge Kristnes Boksenter’, som senere ble ‘Telos Litteraturtjeneste’. Colom-
bianeren Gonzalo Roa Reyes fikk siden kontakt med Telos. Gjennom ham opplevde 
så flere latinamerikanere en kristen omvendelse. Dette ble starten på Salemkirkens 
(pinsemenighet) arbeid blant spansktalende i Oslo. (Haldorsen, intervju datert 
13.12.1994.) 

101 Menigheten ble avviklet rundt 2003.  

102 Haldorsen, ibid. 

103 Horntvedt, intervju datert 23.05.1995. 

104 I Mod Målet for okt. 1963 reflekteres likefullt Watchman Nees menighetssyn 
i Lance Lamberts artikkelserie “Vor fælles tjeneste,” s. 8-9: “Der fandtes aldrig to 
menigheder i den samme by. [...] Denne enkle geografiske deling er den eneste form 
for deling, der ikke skader Guds folk, men i virkeligheden fremmer deres eenhed. 
[...] Du vil sikkert forstå, at i en storby som København med mange kristne må vi 
have to slags møder, nemlig 1) store centrale møder for alle Guds børn inden for 
storbyens område og 2) mindre møder i de forskellige dele af byen. [...] Da der kun 
er een menighed, har såvel de store centrale møder som de små lokale møder samme 
mål - at opbygge Kristi legeme. Derfor er det nødvendigt, at de i harmoni og 
fællesskab supplerer hverandre.” 
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nordmenn Mod Målet.105 Viktige impulser er blitt formidlet også til 
Bergen hvor Bernhard Dahl og Sverre Lundhaug, som besøkte Nyborg 
Strand første gang i 1963, hadde sin bønnegruppe.106 Madsen selv besøk-
te Bergen første gang i mars 1966.107 Et senere besøk året etter fikk en 
viss mediedekning da den forholdsvis ukjente kretsen rundt Dahl leide et 
stort møtelokale og innbød til stevne: “To gange kom journalister fra de 
stedlige aviser for at få at vide, hvordan det kunne være, der kom så 
mange mennesker, når - som de sagde - ingen stod bag møderne.”108 I 
enda større grad enn Madsen øvde imidlertid Lance Lambert en betydelig 
innflytelse. Selv kjente han på misjonskall til Kina og hadde allerede lært 
seg kinesisk109 da han første gang ankom Bergen flere år tidligere for å 

                                                   
105 Madsen, intervju datert 19.11.1994.  

106 Arne Dahl, intervju datert 03.04.1995. Bernhard Dahl var en nær venn av 
kinamisjonær Marie Monsen. På begynnelsen av 1960-tallet opplevde han en 
vanskelig periode og følte behov for en ‘åndelig fornyelse’. Sammen med sin kone 
fikk han kontakt med en frk. Hana, som muligens hadde tilknytning til De Frie 
Evangeliske Forsamlinger. Gjennom henne fikk de kontakt med flere mennesker 
som tidligere hadde vært sammen med Marie Monsen i en privat bønnegruppe, 
deriblant familien Lundhaug, Anna Margrethe Hansen og Aslaug Bull. Gjennom frk. 
Hana fikk de også høre om Poul Madsen i Danmark. Dette var foranledningen til at 
de oppsøkte Madsens sommerstevne på Nyborg Strand, Fyn i 1963 og kom beriket 
tilbake. Dahls sønn, Arne, som studerte teologi ved Menighetsfakultetet i perioden 
1966-71, ble av Lance Lambert oppmuntret til å gå i Horntvedts bønnegruppe. Han 
følte seg imidlertid aldri helt hjemme der. Det er i ettertid likevel vanskelig å peke 
på ulikheter mellom de to gruppene i henholdsvis Oslo og Bergen. Det eneste måtte i 
så tilfelle være at mens han aldri kan huske å ha hørt tungetale i Oslo, hendte det at 
Aslaug Bull i Bergen kunne fremføre ‘budskap i tunger’. Dette ble anerkjent som 
“genuint fra Gud.”  

107 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, mars 1966 s. 18.  

108 Poul Madsen, “Hvad ser du?” Mod Målet, april 1967 s. 17.  

109 Som forberedelse til Lamberts planlagte opphold i Kina ble han tatt opp ved 
“the School of African and Oriental Studies” ved London University. Her studerte 
han “Classical Chinese, Mandarin, Oriental Philosophy and Far Eastern history.” 
(“Bible Teaching Cassettes by Lance Lambert.” Kent: Anchor Recordings Ltd, n.d.) 
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besøke den norske kinamisjonæren Marie Monsen.110 Lambert opplevde 
igjen “at Gud hadde lagt Bergen på hans hjerte” og spurte om han kunne 
få besøke Dahls bønnegruppe.111 

Familien Dahl dro heretter regelmessig ned til Madsens sommer-
stevner på Nyborg Strand i mange år. Etterhvert som vennskapet med 
Lambert vokste seg sterkere, ble identifikasjonen med engelskmannen og 
hans menighet i London toneangivende vis-à-vis Madsen og Danmark. 
Lambert besøkte Bergen flere ganger om året til rundt på 1980-tallet og 
bodde da alltid hos familien Dahl. Dahls bønnegruppe bestod hoved-
saklig av eldre mennesker, men en del unge møtte trofast opp når Lam-
bert kom på besøk.112 En av de unge i bønnegruppen, Jan Otto Nesse, dro 
over til Halford House rundt 1963 og tilbrakte ett års tid i Lamberts 
menighet. Dahls sønn, Arne, besøkte menigheten i løpet av sommeren 
1964. En rekke andre har også vært innom menigheten for kortere 
perioder. 

 

                                                   
110 Lambert ble visstnok introdusert for Marie Monsen via Hilmar Kjær, som var 

utsendt fra De Frie Evangeliske Forsamlinger i Bergen som misjonær til Swaziland. 
(Noralv Askeland, intervju datert 31.08.1994.) 

111 Arne Dahl, intervju datert 03.04.1995. Hele familien Dahl var lutheranere. 
Bønnegruppen samlet imidlertid flere med et baptistisk dåpssyn. Sakramentenes 
betydning ble dog nedtonet. Man møttes på tvers av teologiske skillelinjer på grunn 
av en felles forventning om at Gud hører bønn. Mange hadde lært Marie Monsen å 
kjenne, og hennes bøker ble flittig lest. Det er nok også riktig å si at man møttes 
gjennom en felles forståelse av ‘menigheten’ som ‘Kristi legeme’, slik denne under-
visningen hadde blitt formidlet via Madsen og Lambert. Selv om Lambert nok var 
sterkt influert av Watchman Nees undervisning om den lokale menighet - og nok 
også avdekket sitt radikale menighetssyn i hjemmemenigheten Halford House i 
London, gikk han åpenbart langsommere fram i Bergen. Lambert var forøvrig også 
influert av den britiske forkynneren T. Austin-Sparks, og forkynnelsen i Bergen var 
gjerne mer i tråd med Austin-Sparks undervisning om Guds ‘universelle’ menighet 
som ‘Kristi legeme’. Likevel var det nok mange som senset at Lambert ønsket noe 
mer. På samme måte som at flere i bønnegruppen i Bergen etterhvert tok troende dåp 
- selv om dåp i seg selv aldri ble forkynt - og man opplevde at Lambert bifalt beslut-
ningene, ble man også vitne til at flere av ungdommene etterhvert sluttet å komme 
på bønnemøtene, men istedet etablerte sin egen bønnegruppe. Sistnevnte moment vil 
vi imidlertid vende tilbake til i en senere artikkel.  

112 Noralv Askeland, intervju datert 31.08.1994. 
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KAPITTEL 28 

Charles P. Schmitt – a brief introduction* 
Schmitt (1937- )1 was born and grew up in Brooklyn. He had a ‘born 
again’ experience in 1950, was water baptized a year later in an indepen-
dent Pentecostal church his aunt attended and was ‘Spirit filled’ in 1952 
(subsequent to having read a Keswick-inspired book on The Person and 
Work of the Holy Spirit). 

He had been ‘saved’ through the work of the Fellowship Deaconry 
which was carried out by German Deaconess Sisters in New Jersey, and 
since several of his mentors had attended Prairie Bible Institute in 
Canada, Schmitt also decided to attend in 1955. Here he was introduced 
to and greatly influenced by the publications of Watchman Nee. About at 
the same time he began to gather with a Plymouth Brethren group which 
met outside of campus. 

One year later (1956) Schmitt became aware of an assemply in 
Jamaica, New York, where Stephen Kaung, a former co-laborer of 
Watchman Nee, ministered. Later, he was introduced to Herb Fader, who 
actually proofread the translation of the Nee manuscripts which Kaung 
had brought with him to the U.S. from China. From Prairie Bible 
Institute, Schmitt went to Bethany Fellowship in Minneapolis in 1958. 
Here he was exposed to charismatic phenomena such as tongues, 
interpretation and prophecy. He was receptive and soon received his own 
‘Pentecost’.2 

Schmitt then went to Roseau, Minnesota with a small group of young 
Christians where they all were further introduced to charismatic faith and 
practices. As they were ‘released’ from this independent charismatic 
church in Roseau, Schmitt decided – together with Morris Watson from 
Grand Rapids - to meet on a regular basis with a small group of believers 
in that city. The Fellowship of Believers in Grand Rapids was founded in 
1962 as an expression of the restoration of New Testament church life 
such as Schmitt had seen portrayed in Nee’s ecclesiological writings. The 
Grand Rapids fellowship grew to 180 believers (children included). In 

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 5-1 (2006) s. 57-59. 

1 This article is based on a conversation with Schmitt, dated July 7, 2000. 

2 Schmitt obviously distinguishes between his Spirit-filled experience in 1952 
and his Pentecost-experience six years later. 
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addition Schmitt ministered among many small groups scattered 
throughout a number of states (Minnesota, Iowa, Nebraska, Ohio, Wis-
consin, Illinois, Indiana, Kentucky and Missouri). These groups, taken 
together, contained thousands of believers, Schmitt claims. 

Although it was primarily the Nee writings which influenced 
Schmitt’s ecclesiology, he developed further contact with Christians of 
yet other persuasions, including some Latter Rain/Manifest Sonship con-
tacts, such as Bill Britton, Sam Fife, John Robert Stevens (initiator of The 
Walk) and Stevens’ father. He also met Gene Edwards, Lance Lambert, 
Bob Ewing (son of Glenn Ewing),3 and DeVern Fromke, in addition to 
Stephen Kaung. Schmitt also knew several of the British Restorationist 
leaders. While living in Grand Rapids, he had invited Gerald Coates to 
preach. He later visited the UK where he met John Noble and Maurice 
Smith, among others. 

In 1979, Schmitt (with his family) moved to Wheaton, Maryland to be 
a part of a fellowship led by Larry Tomczak and C.J. Mahaney: Gat-
hering of Believers. After two years, a painful separation took place bet-
ween these men. Schmitt, in the process, became convinced that they had 
become exclusive and sectarian. In time, he found that this concern 
would equally apply to himself and to many fellowships he had 
previously ministed in. He recalls reading Witness Lee’s book, The All-
inclusive Christ, and suddenly realizing that although Lee’s words in the 
book were inclusive, the author’s followers nonetheless displayed an 
exclusive attitude towards others who were not connected with their 
‘local churches’. This had also been true of himself and many he labored 
with. (In 1998 Schmitt was reconciled to most of the leaders from the 
Gathering of Believers fellowship; among these were Larry Tomczak, 
Jim Golden, Che Ahn, and others.) Interestingly, Tomczak has since also 
severed his ties with Mahaney and the Gathering of Believers movement 
(which has gone through various name changes, first People of Destiny, 
and later Sovereign Grace Ministries). The division between Tomczak 
and Mahaney, although not referred to explicitly in his book What do you 
believe about how people get saved? (1998), which seeks to counter the 
Calvinistic view of the way to salvation, nonetheless is hinted at. 

                                                   
3 Glenn Ewing has unfortunately never been the object of scholarly research. In a 

letter to this author, dated May 7, 1997, Charles V. Simpson writes: “[Glenn Ewing] 
is a little known patriarch…represent[ing] the earliest combination that I know of 
reformed theology, charismatic truth, the five-fold ministry, and spirit, soul, and 
body teaching.” 
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After the division with the Gathering of Believers in 1981, several key 
local pastors in the Washington D.C. area gathered around Schmitt and 
his wife (Dorothy). As close friends, they encouraged the couple to begin 
to build a local church. In the fall of 1983 a small group came together in 
the Schmitt’s family home to pray. However, they quickly outgrew their 
location and moved to a local Seventh Day Adventist fellowship hall. By 
1984 they had grown to over 100 believers and relocated to E. Brooke 
Lee Middle School in Wheaton, Maryland. In early 1989, the church 
purchased property at 16819 New Hampshire Avenue, Silver Springs, 
Maryland where they relocated. More than 3,500 believers now consider 
Immanuel’s Church their home church. Immanuel’s Church is an inter-
denominational ‘Spirit-filled’ church with ever-increasing relational 
connections to a wide spectrum of evangelical-charismatic revival 
churches and ministries. One of the current thrusts in Immanuel’s is 
home cell groups. The church also has a Bible school and college, and 
undergirds a growing network of so-called ‘apostolic’ missions. 
Immanuel’s currently supports scores of missionary families worldwide. 
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KAPITTEL 29 

Gene Edwards og hans menighetsforståelse* 
Flere av de siste artiklene har beskjeftiget seg med kristne lederskikkelser 
i skjæringspunktet mellom hellighetsbevegelsen og plymouthbrødrene. 
Amerikaneren Gene Edwards (f. 1933) er intet unntak hva dette angår, til 
tross for hans påstand at 

Christians outside of the organized church run in two very definite strands. One 
of them is a Pentecostal (i.e., the successor of the Holiness movement) strand. 
The other one is very much a Plymouth Brethren type strand.. I know of no 
other major lines of thinking outside the organized church. I would like for you 
to very definitely know that I follow neither one of those categories.1 

Edwards er født og oppvokst i Texas og har opprinnelig bakgrunn 
blant sørstatsbaptistene: “My grandmothers on both sides, my mother and 
my father all were Southern Baptists.[…] I became a Baptist when I was 
6 or 7 at First Baptist Church in Bay City, Texas.”2 Sin kristne omven-
delse opplevde han like fullt ikke før 1950, mens han studerte ved East 
Texas State University i Commerce, hvor han hevdet å ha blitt innvilget 
opptak allerede som 15-åring.3 Dette er i sannhet oppsiktsvekkende, all 
den stund Edwards i en annen sammenheng hevder å være “handicapped 
with a severe case of dyslexia.”4 Etter å ha blitt uteksaminert fra ‘college’ 
18 år gammel,5 tok Edwards fatt på teologistudiene ved Southwestern 
Baptist Theological Seminary i Fort Worth; det vil si, første året tilbrakte 
han som utvekslingsstudent ved Rüschlicon Zürich Baptist Theological 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 5-2 (2006) s.  4-33. En engelsk-

språklig versjon ble publisert i Brethren Archivists Historians Network Review vol. 4 
no. 1 (2006) s. 36-62. 

1 Gene Edwards, brev til artikkelforfatteren, datert 28.04.1997. Min kursivering.  

2 Gene Edwards, “Minister to Minister (1).” Kassettopptak fra Atlanta, Georgia, 
1986 (Auburne, Maine: Message Ministry).  

3 Gene Edwards og Tom Brandon, Preventing a Church Split (Scarborough, 
Maine: Christian Books, 1987) s. 3.  

4 “An Interview with Gene Edwards.” http://www.geneedwards.com/ 
autobiography.htm.  

5 Gene Edwards, How We Began (Santa Barbara, California, n.d.) s. v. 
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Seminary i Sveits. 22 år gammel fikk han sin “Master’s Degree in Theo-
logy.” Parallelt med dette betjente han England Grove Baptist Church i 
Commerce (1954-56) og Tabernacle Baptist Church i Pickton  (1957-
58).6 Senere referanser til ovennevnte periode omtales hovedsaklig i 
ironiske vendinger:  

Both of these churches received awards (won by competition, of course!) from 
the Texas Baptist Convention for being ‘outstanding rural churches in Texas.’ 
(Which only proved we were good at winning contests.)7 

Etter 5 år som pastor begynte nå en 4-5 års omflakkende evangelist-
periode. Edwards var ingen vekkelsesforkynner, men ledet derimot 
“campaigns in personal evangelism on a large scale - sometimes city-
wide”: 

For the next few years my ministry got larger and larger. A group of churches 
in a city would band together and invite me to their town. The Christians from 
those churches, generally the most dedicated from each church, would then 
meet me in a central place for one week. I would then train those believers in 
winning people to Christ. The second week of this ‘campaign’, these Christians 
would go out all over the city, door to door, winning folks to Christ in their 
homes. The number of believers who went out may have been as many as 
1,000.8 

Edwards hadde i mellomtiden flyttet til Tyler, Texas. Når han en sjel-
den gang var hjemme, samlet han sammen en gruppe på omlag 10 per-
soner som leste Watchman Nees bok The Normal Christian Life. Som en 
direkte følge av boken besluttet han å avbryte forkynnertjenesten. Etter 
flere års sykdom flyttet han til California hvor han senere skulle få 
kontakt med et tjuetalls ungdommer i Isla Vista, restene av evan-
geliseringsorganisasjonen Campus Crusades arbeid i området. Disse tok 
han nærmest et ‘apostolisk’ ansvar for: 

The students from Isla Vista were loking for direction. They finally invited 
Gene to come up from L.A. once a month speaking to them. That was the 
beginning of the Church in I.V.9 

                                                   
6 Bill Sumners (Director ved Southern Baptist Historical Library and Archives i 

Memphis, Tennessee), brev til artikkelforfatteren, datert 17.02.1995. 

7 Edwards, How We Began s. vi. 

8 Ibid., s. vii. 

9 Chuck Snekvik, brev til artikkelforfatteren, datert 08.03.1996. 
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For bedre å forstå blant annet hva som skjedde i Isla Vista, vil jeg ta et 
foreløpig avbrekk fra den videre historiske fremstillingen og heller se 
nærmere på Edwards teologi - især hans ekklesiologi. Det vil også være 
naturlig å hente opp løse tråder fra den hittil skisserte biografiske frem-
stillingen i den grad disse kan bidra til å kaste lys over hvorfor Edwards 
trekker de læremessige slutninger han faktisk gjør. 

Teologisk basis for Edwards ekklesiologi 

Om amerikanerens ekklesiologiske vyer vil fokuseres mest på, er det 
likefullt umulig å forstå disse om de ikke plasseres innenfor en større 
helhetsramme. 

Det religiøse system versus organisk menighetsliv 
På linje med forutgående oppbyggelsesforfattere, som Watchman Nee, T. 
Austin-Sparks og Witness Lee, hevder Edwards at konseptet ‘Guds evige 
hensikt’ må sees adskilt fra både syndefall og frelse.  

Om denne ‘hensikt’ transcenderer både syndefall og frelse, har den 
likefullt menneskeslekten som mål. Watchman Nee taler på vegne av alle 
sine ‘etterkommere’: “God intended man to wield power, to reign and 
rule, to control other created things.”10 Han konkretiserer: “God’s plan is 
concerned with man’s dominion, and it is well to note the special sphere 
of this, namely, ‘all the earth.’”11 

Adam ble skapt til herskerposisjon, han skulle råde over alt det skapte, 
samt vokte Edens hage - hvilket impliserer en fiendes eksistens. Konsep-
tet ‘Guds evige hensikt’ vedrørende menneskets herskerstilling må også 
sees i sammenheng med Nees forståelse av verden - kosmos. Med ut-
gangspunkt i Grimms nytestamentlige greske leksikon sammenligner Nee 
klassisk gresk forståelse med den nytestamentlige koinégreskens 
definisjoner. Sistnevnte opererer med følgende undergrupper: (1) det 
fysiske universum,12 (2) (a) menneskene som befolker denne verden,13 
(b) hele menneskeslekten som fremmedgjort overfor Gud og følgelig 

                                                   
10 Watchman Nee, Love Not the World (Wheaton, Illinois: Tyndale Publishing 

House Publishers Inc., 2nd. Printing, 1979) s. 109. 

11 Nee, ibid., s. 110. 

12 Matt 13:35; Mark 16:15; Joh. 1:10; Apgj 17:14. 

13 Joh 3:16, 12:19, 17:21. 
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fiendtlig innstilt til Kristi sak,14 og (3) “worldly affairs”, nærmere 
presisert som “the whole circle of worldly goods, endowments, riches, 
advantages, pleasures, which though hollow and fleeting, stir our desire 
and seduce us from God, so that they are obstacles to the cause of 
Christ.”15 Det er sistnevnte undergruppe som i vår kontekst oppleves 
interessant. Nee opererer med en kosmosforståelse identifisert med et 
ordnet system hvor djevelen selv styrer, om dog “from behind the 
scenes.”16 

‘Verden’ - eller kosmos - innenfor denne avgrensede forståelse blir 
følgelig en antitese til det Gudsriket Kristus har innvarslet gjennom sitt 
komme og sin gjerning: 

Politics, education, literature, science, art, law, commerce, music - such are the 
things that constitue the cosmos. [...] Subtract them and the world as a coherent 
system ceases to be. [...] Satan is utilizing the material world, the things that are 
in the world, to head everything up eventually in the kingdom of antichrist.17 

Motsatsen til Satans organiserte kosmosvelde er altså selve Gudsriket, 
substansen av Guds evige hensikt “to have on earth an order of which 
mankind would be the pinnacle and which should freely display the 
character of [God’s] Son.”18 Satans kosmosvelde, derimot, er sentrert i og 
reflekterer hans eget vesen. Frelse i nytestamentlig forstand blir følgelig å 

                                                   
14 Joh 14:27, 15:18; Heb 11:38.   

15 Matt 16:26; 1 Kor 2:12, 3:19, 7:31; Tit 2:12; Jak 1:27; 2 Pet 1:4, 2:20; 1 Joh 
2:16-17, 3:17. Nee, Love Not the World s. 12. 

16 Nee, ibid., s. 13. 

17 Ibid., s. 16-17. Nees pietistiske kulturskepsis kommer også til uttrykk gjennom 
hans forsøk på å skjelne mellom legitim og ikke-legitim omgang med ‘verden’. All 
kunnskap, innbefattet vitenskapelig forskning, har røtter tilbake til det ‘kunnskapens 
tre’ som de første mennesker spiste av i Edens Hage og hvor de derigjennom pådro 
seg Guds vrede. Nee har ambivalente følelser. “Up to what point is the pursuit of 
scientific research and discovery legitimate? Where is the line of demarcation bet-
ween what is helpful and what is hurtful in the realm of knowledge? How can we 
pursue after knowledge and yet avoid being caught in Satan’s meshes?” (Ibid., s. 
18.) En foreløpig konklusjon synes å bestå i det følgende: “Ultimately, when we 
touch the things of the world, the question we must ask ourselves is: ‘How is this 
thing affecting my relationship with the Father?’” (Ibid., s. 19.)  

18 Ibid., s. 37. 
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unnslippe et system. Nee proklamerer: “I am saved now out of that whole 
organized realm which Satan has constructed in defiance of the purpose 
of God.”19 

Dette altgjennomtrengende kosmosveldet kommer til uttrykk på en 
rekke måter: synd, verdens lyst, kultur, filosofi og religion. Innenfor 
sistnevnte kategori tilhører “worldly Christianity,” ikke minst dens prak-
tiske utøvelse: “Wherever the power of natural man dominates, there you 
have an element in that [worldly] system which is under the direct 
inspiration of Satan.”20 

Edwards synes å dele Nees kosmologiske forståelse. Med referanse til 
Jesu konfrontasjon med fristeren i ørkenen etter å ha blitt døpt av Johan-
nes i Jordanelven, hevder Edwards - på linje med Nee - at Jesus aner-
kjente Satans legitime herskerposisjon på jorden.21 En særegen aksen-
tuering i Edwards forkynnelse, i motsetning til hos Nee, er dog “the 
religious system”: 

But of this you can be sure: In every city to which we may journey, no matter 
what country or what continent, whether near or far, there you will face a 
religious system. There is some kind of a religious system to be faced in every 
city on earth. We are bound to bump into it. In Nepal, it may be the religious 
system formulated by Buddhists; in Afghanistan, one constructed by Moslems; 
in Rome, a religious system built by Catholics; in East Texas, one built by 
Baptists; and in Isla Vista, one erected by interdenominational organizations.22 

Teologisk synes Nee å være den mest sentrale premissleverandøren 
gjennom undervisningen om Satans kosmosvelde. Edwards identifiserer 
konseptet ‘det religiøse system’ med ‘organisert religion’. Organisasjon 
er Gudgitt, men var aldri tiltenkt menneskene, men englene i himmelen: 

God invented organization for angels and not for man. Angels, if you please, 
turned around and super-imposed their civilization - their systematization, their 
angelic organizational life, their culture - on man. Angels have imposed their 
own innate way of functioning on that creature who was intended to be the 
freest creature in the universe!23 

                                                   
19 Ibid., s. 38. 

20 Ibid., s. 38.  

21 Gene Edwards, The Divine Romance (Augusta, Maine: Christian Books 
Publishing House, 1984) s. 96. 

22 Edwards, Our Mission (Augusta, Maine: Christian Books, 1984) s. 81. 

23 Ibid., s. 83 
TM

PDF Editor



Gene Edwards og hans menighetsforståelse 

 382 

 

 

Englene synes å representere en lavere livsform enn oss og ble skapt 
med det formål å tjene både Gud og mennesket. Denne himmelske hær-
skare synes å ha blitt inndelt i tre like store divisjoner, som hver ble ledet 
av en erkeengel. Edwards kommenterer: 

God had set up the original chain-of-command! This is a system of ‘order from 
the top’ that permeates down to the lower levels.24 

Lucifer, en av de tre erkeenglene, gjorde opprør og ble som et resultat 
kastet ut av himmelen sammen med sine legioner. I sin søken etter et nytt 
hjem kom de til “the regions around earth.” Gjennom Lucifer kom altså 
organisasjon og system til vår planet:  

Organization was never intended for planet earth. It is an alien thing. It is 
foreign to earth and to man.25 

Mennesket var skapt i Guds bilde til å råde, ikke til å bli kontrollert - 
eller - organisert. I sin søken etter de historiske røtter for menneskets 
organisering går Edwards til profan historieforskning. Det gamle assyrer-
riket erklæres som verdens første stormakt og tituleres “the granddaddy 
of human systematization”: “They were military people and imposed 
their military organizational pattern on every country, city and person 
they captured.”26 Assyrerriket ble imidlertid avløst av et nytt imperium – 
babylonerriket: “Now Babylon was also a military dictatorship, so every 
facet of human life was set up like the army itself . . . chain-of-command. 
This was man in angelic order!”27 

Heller ikke babylonerriket skulle imidlertid vise seg å bestå. Neste 
imperium var det medo-persiske, ledet av Darius den store (521-486 
f.Kr.). For å påvise perserrikets innflytelse på de omkringliggende 
nasjoner, hva angår organisering og struktur, støtter Edwards seg til his-
toriker D.C. Trueman: 

The Persians made two outstanding contributions to the ancient world: The 
organization of their empire, and their religion. Both of these contributions have 
had considerable influence on our western world. The system of imperial 

                                                   
24 Ibid., s. 84. 

25 Ibid., s. 85. 

26 Ibid., s. 86. 
27 Ibid., s. 86. 
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administration was inherited by Alexander the Great, adopted by the Roman 
Empire, and eventually bequeated to modern Europe.28 

Ikke bare hele den moderne sekulære sivilisasjon, men også det 
religiøse system har vi arvet fra Darius og det gamle perserriket, som 
igjen var influert av babylonerne. I sin søken etter organiseringens videre 
historiske utvikling støtter Edwards seg igjen til Trueman. Denne gang 
gjelder det romerrikets angivelige knefall for Lucifers organisasjons-
struktur: 

Finally, from the Romans came a magnificent organization: the Empire. The 
church modeled its administration units [!] on Roman political subdivisions, 
and in time the successors of St. Peter, the bishop of Rome, came to exercise a 
certain authority so that the church, like the Empire, had its chain of command 
and carefully linked administrations. No other religion could boast such a 
complete and efficient organization.29 

Akkurat slik det messianske Gudsriket anføres som selve antitesen til 
Satans kosmosvelde i Nees undervisning, fremhever Edwards menig-
heten – ‘Kristi legeme’ - som motsatsen til vår organiserte sivilisasjon: 

The church was, and is, anti-world system. The church is not an organization. 
The church is anti-establishment. She does not operate by chain-of-command. 
The church is the one thing Lucifer doesn’t head. Jesus Christ is direct Head of 
His Church, His Body.30 

De første to hundre år av menighetens historie var i samsvar med 
Guds plan. Som ‘hode’ for hvert eneste ‘lem’ i ‘Kristi legeme’ forholdt 
Gud seg til hvert enkelt menighetsmedlem. På samme måte som en 
familie er også menigheten “a living entity” hvor “every person reports to 
the head” uten å måtte kontakte Gud ad ‘tjenestevei’ – ‘chain-of-
command’. Menighetens gullalder skulle imidlertid bli kortvarig. Under 
keiser Konstantin ble den kristne tro en av romerrikets offentlig god-
kjente religioner som mottok økonomisk støtte: “As these events evolved 

                                                   
28 D.C. Trueman, The Pageant of the Past s. 105. Sitat fra Edwards, ibid., s. 87. 

På bakgrunn av sitatet fra Trueman trekker Edwards følgende konklusjon: “Now you 
know how your government got its structure; your school, your university, the 
medical profession, politics, automobile manufacturers, retail stores, the police, the 
army, the company you work for, the civilization you live in. Darius I gave it to 
you.” (Edwards, ibid.)  

29 D.C. Trueman, The Pageant of the Past s. 311. Sitat fra Edwards, ibid., s. 88. 

30 Edwards, ibid., s. 90. 
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the church gradually took on the organizational structure of all other 
departments in the Roman system.”31 Den hierarkiske strukturen med 
prest nederst, dernest biskop, erkebiskop, kardinal og keiser var ifølge 
Edwards “purely Babylonian.”32 

Ved romerrikets undergang og opprettelsen av europeiske nasjonal-
stater ble hver av disse organisert som en miniatyr av det tidligere romer-
ske imperium. Inntil reformasjonen var den katolske tro eneste offentlige 
religion i de ulike nasjonalstatene. Selv om reformasjonen endret radikalt 
på dette faktum, skulle ‘chain-of-command’-konseptet forbli uendret: 
“The structure of all great denominations today are exact replicas of the 
organizational structure of the Catholic Church, of the Roman Empire - 
of Greece, Persia, Babylon, and angels!”33 Tilsvarende dom rammer både 
pinsemenigheter, karismatiske forsamlinger og de mange “nonprofit, 
non-denominatinal religious organization[s].” “My dear brother,” for-
maner Edwards, “denominations and tax exempt religious movements are 
all organizations. That is all they are…no more. Religious organizations. 

                                                   
31 Ibid., s. 93. 

32 Edwards utbroderer: “The early church vanished. Only her name remained. 
The name ‘church’ was pasted on a religious organization. Words such as ‘deacon’ 
and ‘elder’ remained. (Some new words came along - new to Christians - such as 
‘cardinal’ and ‘clergy’. . .both taken right out of paganism.)” (Ibid.) Edwards siterer 
forøvrig Will Durant, The Story of Civilization, volume III, Caesar and Christ. A 
History of Roman Civilization and of Christianity from their beginnings to A.D. 325 
(New York: Simon and Schuster, Seventeenth Printing, 1944): “When Christianity 
conquered Rome, the ecclesiastical structure of [paganism], the title and vestments 
of the pontifex maximus, the worship of Great Mother... passed like maternal blood 
into the new religion, and captive Rome captured her conqueror” (s. 671-72). 
[Edwards referanse til s. 670-71 er ikke korrekt.] “It was not merely that the Church 
took over some religious customs...the stole and other vestments of pagan priests, 
the use of incense and holy water...the burning of candles...the worship of saints, the 
architecture...the law of Rome as a basis for [Church law], the title...Supreme 
Pontiff...The Roman Church followed in the footsteps of the Roman state... As Judea 
had given Christianity ethics... so now Rome gave it organization” (s. 618-619). 
Edwards, ibid., s. 102-03.  

33 Edwards, ibid., s. 88. Edwards fortsetter: “If you wish to be part of that 
[historical succession of the practice of chain-of-command from Lucifer down to the 
post-Reformation denominations], wade in. Please forgive me if I pass up such a 
golden opportunity. I prefer to spend an exciting evening in the laundry room 
watching my clothes tumble dry.” 
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Those things are not the Bride of Christ.”34 Dagens ‘kristendom’ beteg-
nes forøvrig som 99% organisasjon og 1% ‘church life’.35 

Organisk menighetsliv - antitesen til det religiøse system - har ifølge 
Edwards ingen overlevelsesmuligheter innenfor en organisatorisk ramme. 
Han opplever det derfor som sitt livskall å gjenopprette det genuine 
menighetsliv som utfoldet seg i løpet av de første to hundre år av 
menighetens historie. Hovedhindringen er imidlertid selve systemet. 
Edwards hevder at det ligger i enhver organisasjons struktur å bekjempe 
kristne som nekter å underlegge seg Lucifers hierarkiske struktur: 

The religious system has consistently given a hard time to those groups of 
Christians outside the system. This has been true in all countries and in all ages 
where Christian groups outside the system have existed. Be it Islam, Buddhism, 
Hinduism, organized Judaism or organized Christianity . . . at the very least, it 
is the tendency of religious organizations to oppose Christians who refuse to 
organize.36 

Edwards er likevel så pass realistisk at han innser umuligheten av helt 
og holdent å unnslippe ‘verdenssystemet’. Også hans etterfølgere er kalt 
til et liv i denne verden. Han tilføyer dog: “But there is one system inside 
the world system we should stay as far away from as we can get: we 
should stay out of the religious system. Not help it, not feed it, not 
encourage it - yet not fight it, either. Just ignore it.”37 

Ikke-teologisk basis for Edwards ekklesiologi 

Med utgangspunkt i Edwards kirkehistoriske ‘granskninger’ hevder han 
(så firkantet som kanskje få andre enn Edwards selv er i stand til) at til 
tross for offisielle utsagn, er skisma i kristenheten aldri teologisk 
motivert.38 Om Edwards skulle ha hatt rett, blir konsekvensen (som i 
dette tilfelle nok faktisk er riktig) at også hans egen avvisning av 
organisert religionsutøvelse mangler opprinnelig basis i teologiske over-

                                                   
34 Ibid., s. 96. 

35 Ibid., s. 99.  

36 Ibid., s. 104. 

37 Ibid., s. 105. 

38 Ibid., s. i: “The true reason for division and the stated reason for division are 
never the same. The heart of man is too deceitful for any of us to trust anyone 
causing division.” 
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veielser. Tjener Nees ‘plymouth-inspirerte’ ekklesiologi som en 
legitimering i etterhånd av Edwards utmeldelse av ‘the religious system’? 
Dette er iallfall min oppfatning. 

Det viser seg nemlig at Edwards har hatt en rekke negative erfaringer 
med organisert kristendom, noe som utvilsomt har preget hans nåværende 
ekklesiologi. Ni år gammel, mens han fremdeles bodde i Bay City, opp-
levde unggutten blant annet en opprivende splittelse i byens lokale 
baptistforsamling: 

Seared in my mind forever is the scene of a Wednesday night business session. 
All I knew is that there was some sort of dispute, and Christians were going at 
one another tongue and lip. My mother, Gladys by name, tried to stand and say 
something but instead managed only to break into tears. That night, before the 
eyes of a nine year old kid, the church split. Over what I do not know. I only 
know that the pastor left. Shortly thereafter another church was formed.39 

Sin baptistiske forankring til tross, Gladys “led her two boys over to 
the First Christian Church, there to continue the family’s religious life.”40 
Grunnet menighetssplittelse kort tid deretter fikk Gladys et nervøst 
sammenbrudd og satte heretter aldri sine ben i et kristent lokale. Tretten 
år gammel flyttet Edwards sammen med familien til Cleveland, Texas 
hvor han angivelig opplevde sin tredje menighetssplittelse, også denne 
gang i byens baptistmenighet. To år senere flyttet Edwards til Commerce, 
hvor menigheten akkurat hadde avskjediget den forrige pastoren. To nye 
år senere, sytten år gammel, opplevde Edwards sin kristne omvendelse - 
sammen med flere hundre som ble rekruttert til menigheten. De positive 
evangelistiske resultatene var imidlertid ikke nok til å kvele den stadig 
voksende misnøyen. Pastoren sa opp, og Edwards ble vitne til nok en 
opprivende splittelse.41 Vi vil se nærmere på denne. 

Edwards omvendelse synes å ha skjedd i forlengelse av en vekkelse 
blant skoleungdommer og studenter: 

I was converted to Christ during my junior year in college. At that very time a 
revival was sweeping America. It is sometimes referred to as the post-war 
revival. [...] Perhaps the major outcome of that revival was the beginning of 
acceptance of the interdenominational Christian organizations. The Navigators, 

                                                   
39 Edwards og Brandon, Preventing a Church Split s. 1-2.  

40 Ibid.  

41 Ibid., s. 2-7. 
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Campus Crusades for Christ, Youth for Christ, Young Life - all came into 
prominence and acceptance at that time.42 

Edwards meldte seg inn ikke bare inn i den lokale baptistmenigheten, 
men ble også tilsluttet “The Baptist student fellowship near campus.”43 
Etter at “the Baptist Student Director married a Baptist minister” og “The 
Baptist Union was suddenly left without a Director”, begynte et tjuetalls 
ungdommer i 18-19 års alderen å samles på egen hånd. Eller, som 
Edwards uttrykker det: “We were having a spontaneous experience of 
church life”44 : 

The summer after my conversion the Lord came and visited that group of about 
20 college kids; it was a time so glorious that even now - 30 years later – the 
remembrance of it still brings chills and tears. That visitation lasted three 
months, with an afterglow that lasted about a year. As a group we were drawn 
very close to one another and consequently, as much as possible, did everything 
together.45 

Den naturlige spontaniteten forsvant imidlertid i samme stund som 
den nye studentlederen ble ansatt. Hvor viktig var den emosjonelle skuf-
felsen som bidrag til det som senere skulle få navnet ‘det religiøse sys-
temet’? 

And it was at that time that I met the system for the first time. Two or three of 
us went over to talk to this lady and told her, ‘you know, this is how we have 
been doing it, and could we..?’ They chose me to be the spokesman to talk with 
her. It is really interesting. A few weeks later they chose offices for the Baptist 
students for the coming school year. And there must be a hundred offices and 
there were only 25 people. And some of us had one, two, three, four, and five 
offices. And there was one who didn’t get a single office. I bet you can’t guess 
who it was! 17 years old and that was my first encounter with IT [‘the religious 
system’].46 

Senere, i løpet av studieåret i Sveits, tok Edwards “courses on Ana-
baptist history” med det angivelige resultat at han, sin dysleksi til tross, 
“came out of [the Seminary] knowing it about as well as a human could 

                                                   
42 Edwards, Our Mission s. ii-iii. 

43 Gene Edwards, The Inward Journey (Goleta, California: Christian Books, 
1982) s. 5. 

44 Ibid. 

45 Ibid. 

46 Ibid. 
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know it.”47 Tenåringen følte umiddelbart et åndelig slektskap med refor-
masjonens radikalere og opplevde at disse - som han selv – “didn’t 
belong in the religious system.”48 Skepsisen til etablert kristendom avtok 
neppe etter at han etter å ha vendt tilbake til ‘Southwestern’ etter ett år 
fikk avslag på søknaden om å bli misjonær. 

Edwards avvisning av organisert kristendom kommer kanskje sterkest 
til uttrykk i romanen The Early Church. Formålet med denne er å føre 
leseren fram til en avgjørelse vedrørende to gjensidig utelukkende hand-
lingsalternativer: (1) fortsatt praktisering av vår nåværende kristendom 
eller (2) fullstendig avvisning av denne og istedet søke Gud hvor man 
sammen med Ham starter fra ‘scratch’ av.49 Edwards gjør oppmerksom 
på at det ikke så mye er moderne kristnes tro som deres praksis han 
finner frastøtende: “What Christians today believe about the Lord, the 
Scripture, salvation, etc. is correct and beautiful. But what present day 
Christians have been led to practice is an abomination!”50 

Etterhvert som Edwards anseelse som evangelist vokste, fikk han 
invitasjoner til “the inner machinery of several religious organizations 
and denominational headquarters” for å hjelpe disse “work out a program 
in personal evangelism.”51 Det gikk gradvis opp for ham at noe var 
fundamentalt galt med vår moderne kristendomsform: 

I used to come home to Tyler,52 Texas and go to church on a rare free Sunday. I 
sat in the balcony and watched the choir, the pastor and the bored young people 
who also sat in the balcony. This was Christianity. This was the expression of 
the living Lord on earth. I was torn to pieces. I finally arrived at a point that I 
could no longer bear it. I got to the point that I just couldn’t go to church any 
more. [...] I simply could not stand the death and the sheer boredom of church 
any longer.53 

At first I thought only the Christians in my circle were dead. Eventually, by the 
time I had been almost everywhere, I saw that everything was dead! Gradually 
one thing became clear to me, and how it took so long to get clear on such a 

                                                   
47 Edwards, “Minister to Minister (1).” 

48 Ibid. 

49 Edwards, The Early Church (Goleta, California: Christian Books, 1974) s. 1. 

50 Ibid., s. 2. 

51 Ibid., s. viii. 

52 Edwards hadde åpenbart flyttet enda en gang, denne gang til Tyler, Texas. 

53 Edwards, How We Began s. ix-x. 
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simple thing, I don’t understand. It was this: there is no hope for that thing I 
understood to be the church - not as it exists today.54 

I 1960 ble Edwards bedt om å reise på kryss og tvers av USA for å 
intervjue kristne ledere som hadde politiske eller religiøse posisjoner i 
samfunnet.55 Han påtok seg oppdraget – “sandwiching it in between per-
sonal evangelism campaigns.”56 De nye oppdragsgiverne hadde en visjon 
om å ‘frelse nasjonen’ ved å få kristne ledere inn i politiske nøkkel-
posisjoner. Edwards, derimot, som mente å ha sett hva vår moderne kris-
tendom innebar, fryktet imidlertid at en slik løsning kun ville “accelerate 
the disaster.”57 

En presbyterianer ved navn Howard Pue kalte samme år sammen 20-
30 av nasjonens “key Christian leaders” i Philadelphia for å diskutere 
mulige tiltak for å ‘frelse Amerika’ fra moralsk og åndelig forfall. Hver 
enkelt av de inviterte ble bedt om å komme med et 15 minutters innlegg 
om hva kristne kunne gjøre for å ‘frelse Amerika’. Møtet beskrives som 
“a real Christian’s ‘Who’s Who.’”58 Edwards hadde Billy Grahams 
svigerfar (Lemuel Nelson Bell) på den ene siden og grunnleggeren av 
National Association of Evangelicals på den andre. Edwards var rystet 
over de løsningsforslag som kom fram: for eksempel oppfordringen om 
mer bibellesning blant kristenfolket, et omkved Edwards hadde hørt siden 
han var 17 år gammel.59 

Billy Grahams svigerfar, som mer eller mindre representerte sviger-
sønnen, ble bedt om å innlede, hvilket betydde at Edwards var sistemann: 

By afternoon, when they got to me, I was out of the religious system. I knew 
that if what I was seeing and hearing was the best that Christians had to offer 
this earth, if these were the giants, and these were their answers, then there 
wasn’t any hope for the church as we understand it in this age.60 

                                                   
54  Ibid., s. viii. 

55 Edwards, “Minister to Minister (1).” 

56 Edwards, How We Began s. x. 

57 Ibid., s. xi. 

58 Ibid.  

59 Edwards, “Minister to Minister (1).” 

60 Edwards, How We Began s. xi. 
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Edwards reiste seg likefullt og skisserte sin plan for hvordan ‘frelse 
Amerika’ “from top to bottom.” Desverre oppgav han planen allerede 
mens han holdt innlegget, “because at that moment [he] didn’t think 
[America] worth saving.”61 

Mer om Edwards ekklesiologi 

Vel så nødvendig som basis (teologisk eller ikke-teologisk sådan) for 
Edwards ekklesiologi, er selve læren om det nye testamentes ekklesia. 
Jeg vil i det følgende se nærmere på Edwards forståelse av den genuine 
menighets kall og funksjon overfor samtid og ettertid, samt gi en be-
skrivelse av hva som angivelig må til for at troende skal ha en legitim 
grunn til å titulere det felleskapet de sogner til som ‘menighet’. Jeg vil 
fortsatt trekke inn relevante hendelser fra Edwards liv og virke for, om 
ikke annet, iallfall å antyde på hvilket grunnlag Edwards trekker de slut-
ninger han faktisk gjør. 

Mens kirkehistorikere tradisjonelt sett inndeler kristenheten i protes-
tanter, katolikker og ortodokse, identifiserer Edwards seg med en fjerde 
linje, som primært omtales i kirkehistorikernes fotnoter: Kristne som har 
valgt å stå utenfor ‘organized religion’ har eksistert innenfor hvert eneste 
århundre siden 325 e. Kr., hevder han. Det er ikke tale om én enkelt grup-
pering, heller ingen ubrutt apostolisk suksesjonslinje hva angår organisk 
menighetsliv62: 

These little groups have been there in every age of Church history. They have 
been called by dozens of different names. They stand as a witness to the 
simplicity of faith in Jesus Christ. And what was God doing with each of these 
peoples? Simply this: He was keeping His testimony alive. A testimony of the 
centrality of Christ in the universe - His preeminence.63 

Iallfall indirekte inspirert av plymouthbrødrene64 synes Edwards å for-
fekte det syn at Gud hadde et arbeid på jorden gjennom et lite Gudsfolk, 
som igjen var håndplukket fra Guds opprinnelige folk: 

                                                   
61 Edwards, “Minister to Minister (1).” 

62 Edwards, Our Mission s. 3-4. 

63 Ibid., s. 4. 

64 Edwards ikke bare berømmer plymouthbrødrenes fokus på “simple meeting 
with no clergy present” de første årene før Darby lyktes i å omgjøre bevegelsen til “a 
Bible teaching movement.” Til tross for at det genuine menighetslivet dermed ble 
kvalt, karakteriseres Darby og de øvrige bibellærerne blant plymouthbrødrene som 
“among the greatest teachers in church history. They have virtually no peers.” TM
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[God’s] work was usually small, His people usually nameless. His work with 
each group, you might say, was short-lived. [...] God would use that group for 
forty to eighty years, perhaps a hundred. During that time He had His people ... 
and as the light faded in that group, God moved on to work again, somewhere 
else.65 

I perioden fra 315 til 1517 e.Kr. leser vi kun om små grupperinger 
som spredte små lysglimt i en mørk verden. Fra og med reformasjons-
tiden av har det lille Gudsfolket blitt kalt til ikke kun å være lysbærer, 
men også å gjenreise Guds standard: “Restoring the experience of the 
first century; that is, rediscovering the full experience of knowing Christ 
and restoring the experience of the church.”66 Denne Gudgitte oppgave er 
blitt gitt til alle de små grupperingene Gud hevdes å ha jobbet innenfor 
siden 1517. Edwards hevder også at hver ny gruppe Gud har pekt seg ut, 
synes å ha vært seg bevisst hvorfra Gud har ‘fjernet lysestaken’ for at de 
selv skulle viderefore det autentiske arbeidet Gud påbegynte i sitt 
tidligere Gudsfolk: 

Turn around and look back. Who do you see first? The ones who stand out the 
most in the recent past are the Little Flock. But a line can be traced. The Little 
Flock took the banner from the Brethren. Prior to them we know the Moravians 
seized the banner from a people called the United Brethren. They in turn got it 
from the Hussites and the Waldensians.67 

Etter at ‘lysestaken’ angivelig har blitt fjernet fra Watchman Nees 
Little Flockforsamlinger, konkluderer Edwards: 

What [God] desires now is what He desired in the first century: the church ... 
practical, locatable and rich in its daily outworking. Yet the very thing God 

                                                                                                                        
“What those lay-people listened to as they sat out there on those chairs was some of 
the greatest stuff since the Apostles.” (Ibid., s. 150-51.) 

65 Ibid., s. 4. Se også Edwards, The Early Church s. 99: “God’s desire has always 
been to have a people who would bear His image and His authority; so over and 
over again throughout history, God has had to find a people, separate them from the 
world, and make them His people. God could then begin to work among those 
people. But with the passing of time, those very people, the very vessel which God 
had chosen, would begin to turn from Him and even to reject Him. Then God would 
decide to move afresh. At that point His former work would actually rise up to resist 
His new work.” 

66 Edwards, Our Mission s. 4. 

67 Edwards, Our Mission s. 18.  
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wants does not exist today! It has been lost. You have never experienced true 
church life.68 

Parallelt med at Edwards brøt av hele forkynnergjerningen grunnet 
innsikten fra Watchman Nees bok The Normal Christian Life, brøt han 
også ut av det ‘religiøse systemet’: “I am out of it, and I will be out for-
ever by the mercy of God,” hevder han.69 

Han visste imidlertid ikke at det fantes kristne som stod utenfor 
‘organisert religionsutøvelse’. Desperat forsøkte han å oppspore kristne 
som ‘knew the Lord’. I Louisville, Kentucky møtte han en tidligere mis-
jonær i Kina, Beta Sheirich (1893-1967)70 som var i begynnelsen av 70-
årene. Hun var aktivt med i et kristent felleskap som hadde åndelige 
røtter tilbake til T. Austin-Sparks i England.71 Edwards følte umiddelbart 
samhørighet med den eldre kvinnen, som etter å ha meldt seg ut av 
metodistkirken skrev hjem til sine økonomiske støttepartnere i USA og 
bad dem stanse det økonomiske underholdet. Hun dro så til Shanghai og 
knyttet seg opp til kvinner som Elisabeth Fischbacher og Mary Jones. 
Etter at hun vendte tilbake til USA, begynte hun å be om at Gud skulle 
reise opp en tilsvarende bevegelse der som Han hadde gjort under Watch-
man Nees virke i Kina. Sheirich bad kontinuerlig om at Gud skulle “send 

                                                   
68 Edwards, The Early Church s. 4. 

69 Edwards, How We Began s. xii. 

70 Beta var datter av Franz Scheirich, som utvandret fra Nagy Becskerck, Ungarn 
i 1873. Han slo seg ned i New York City og giftet seg to år senere med Anna Win-
delf. Familien flyttet etterhvert til Louisville, Kentucky og gikk inn i the Market 
Street United Methodist Church. Menigheten var “a Methodist Episcopal Church in 
the Louisville Conference without being connected to organized Methodism in Ken-
tucky.” Båndene var primært rettet mot menigheter i Ohio, som lik den selv, var av 
tysk avstamning. Franz var en av grunnleggerne av menighetens Deaconess Hos-
pital. I september 1920 ble Beta utnevnt til ‘superintendent’ over sykehuset. I slutten 
av 1920-årene ble Beta og søsteren Margaret utsendt som misjonærer til Kina. Beta 
ble tatt til fange av japanerne og “remained behind barb wire fences for some time 
before being released to sail back to America and to Market Street United Methodist 
Church.” (Nancy Mays Price, On the Cutting Edge. A history of the Louisville 
Conference United Methodist Women 1878-1984. [Published by the author, 1984] s. 
103.) Se også Thy Hand Hath Provided. A Historical Rhapsody in Five Movements 
(Franklin, Tennessee: Providence House Publishers, 1996) s. 83. 

71 Gene Edwards, telefonsamtale med artikkelforfatteren, 31.01.1996. 
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workers to America to raise up the life of the church.”72 Edwards selv, 
var en av tre personer hun uopphørlig bar fram for Gud i bønn. 

Kort tid deretter deltok Edwards på en kristen konferanse hvor han 
“consecrated himself to the Lord and to His church.” I løpet av disse 
dagene ble han syk og reiste hjem. Etter noen dager følte han seg frisk og 
deltok på en ny konferanse hvor han imidlertid igjen ble slått ut av syk-
dommen og sendt hjem med fly til Tyler hvor han ble sengeliggende et 
helt år.73 

Gene Edwards versus Witness Lee 
Alle nyetablerte menigheter vi leser om i det nye testamente, inklusiv 
menigheten i Antiokia, ble til ved at grupper av kristne fra en allerede 
eksisterende menighet brøt opp fra sitt hjemsted og flyttet til en ny by.74 
Til tross for at Edwards bestrider berettigelsen av å ha menighetsledere 
som ikke opprinnelig hører hjemme innenfor menighetens geografiske 
område, synes ikke dette å ha forårsaket noe problem i den første menig-
hets tid. Med unntak av menigheten i Antiokia, var de øvrige menig-
hetene først og fremst jødiske. Rekrutteringen til disse kom eksklusivt fra 
Jerusalemmenigheten, som kun bestod av jødekristne.75 

Muligens som en fordekt kritikk av Watchman Nees radikale etterføl-
ger Witness Lees for dennes oppbrudd fra det fjerne Østen hvor han 
flyttet til Los Angeles i 1961 og etablerte sin ‘Local church’ bevegelse, 
erklærer Edwards: “[...] the apostles are a very dominating factor; there-
fore they must be from the local area, or the church turns out peculiar, not 
fitting the nation it is in.”76 Om de tolv apostlene skulle ha vært indere 
eller japanere, fortsetter Edwards, ville de nyetablerte menighetene i 
Judea etter at Jerusalemmenigheten ble spredt i år 38 e. Kr, aldri ha kun-
net ‘matche’ sitt omkringliggende lokalmiljø. 

I 1963, mens Edwards var sammen med ‘Bill’ Bright ved Campus 
Crusades for Christs hovedkvarter i Arrowhead Springs, fikk han høre at 
en av Watchman Nees medarbeidere var i USA. Edwards overvar et møte 

                                                   
72 Edwards, “Minister to Minister (1).”  

73 Ibid. 

74 Edwards, The Early Church s. 193. 

75 Ibid., s. 139. 

76 Ibid., s. 139. 
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med Witness Lee som gjorde positivt inntrykk. Edwards bodde fremdeles 
i Tyler, men sykdommen gjorde at han trengte klimaforandring. I løpet av 
august 1965 tok han familien med seg og flyttet til California. Han opp-
søkte raskt Witness Lees gruppe som på dette tidspunkt talte mellom 30 
og 40 personer. 1. september samme år dro en gruppe på seks personer -
Edwards inklusiv - til det fjerne Østen. Møtet med The Little Flock-
menighetene, blant annet på Taiwan, ble en skuffelse. Kvinner og menn 
satt på hver sin side i møtelokalet, kvinnene hadde ‘pinserull’ og lederne 
styrte menigheten med uinnskrenket kontroll. Det tidligere idylliske bil-
det han hadde hatt for sitt indre vedrørende The Little Flocks vedvarende 
troskap mot sant menighetsliv, måtte justeres kraftig: “I saw Plymouth 
Brethrenism with a Chinese face on it.”77 Edwards betrodde seg til en av 
mennene i reisefølget: Med unntak av kinesernes kjærlighet, ville han 
ikke ha noe av det øvrige reprodusert i USA.78 Samtalen forble åpenbart 
ikke mellom de to, for da Edwards vendte tilbake til USA ble han nær-
mest ekskommunisert fra Lees gruppe, hvor han hadde begynt å gå 5-6 
uker før reisen til Østen. 

Apostelembedet versus det almenne prestedømme 
En gjenopprettelse av autentisk ‘church life’ er påkrevet. Første skritt på 
veien, ifølge Edwards, er en gjenopprettelse av apostelembedet.79 I mot-
setning til våre dagers bibelskoler eller teologiske læresteder, ble det førs-
te århundrets kristne ‘utdannet’ gjennom årelang deltakelse i genuint 
menighetsliv, gjennom daglig interaksjon med og observasjon av apost-
lene80: “Men of God were prepared just by being in church life [...] In the 
church those men got more training, and better training, than anyone in 
the twentieth century has ever received.”81 “Apostles,” presiserer 

                                                   
77 Edwards, “Minister to Minister (2).” Kassettopptak fra Atlanta, Georgia, 1986 

(Auburne, Maine: Message Ministry). 

78 Edwards, telefonsamtale med artikkelforfatteren, 30.01.1996.  

79 Edwards, The Early Church s. 14. 

80 Dette gjaldt primært Jerusalemmenigheten. De paulinske menighetene nøt kun 
godt av apostelens nærvær en kort periode. 

81 Edwards, The Early Church s. 44. 
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Edwards, “not seminary professors, are who young men called of God are 
supposed to sit under.”82 

Til tross for at Gud utruster enkelte i menigheten til særskilte leder-
oppgaver – for eksempel som apostel, profet, evangelist, eller eldste, er 
Edwards samtidig tydelig på at Bibelen ikke skjelner mellom ‘legfolk’ og 
‘geistlige’. Spesielt den moderne pastorfunksjonen faller ham tungt for 
brystet: “[...] there is not so much as one passage of Scripture in all the 
New Testament to justify the modern-day pastoral practice.”83 

Struktur versus ikke-forutsigbarhet 
Tilsvarende det ‘religiøse system’ synes også struktur - eller ‘predic-
tability’ – å utgjøre selve antitesen til organisk menighetsliv. Edwards 
selv hevder å tilhøre “a wholly unstructured fellowship of believers.” 
“We have absolutely no idea,” fortsetter han, “what we will be doing a 
month from now, where we will meet, what we will do when we meet, 
how many meetings there will be next week, what those meetings are 
for.”84 Slike spørsmål tas stilling til fra uke til uke, og finner man ut at 
man er slitne, lar man simpelthen være å komme sammen inntil videre.85 

                                                   
82 Ibid., s. 45. Edwards har gjerne moderert sine synspunkter noe siden 1974 da 

boken ble utgitt. I en senere publikasjon, The Divine Romance (Augusta, Maine: 
Christian Books Publishing House, 1984) skriver han under ‘acknowledgement’ s. 
xi: “While a student at Southwestern Seminary I sat under some of the finest 
theological minds of our time [...] While a student at the Baptist Seminary in 
Ruschlikon, Switzerland, my favorite teacher was Dr. John Allen Moore - our 
professor of church history. It was my privilege to keep a friendship with Dr. Moore 
and his wife Pauline through the ensuing thirty years. I find myself now doubly in 
debt to him, first for igniting a still-burning fire in me for a love of church history, 
and now for the time he gave in reading this manuscript and advising me.”  

83 Edwards, Preventing a Church Split s. 44. Se også The Early Church s. 38: 
“Finally, no one need point out to you that there are no steeples, pews, pulpits, 
stained glass windows or the like, to be found in all this [first century church life]. 
There is no property, no headquarters, no pastors, no salaried staff workers.” 

84 Edwards, Preventing a Church Split s. 123. 

85 Se også Edwards, The Early Church s. 40: “The early church had a very 
distinct tendency to have two completely different places to meet. (Tendency is the 
correct word. There was nothing about the early church that was dogmatic. It defied 
neat categories and rules; it had only tendencies.”) 

 TM

PDF Editor



Gene Edwards og hans menighetsforståelse 

 396 

 

 

Når menigheten i faktisk forstand er menighet, et lokalt uttrykk for Kris-
tus, hevder Edwards, er den “too alive, elastic and on-going to follow a 
locked-in schedule week after week.”86 

Det korte oppholdet i Asia hvor man primært besøkte menigheter som 
indirekte var en frukt av Watchman Nees virksomhet,87 skulle imidlertid 
for alltid prege Edwards. Selv påstår han: “I may have seen the only 
genuine organic expression of the church of the Lord Jesus Christ on this 
planet.”88 

Dette lokale uttrykk for sant menighetsliv fant angivelig sted i 
Toyama, Japan. En rekke universitetsungdommer hadde blitt vunnet for 
Kristus gjennom hvite misjonærers vitnesbyrd. Misjonærene hadde imid-
lertid kun vært sammen med ungdommene et par ukers tid før de igjen 
vendte tilbake til USA. 

Ad omveier fant ungdommene ut at det skulle holdes en konferanse et 
eller annet sted i det fjerne Østen. De greide å skrape sammen nok penger 
til å sende to ungdommer av gårde til en konferanse som skulle vise seg å 
vare 6 måneder. Man kom sammen tre ganger om dagen seks dager i 
uken. Etter et halvt års tid vendte de to ungdommene tilbake til de res-
terende 35-40 vennene. Siden hadde de japanske ungdommene kommet 
sammen i sju år “without any human direction.”  

Japanerne hadde så skrevet til Witness Lees gruppe i California, og 
Edwards reisefølge bestod følgelig av en del ‘åndelige sightseere’, samt 
noen fra ‘The Local Church’, deriblant en kineser som kunne japansk. 
Edwards ankom Toyama og “stepped off in heaven.” 

Japanerne hadde spart penger i flere måneder for å ta imot de uten-
landske gjestene. Edwards var fullstendig fascinert av det faktum at de 
hadde maktet å bevare det japanske særpreget i sin kristendomsform: 
“Japanese Christianity, pure unadulterated Japanese Christianity expres-
sed in an organic fashion uninfluenced by the Western mind!”89 De hadde 
skrevet sine egne sanger og sang dem til japanske melodier. De begynte å 
synge og be, og tårene rant hos flere mens de i hengivenhet gav uttrykk 
for sin kjærlighet til Gud. Kort tid deretter ble imidlertid menigheten en 

                                                   
86 Ibid., s. 143.  

87 Edwards, How We Began s. xv. 

88 Edwards, “Minister to Minister (2).” 

89 Ibid. 
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del av ‘The Local Church’ idet de etablerte kontakt med Lees tilhengere i 
Taiwan.90 Ifølge Edwards ble derigjennom det autentiske Guds verk i 
Toyama tilintetgjort. Edwards tordentale munner ut i et øredøvende cres-
cendo: 

And today in Toyama, Japan, they worship in a building and they sit on pews 
and they sing Western songs! And they’ve got a pastor who’s still preaching to 
them! What a shame!91 

I Jerusalemmenigheten var det kun apostlene som forkynte. Og selv 
ikke apostlene forlot Jerusalem de første åtte årene etter menighetens 
begynnelse på pinsedag. Daglig kom imidlertid menigheten sammen i 
Salomos buegang for å høre aposlene forkynne Kristus, ingen 
systematisk presentasjon av den kristne tro eller utlegning av det gamle 
testamentes bøker92: 

Sometimes one Apostle spoke, sometimes several, and sometimes all of them 
shared the riches of Christ. Frequently the message would be adressed to the 
whole throng. At other times they probably broke up into twelve groups and 
one Apostle met with each group. All day long the scene at Solomon’s Porch 
was that of saints coming and going. Those who had jobs would join the 
meeting briefly and return to work; others stayed for the whole day!93 

Den andre måten menigheten møttes på, i tillegg til i Salomos 
buegang, var gjennom uformell omgang med hverandre da man bodde 
sammen i kollektiv. Kun et fåtall av de tre tusen nyomvendte på pinsedag 
var fra Jerusalem, de øvrige var diasporajøder som kom fra hele det da-
værende romerriket. Både disse og de få dager deretter enda fem tusen 
nyomvendte diasporajøder, besluttet sammen med de fra før av Jesu 
hundre og tjue etterfølgere, de tolv galiléiske apostlene inklusive, å forbli 
i Jerusalem. De få som opprinnelig hørte hjemme i Jerusalem, åpnet 
hjemmene for de øvrige,94 og Jerusalem-menighetens kollektivmodell var 
herved et faktum fra år 30 til 38 e.Kr. da man på grunn av forfølgelser 

                                                   
90 Edwards, telefonsamtale med artikkelforfatteren, 30.01.1996. 

91 Edwards, “Minister to Minister (2).” 

92 Edwards, The Early Church s. 45-48. 

93 Ibid., s. 42.  

94 Edwards anslår at omlag femti av de første tre tusen nyomvendte hørte 
hjemme i Jerusalem fra begynnelsen av. I så fall bestod hvert kollektiv av gjennom-
snittlig seksti medlemmer. (Ibid., s. 34.) 
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flyktet til Judea og opprettet nye menigheter etter samme mønster.95 
Denne gang var det imidlertid ikke apostlene, men ordinære menighets-
medlemmer som var menighetsplantere. 

Menigheten i Antiokia, derimot, synes å ha brutt med både Jerusalem-
menigheten og de judéiske menigheters kollektivtradisjon. Istedet hevder 
Edwards at man valgte å flytte nærmere andre troende. Dermed ble 
menigheten representert gjennom “clusters scattered here and there all 
over the city.”96 Diskontinuiteten med ‘Jerusalemtradisjonen’ skyldtes at 
behovet for å bo i kollektiv var ikke-eksisterende fra begynnelsen av. 
Alle de nyomvendte var bosatte i Antiokia og ingen trengte å åpne 
hjemmet for diasporajøder lik situasjonen hadde vært i Jerusalem. 

Om apostelembedet er en forutsetning for etableringen av organisk 
menighetsliv,97 er det kun gjennom “daily experienc[ing] the life of 
Christ with [one's] brothers and sisters”98 at de øvrige embedsgavene 
gradvis kan komme i funksjon. Om Edwards avvisning av ikke-lokale 
apostler virkelig er ment som en avvisning av Witness Lee, den direkte 
arvtageren etter Watchman Nees ‘Little Flock’-forsamlinger - en gruppe 
Edwards karakteriserer som en ‘skuffelse’ – synes kun hans eget menig-
hetsbyggende arbeid å være tilnærmet lik hva som holder mål i USA 
idag. Også hva angår oppblomstringen av embedsgaver innen sin egen 
virksomhet, er han imidlertid negativ: 

The early church grew up gradually out of a deep experience of Christ. Prophets 
and teachers did not appear overnight, they emerged in the church after many, 
many years. When a church was born in the first century, it had no gifted men. 
It was only as the years passed that men of spiritual stature began to function. 
Today men try to force the exercise of such gifts and such offices, but they will 
appear today only as they did in the first century: slowly, after many years of 
experience with Christ and many years of experience in church life!99 

                                                   
95 Ibid., s. 119-23.  

96 Ibid., s. 195.  

97 “Without the full restoration of this office, all other discussion, all other hopes, 
all other dreams and plans of seeing the church again as it ought to be are 
meaningless,” skriver Edwards i ibid., s. 14. 

98 Ibid., s. 44. 

99 Ibid., s. 4. Se også s. 78: “It will take a long, long time for any man today to 
see the church raise up and organically produce such things as elders, prophets, etc. 
The situation in Christendom today is so far behind in the ingredients necessary to 
properly produce true elders, etc., that we are every bit as much at the starting gate TM
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Sannsynligvis (delvis) som en avvisning av ordinære trossamfunns 
legitimitet, påstår Edwards: “To see what a real elder or a real evangelist 
is, we must first see a full restoration of true church life.”100 “What is an 
evangelist anyway?” spør han: “Who knows? Only by seeing church life 
restored do we find out!”101 Hemmeligheten til det første århundrets 
organiske menighetsliv er ifølge Edwards det som skjedde som et resultat 
av apostlenes virke på pinsedag: “3,000 people sat down for eight years 
and did nothing; they sat under the Apostles; they were in a practical, 
visible, attendable church.”102 Skal vi nyte godt av deres suksess, må vi 
etterfølge deres eksempel: “Yes, we need the experience of Pentecost 
today ... desperately. Men need to sit down in church life and doing 
nothing for eight years.”103 

Edwards ironiserer også over uttrykket “going to church”: “There was 
no such thing in the first century as going to church. Church was not a 
place, but a way of life.”104 Kirke var ikke noe de første kristne gikk til, 
de var og utgjorde kirken / menigheten! 

Gene Edwards versus Jon Braun 
Et spennende kapittel i Edwards virksomhet er relatert til hans menig-
hetsbyggende arbeid i Isla Vista, California. Vi har allerede sett at 
Edwards ekklesiologi er influert av Watchman Nees tenkning. Edwards 
er dog ikke den eneste som har latt seg positivt prege av kineserens lit-
teratur. Ikke minst innen evangeliseringsorganisasjonen Campus 
Crusades for Christ, grunnlagt av ‘Bill’ Bright i 1951, ble en rekke av 
topplederne fascinert av Nee. På slutten av 1960-tallet opplevde man 

                                                                                                                        
as Jerusalem was. The point is this: church life first produces the man; the man 
creates the office; the office does not create the man.” 

100 Ibid., s. 79. 

101 Ibid., s. 83. Se også s. 130: “What is an evangelist? We really do not know. 
We will know what an evangelist really is when - once more upon this earth - true 
church life has produced one!” 

102 Ibid., s. 88. 

103 Ibid. 

104 Ibid., s. 107. 
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imidlertid en markant lederavskalling innen organisasjonen.105 En av ut-
bryterne, Jon Braun, ønsket å omgjøre organisasjonen til menighet. Ifølge 
Bright begynte Braun i samme tidsperiode å forfekte en ytterliggående 
‘antinomisme’: 

The pendulum swung so far that actually some of the young people interpreted 
Jon’s teaching with the exclamation, ‘Look, I can do anything I want.’ In fact, 
whatever smacked of legalism - like having standards, or training people in a 
certain structure - was resisted.106 

En annen av ‘utbryterne’, Peter Gillquist, kommenterer bruddet med 
Campus Crusades slik: 

Our particular group was built around the spiritual gift of evangelism, and it’s a 
great gift. But, you see, the only thing Jesus ever established as an expression of 
Himself to the world was His body of believers called the church. Instead of 
being centered around Christ we were centered around the evangelization of 
mankind.107 

I en annen sammenheng skriver han: 
I had to leave. The hard part was that I intensely loved and still do love the 
people I left, but to be free to be one with all believers I had to first step outside 
of the structure of a few. Let me hasten to say that just because a person is 
identified with structured Christianity does not at all imply he has a weak love 
for Jesus Christ. Huge numbers of people within the gates love Him to death!108 

Nærmere undersøkelser viser at bruddet ikke skyldtes at Campus 
Crusades ikke ville bli en ny menighet i betydningen en til i rekken av 
allerede eksisterende menigheter. Gillquist gir sin tilslutning til følgende 
negative karakteristikk av et tradisjonelt kristent trossamfunn: 

                                                   
105 Richard Quebedeaux, I Found It! The Story of Bill Bright and Campus 

Crusades (San Fransisco, California: Harper & Row Publishers, 1979) s. 24. Hal 
Lindsey, som hadde ledet Campus Crusades arbeid ved UCLA, sa opp og etablerte 
Jesus Christ Light and Power Company – primært et virkefelt for Lindseys fortsatte, 
og herved uavhengige, bibelundervisning. Andre markante ledere, som Jon Braun, 
Peter Gillquist, Gordon Walker og  Richard Ballew, forlot Campus Crusades i 
samme tidsperiode – rundt 1968.  

106 Ibid., s. 26.  

107 Peter Gillquist, Farewell to the fake I.D. An extraordinary handbook for 
spiritual survival in our pressurized society (Grand Rapids, Michigan: Zondervan 
Publishers, 1971) s. 110. 

108 Ibid., s. 111. 
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One man I know defines a denomination as a group of people meeting together 
under a common denominator other than Jesus Christ.109 

Gillquist kritiserer i ettertid organisasjonens individualistiske forståel-
se av det å være en kristen som “inviting Jesus Christ into your life and 
endeavoring to serve him.”110 Lesning av Watchman Nees bøker tjente 
som en senere påminnelse om at “the Church has got to play a prominent 
role in the whole matter of being a Christian.”111 

Hver sommer kom alle stabsmedarbeiderne til hovedkvarteret Arrow-
head Springs i nærheten av San Bernandino, California. Samlingen tjente 
som en kjærkommen anledning for ‘area and regional directors’, som 
vanligvis jobbet på hver sin kant resten av året, å treffes, utdype erfarin-
ger og styrke eksisterende vennskapsbånd. “We ate together, played 
handball together, preached together, swam and steam-bathed together, 
and studied the Scriptures together,” skriver Gillquist mer enn 30 år 
senere: 

It seemed as we would open the Scriptures together, the Holy Spirit would 
speak to us as one man, constantly drawing us to the mercy of God - and back 
to the Church. ‘Why aren’t we the Church?’ we would ask. ‘Here in the New 
Testament, the only thing Jesus ever started was the Church.’ We loved what 
we were doing, but in the Book of Acts it was the Church, not the 
parachurch.112 

Sommeren 1966 ble et vendepunkt da Braun sammen med blant annet 
Ballew og Gillquist, og til tider Gordon Walker, møttes hver morgen for 

                                                   
109 Peter Gillquist, Love is now (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishers, 

Fifth Printing, 1971) s. 109. 

110 Peter Gillquist, brev til artikkelforfatteren, datert 07.01.1997. 

111 Ibid. Nees innflytelse blant fremfor alt mange innenfor Jesusbevegelsen er 
udiskutabel. Journalist og ‘editor-in-chief’ for Christianity Today gjennom en 
årrekke, C.F.H. Henry, skriver: “Any leader who directly or indirectly founds 700 
churches inevitably invites attention, and many persons were understandably curious 
about this remote Chinese personality and his ‘little flock’ principles. The worsening 
political climate - Nee spent the last decade and a half before his death in June, 
1972, in Communist work camps – spurred interest in his writings. His many small 
works, particularly those in applied soteriology, or salvation in practice, quickly 
gained for him an international following.” (“Footnotes. Sharper Focus on Watch-
man Nee.” Christianity Today, 9. mai 1975 s. 31.)  

112 Peter Gillquist, Becoming Orthodox. A Journey to the Ancient Christian Faith 
(Ben Lomond, California: Conciliar Press, Revised Edition, 1992) s. 15. 
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å spise frokost og studere Bibelen sammen. “That summer,” skriver Gill-
quist, “we became convinced that whatever form it would take, ultimate-
ly we would have to be Church.”113 Både Gillquist og Braun leverte inn 
sine oppsigelser i februar 1968. Samme sommer samlet de et voksende 
antall desertører fra Campus Crusades, fikk leid en luthersk kirkebygning 
i La Jolla, California og forkynte sin daværende forståelse av ‘the New 
Testament church’.114 

Gillquist flyttet til Memphis, Tennessee på vårparten 1969 hvor han 
fikk jobb ved Memphis State University. Umiddelbart kom han i kontakt 
med femten-tjue “non-aligned Christian students” som ikke fant seg til-
rette i noen av de allerede eksisterende kristne studentorganisasjonene. 
Da man så ble seg bevisst en mer eller mindre felles visjon for en gjen-
reisning av ‘nytestamentlig menighetsliv’, ble det besluttet å samles hver 
søndag kveld til møter i Gillquists hjem.115 

På linje med Watchman Nee kritiserte Gillquist på dette tidspunkt 
oppsplittingen av kristenfolket i ulike menighetsdannelser på bakgrunn 
av divergerende lærefortolkninger: 

We were never meant to be little islands in ourselves, struggling on our own to 
‘get to know the Lord better’. God wants us to draw together and be one. Along 
these lines, something beautiful is taking place on the college campuses of this 
land. Students are starting to see and experience the reality of the body of 
Christ. On many campuses that I know about (and I’m sure many more that I 
don’t know about), students who know Jesus Christ are spontaneously 
gravitating together into small cells with Christ. Often they have the Lord’s 
Supper together; some are even baptizing their own converts. They are seeing 
themselves as an expression of the church. No man is organizing this thing, and 
nobody is promoting it; it’s just happening.116 

Gordon Walker delte Gillquists idyllisering av en ren kristendoms-
form: “I decided when I left Campus Crusades I would serve the Lord in 
the simplest way I knew how.”117 Han flyttet til Mansfield, Ohio hvor 
han etablerte Grace Haven Farm, et kristent kollektiv med rekrutterings-

                                                   
113 Ibid., s. 16.  

114 Ibid., s. 18. 

115 Ibid., s. 20. 

116 Gillquist, Love is now s. 113. 

117 Ronald M. Enroth, Edward E. Ericson og C. Breckinridge Peters, The Story of 
the Jesus People. A Factual Survey (Exeter: Paternoster Press, 1972) s. 137. 
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grunnlag i “ex-addicts, depressed preachers, reformed revolutionaries, 
and deserters of the Crusades’s army.”118 

Ballews hadde søkt å etablere en ‘nytestamentlig menighet’ i Atlanta, 
Georgia, men hadde lyktes dårligere enn sine våpendragere i Mansfield 
og Memphis og flyttet til Santa Barbara-området for å være en del av det 
som en gang hadde vært Campus Crusades arbeid ved University of 
California at Santa Barbara (UCSB).119 

I løpet av 1969 var igjen flere av ‘utbryterne’ samlet ved Lake Arrow-
head. En av ex-lederne i Campus Crusades, Ray Nethery, kjente Gene 
Edwards, som - tilsvarende dem selv - ivret for en gjenreisning av ‘nytes-
tamentlig menighetsliv’. Edwards ble invitert opp til Lake Arrowhead for 
å forkynne for de av ‘utbryterne’ som var samlet. Noen av studentlederne 
ved UCLA var tilstede og inviterte Edwards med på en weekend-
konferanse, hvor denne spontant ble bedt om å forkynne under ett av 
møtene.120 Edwards forkynnelse ble tatt opp på kassett (‘the UCLA 
tape’), ble mangfoldiggjort og spredt vidt omkring. 

En rekke studentungdommer fra Isla Vista ved Santa Barbara kontak-
tet snart Edwards for at han skulle ta et lederansvar for dem. Dette ble 
begynnelsen til et menighetsfellesskap som skulle bestå i nærmere ti år. 
En rekke ungdommer fra Eugene (Oregon), Mansfield (Ohio), Memphis 
(Tennessee) og Atlanta (Georgia) valgte å flytte til Isla Vista for å være 
med i fellesskapet. Jon Braun og Richard Ballew ankom allerede i 1970. 
Etter om lag ett års tid ble det et brudd mellom Braun/Ballew og 
Edwards, og mer enn halvparten av de om lag 220 troende i menighets-
fellesskapet forsvant. Ifølge Braun skyldtes bruddet at han og Ballew 
ikke ville anerkjenne Edwards angivelig modalistiske treenighetslære. 
Braun stopper imidlertid ikke der: 

Further, his doctrine of Christ was clearly a form of extreme monophysitism, 
i.e., he taught that in the incarnation the humanity and deity we[re] co-mingled, 
each losing its distinctiveness: There were other problems as well, particularly 
with regard to salvation.121 

Edwards har, selvsagt, en annen versjon og karikerer Brauns ‘nåde-
budskap’ som noe som produserte “swearing, cursing, drunkenness and 

                                                   
118 Ibid., s. 141.  

119 Gillquist, Becoming Orthodox s. 22.  

120 Chuck Snekvik, brev til artikkelforfatteren, datert 08.03.1996. 

121 Jon Braun, brev til artikkelforfatteren, datert 25.02.1997. 
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immorality.”122 Problemene oppstod etter ett års tid, da Edwards tok ett 
års avbrekk fra menigheten: 

Things went smoothly for the first part of that year I was away. But as more and 
more of these Christians arrived, there was a definite shift in attitude. Some of 
them were highly gifted and nationally known leaders. Many were very strong 
willed. All were hurt. And in it all was still that divisive nature, that bent toward 
controversy, that boast in past dare-doings … and, still, under the surface – a 
predilection to violence, moral license, and, in some, an incredibly vulgar 
language.123 

Gillquist hevder at Edwards sannsynligvis overdimensjonerer sin egen 
betydning i Santa Barbara området, hva angår etableringen av ‘nytes-
tamentlig menighetsliv’. Edwards var nemlig kun én av mange som ivret 
for ‘the church’. Etter hvert som kretsen rundt Braun fant at (1) Watch-
man Nee og Witness Lee “departed from Biblical Christianity” både i sin 
kristologiske og antropologiske forståelse,124 og at (2) Edwards “shared 
many of the same theological errors of Watchman Nee and Witness 
Lee,”125 var det mange som brøt samarbeidet med ham.  

Gillquist hevder dessuten at det nettopp var på grunn av Nee, Lee og 
Edwards misforståtte teologi,126 at man ble dratt mot et studium av “the 
original documents of the early Christian writers.”127 Flere kom sammen i 
1973, og det ble besluttet at man skulle foreta et inngående studium av 
menighetens historie fra år 95 e. Kr. til reformasjonen. To år senere kom 

                                                   
122 Edwards, Our mission s. xiv-xv.  

123 Ibid. 

124 Gillquist skriver i brev til artikkelforfatteren, datert 07.01.1997: “For instance, 
both men tend to mingle the two natures of Christ. So instead of the eternal Son of 
God who became man in the womb of the Virgin Mary, One who is 100 percent 
God and 100 percent man, you have in Nee’s and Lee’s understanding one who is 
God-man, 50 percent God and 50 percent man with the natures mingled. This is an 
ancient error which was always rejected by true Christians. A second error in their 
writings is when one becomes a Christian, the Holy Spirit co-mingles with the 
human spirit and thus we become God-men. A third area under the category of 
anthropology would be Nee’s doctrine of the crushing of the soul. King David 
wrote, “He restores my soul,” but Watchman Nee wants to crush it.” 

125 Ibid. 

126 Interessant i denne sammenheng er blant annet Jon Brauns upubliserte 
manuskript “My soul was wounded at Watchman’s Knee.”  

127 Gillquist, brev til artikkelforfatteren, datert 07.01.1997. 
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man igjen sammen for å dele resultatene med hverandre. Det enstemmige 
resultatet var for dem sjokkerende: (1) den nytestamentlige menighet var 
liturgisk, (2) nattverden var et sakrament som utgjorde “the centerpiece 
of the entire service,” (3) tilsynsembedet som biskop var i funksjon alle-
rede i aposteltiden og representerte menighetens historiske kontinuitet fra 
apostlene til idag.128 

Et studium av de sju økumeniske konsil i perioden 325-787 e. Kr. 
bevirket en aksentforskyvning fra Kristi gjerning for den troende til Kristi 
person. “The Nicene Creed,” skriver Gillquist, “became for us, as it 
always has been for Orthodox Christendom, that doctrinal fence outside 
of which we dare not wander in our understanding of Christ.”129 

Ytterligere studier skulle åpenbare at Den Ortodokse Kirke represen-
terte den historisk ubrutte suksesjonslinje fra og med de første apostlene 
til idag. Uten å gå mer detaljert til verks, er det nok i denne sammenheng 
å røpe at kretsen rundt Braun og Gillquist ble innlemmet i Den Ortodokse 
Kirke i 1987.130 

Rundt 1981-82 avviklet Edwards menigheten og flyttet en kort 
periode til Quebec (Canada), deretter til Portland, Maine (USA). De mest 
trofaste fulgte med ham, men de fleste var etterhvert kommet opp i 30-
årene og ville ikke lenger. Edwards har siden flyttet til Jacksonville, 
Florida hvor han trener håndplukkede personer til å bli menighets-
plantere. 

Edwards innflytelse i Norge 

Gene Edwards har utøvd en viss innflytelse også i Norge. Den første inn-
flytelsen var helst indirekte - via Edin Løvås og Jørgen Aass som besøkte 

                                                   
128 Gillquist, Becoming Orthodox s. 22-40. Edwards tilnærming til kirkehistorien 

er absolutt motsatt av den dreiningen kretsen rundt Gillquist og Braun skulle foreta 
rundt 1973: “Instead of having to build new foundations in each generation or each 
century, we were struggling to see if it were possible to stay with the original 
apostolic foundation, with that faith once for all delivered to the saints and, in turn, 
to build a new floor on it for our time, to house the people of our day. We grew less 
and less comfortable asking, ‘Are the Christians in the second and third century in 
our Church?’ The issue was the reverse: ‘Are we in theirs?’” (Gillquist, Becoming 
Orthodox s. 27.  

129 Ibid., s. 42.  

130 Ibid., s. 165-77. 
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USA i 1972. I Isla Vista traff de norskamerikaneren Edvin Snekvik,131 
som hadde flyttet nedover sammen med kona Alice. Da så Løvås/Aass 
vendte tilbake til Norge, tok det ikke lang tid før sistnevnte fikk brev fra 
Snekvik med skriftlig invitasjon til en konferanse i Isla Vista. Aass var 
ikke nevneverdig begeistret, men valgte likevel å ta saken opp i det 
nyetablerte Guds Freds noe ungdommelige ‘eldsteråd’. Resultatet ble at 
Gregers Lundh ble valgt som ungdommenes ‘utsending’. Han vendte 
imidlertid tilbake med stort sett bare negative inntrykk. Han var synlig 
irritert over den ‘uverdige’ måten ‘sakramentene’ ble forvaltet på. Han 
reagerte både på at folk snakket sammen under nattverden og at man 
foretok troende dåp i Stillehavet. Det ble for lite høytid over det. Og 
skulle man først praktisere dåp med full neddykkelse, reagerte han på at 
denne ofte foregikk ved at både døper og baptisand bare sto og ventet på 
å bli ‘begravet’ av den første kjempebølgen som nærmet seg. 

Mens Gregers var negativ, appellerte historiene positivt til broren 
Øivind. Sammen med kone og to barn dro han over til USA i 1975 hvor 
han tilbrakte 6 uker i menighetsfelleskapet i Isla Vista. Året etter var 
Lundh, sammen med familien, tilbake i Isla Vista hvor han ble fram til 
1980.132 

Vel så influert av Edwards ble ekteparet Lars og Eirin Bjerke, begge 
med tidligere Guds Fred-bakgrunn, senere primus motorer for menig-
heten Kristne i Askim. Gjennom Øivind Lundh fikk de høre om Edwards 
og menighetsfellesskapet i Isla Vista. Lundh gav dem dessuten et 
eksemplar av Edwards bok Our mission, som gjorde et uutslettelig 
inntrykk. I 1977 reiste familien Bjerke over til USA for en tre måneders 
periode for å besøke Lundh m/ familie. Edwards hadde på dette tidspunkt 
allerede flyttet til Quebec, men var innom Isla Vista noen få dager i for-

                                                   
131 Snekviks foreldre kom begge fra Nordvestlandet. De kjente hverandre fra 

Norge, men ble gift i Seattle. (Ed Snekvik, brev til artikkelforfatteren, datert 
25.09.1995.) Ed Snekvik reiste en tur til Norge i 1974 og besøkte blant annet 
Fredens Bolig (drevet av Guds Fred), samt Bernard Dahls bønnegruppe i Bergen og 
forkynneren Olav Ryland. Andre personer han møtte, var Gregers og Øivind Lund, 
Tore Lende og Kåre Kristing. (Ed Snekvik, kassettopptak til artikkelforfatteren, 
datert 20.10.1995.) Kristing oppsøkte forøvrig Edwards menighetsfellesskap i Isla 
Vista i 1974, men uten å ha mottatt skjellsettende inntrykk derfra. (Kåre Kristing, 
intervju, datert 16.11.1994.)  

132 Øivind Lundh, intervju, datert 17.03.1995. 
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bindelse med en ledersamling.133 Bjerke utgav siden to av Edwards 
menighetsrelaterte bøker til norsk (Menighetens første år og Gud vil 
menighet) på sitt eget Tusenfryd forlag.134 

 

                                                   
133 Bjerke rakk også en tur innom ‘The Local Church’ i Anaheim, samt var på 

besøk hjemme hos Witness Lee og John Ingalls. Han fikk en tydelig fornemmelse av 
en dårlig skjult pågåenhet for å få en fot inn i Skandinavia. (Lars og Eirin Bjerke, 
intervju, datert 24.03.1998.) 

134 Allerede i 1967 utkom Edwards første norske oversettelse, Personlig 
evangelisering fra dør til dør (Kvinesdal: Troens Bevis). Senere oversettelser 
inkluderer Julegaven (Hovet: Hermon, 1994), Silas’ dagbok (Oslo: Lunde, 2000), 
Titus’ dagbok (Oslo: Lunde, 2001) og Tre konger (Ottestad: Prokla-Media, 2001). 
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KAPITTEL 30 

Norsk fellesskapsbevegelse – med fokus på 
opprinnelse og tidlige år* 

Mens den opprinnelige karismatiske bevegelse var en fornyelsesbevegel-
se innen de historiske trossamfunn, har vi siden midt på 1980-tallet sett 
fremveksten av en rekke karismatiske menighetsdannelser uten formell 
tilknytning til etablerte pinsesamfunn. I mange år ble ‘pentekostal’ kris-
tendom i Norge først og fremst identifisert med pinsebevegelsen og De 
frie evangeliske forsamlinger. I dag inkluderer dette kirkelandskapet også 
Foursquare, Nardus, United Pentecostal Church og Vineyard, samt en 
rekke frittstående lokalmenigheter. De fleste av de sistnevnte har en his-
torisk forankring i trosbevegelsen. 

De færreste bevegelser oppstår i et historisk og læremessig vakuum, 
og den tidlige trosbevegelse i Norge har delvis overlappende historikk 
med en annen ‘pentekostal-karismatisk’ tradisjon, nemlig en strømning 
som i større grad enn de øvrige har betont såkalt nytestamentlig menig-
hetsliv. Det er dennes historikk som i det følgende vil bli gjenstand for 
mine betraktninger. Hans Hodne har i sin hovedfagsavhandling fra 1999 
fokusert på Kristent Fellesskap-bevegelsen,1 mens Anne Siri Kvia har 
foretatt et nærstudium av menigheten Kristen Tjeneste i Stavanger.2 

Som imidlertid denne artikkelen søker å dokumentere, dreier det seg i 
utgangspunktet om én bevegelse eller strømning som etter hvert har delt 
seg i minst to ulike hovedvarianter. Til tross for – til tider – ulike aksen-
tueringer innen de ulike fløyene, har jeg valgt ‘fellesskapsbevegelsen’ 
som overordnet betegnelse. Dette er ikke en betegnelse som noen gang 
har vært i intern bruk. ‘Bevegelse’ er her forstått synonymt med ‘strøm-
ning’ og forutsetter ingen fasttømret organisasjonsstruktur. Før ‘fel-
lesskapsbevegelsens’ tidlige historikk utfoldes, vil jeg imidlertid presen-

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 5-1 (2006) s. 16-45. 

1 Hans Hodne, “Restaurasjonsteologi. En undersøkelse av restaurasjons-
teologiens hovedinnhold, historiske røtter og fremvekst, med særlig vekt på England 
og Norge.” Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet, 1999. 

2 Anne Siri Kvia, “Tjeneste og fortjeneste: En religionshistorisk studie av 
menigheten Kristen Tjeneste.” Oslo: Universitetet i Oslo, 2005. 
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tere den britiske Restorationistbevegelsen, som den norske strømningen 
har sitt umiddelbare utspring i. 

Britisk Restorationism 

I USA oppstod den karismatiske bevegelsen rundt 1959,3 og ryktene om 
denne nådde Storbritannia rundt 1961. Tre år senere ble man vitne til en 
egen britisk karismatisk fornyelsesbevegelse, i stor grad sentrert rundt da-
værende anglikansk (senere ortodoks) prest Michael Harper og hans 
Fountain Trust stiftelse.4 

Den britiske Restorationistbevegelsen5 har imidlertid eldre røtter og er 
primært en frukt av Arthur Wallis og David Lillies virksomhet på 1950- 
og 60-tallet. Wallis hadde opprinnelig bakgrunn blant plymouthbrødrene, 
men var desillusjonert i forhold til menighetens ekklesiologi. “I felt that 
all the Brethren talk about ‘assembly life’ was much-ado-about nothing,” 
skrev han ved en senere anledning.6 Møtet med G.H. Lang i 1947, som til 
tross for sin plymouthbrødrebakgrunn ikke bar preg av noe partisinn, ble 
en vekker. En av Langs pamfletter, Church Federation, overbeviste 
Wallis om at ekklesiologi faktisk var relevant og måtte tas på alvor. 

På begynnelsen av 1950-tallet stiftet Wallis bekjentskap med Lillie, 
som også hadde bakgrunn fra plymouthbrødrene, men som hadde blitt 
tvunget til å oppgi sitt engasjement i den lokale plymouthforsamlingen på 
grunn av interessen for pinsevennenes ‘åndsdåpsopplevelse’. Lillie opp-
levde for øvrig sin personlige pinseerfaring i 1949.7 Også han var 
fascinert av Lang, som han første gang hørte allerede i 1937.8 

                                                   
3 Geir Lie, “Den karismatiske bevegelsen i USA – et historisk riss.” Refleks 4-1 

(2005) s. 2-11. 

4 Allan H. Anderson, “The Pentecostal and Charismatic Movements in Britain: 
An Historical Overview.” Refleks 3-1 (2004) s. 78-90. 

5 For nærmere presentasjon av denne, se David Matthew, “Restorationism in 
British Church Life from 1970.” Refleks 5-1 (2006) s. 34-49.  

6 Arthur Wallis, “Springs of Restoration (1).” Restoration, juli-aug. 1980, s. 22. 

7 Peter Dudley Hocken, Streams of Renewal. The Origins and Early Develop-
ment of the Charismatic Movement in Great Britain (Exeter, Devon: Paternoster 
Press, 1986) s. 30-31. 

8 David Lillie, Restoration. Is this still on God’s programme? (Devon: Kyrtonia 
Press, (n.d.) s. 11. 
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Møtet med sistnevnte innledet et livslangt vennskap, og Lillie ble en 
hengiven leser av dennes bøker: “It was particularly Lang’s personal 
commitment to biblical Christianity and ecclesiology which stimulated 
my desire to see the recovery of some semblance of authentic New 
Testament church life in my lifetime.”9 Lillie hevder videre: 

[Lang] became a kind of spiritual father to me although he wasn’t at all 
favourably disposed to the modern Pentecostal movement, although he accepted 
doctrinally the teaching that the ministry and the gifts of the Holy Spirit are for 
today, but he wasn’t prepared to admit or recognize that this was working out 
practically in Pentecostal circles.10 

Med utgangspunkt i Langs ekklesiologi tolket Lillie sin egen og 
andres pinseerfaring som nødvendig forutsetning for Guds gjenreisning 
av sant nytestamentlig menighetsliv. Lillie hadde startet et lite felleskap 
utenfor Exeter, Devon. Veksten var imidlertid beskjeden, og Lillie var 
foruroliget av at andre i felleskapet – til tross for deres nød for nytes-
tamentlig menighetsorden - hadde lite syn for “anything beyond the local 
scene.” Lillie ønsket kontakt med flere som delte det syn for menigheten 
som hadde blitt tegnet gjennom Langs mange bøker. Kort tid deretter 
traff han Wallis, Denis Clark og Campbell McAlpine, alle med tidligere 
plymouthbrødretilknytning.11 

Wallis første møte med karismatiske åndsmanifestasjoner skjedde i 
Lillies gruppe i Exeter. Et dypt vennskap utviklet seg mellom Wallis og 
Lillie, og de ble enige om å kalle sammen til en tre dagers lederkon-
feranse i mai 1958. Denne samlet 15 deltakere til temaet ‘An Enquiry 
into the New Testament concerning the Church of Jesus Christ; its purity, 
power, pattern and programme, in the context of Today’. Nærmere 40 
ledere kom sammen til en ny konferanse i 1961 - denne med tittelen ‘The 
Divine Purpose in the Institution of the Church’. Ved neste samling året 
etter var antallet fordoblet.12 

I 1971 inviterte Wallis til nye samlinger, denne gang for å drøfte 
eskjatologiske spørsmål. Han var nemlig overbevist om at “not only was 

                                                   
9 Lillie, ibid. 

10 Peter Dudley Hocken, intervju med David Lillie, 31. okt. 1981. Sitert i 
Hocken, Streams of Renewal s. 31. 

11 Ibid., s. 12. 

12 Lillie, Restoration, s. 13; Wallis, “Springs of Restoration (1),” s. 23. 
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Christ soon returning to earth to reign, but that He wanted to establish the 
foundations of His Kingdom before He arrived.”13 Den første samlingen 
ble avholdt i februar 1972 og bestod av Wallis, Peter Lyne, Bryn Jones, 
David Mansell, Graham Perrins og Hugh Thompson. Etter Jones ‘profeti’ 
“Seven shall be your number, and thrice you shall meet,” ble det etter 
mye dissens besluttet også å trekke inn John Noble. Etter tre samlinger 
ble den lille kretsen – “the magnificent seven”, som de spøkefult refererte 
til seg selv som, utvidet til “the fabulous fourteen.”14 

In the first meetings of the seven, what began to emerge as they prayed and 
fasted together was a strong sense of mutual destiny. As they looked around and 
saw each other and recognized the work they had already achieved, they 
became convinced - under numerous promptings of personal prophecies - that 
they were already exercising apostolic and prophetic functions. Their 
recognition of function became the way leadership emerged.15 

Den gjensidige anerkjennelse av hverandres respektive ‘tjenester’ var 
imidlertid ikke eksklusivt basert på subjektive ‘profetord’ som ble uttalt 
over sidemannen. Man mente også å ha en forankring i Bibelen, primært i 
Efeserbrevets kapittel 4 og versene 11-12. Etter hvert begynte uavhen-
gige ‘house churches’ å knytte seg opp mot det selvutnevnte lederskapet. 
Walker skriver: 

By 1974, the self-selection [...] of the ‘fabulous fourteen’ led to the 
establishment of a charismatically ordained leadership. This leadership was 
legitimated by an appeal to members to recognize the de facto leadership that 
had already emerged. Bryn Jones, for example, is an apostle, so the argument 
went, because he acts like an apostle. Furthermore, house church members were 
told, the Holy Spirit who had separated Barnabas and Saul in the Acts of the 
Apostles, was the same Spirit who had separated the fourteen to be leaders of 
the restored kingdom.16 This truth was confirmed for the leaders by the inner 
testimony of personal conviction, and the outward seal of prophetic utterance. 
In a sense, the ‘fabulous fourteen’ had ordained each other not in any formal 

                                                   
13 Andrew Walker, Restoring the Kingdom. The Radical Sects of the House 

Church Movement (London: Hodder and Stoughton, 1985) s. 67. 

14 De nyrekrutterte bestod av George Tarleton, Gerald Coates, Barney Coombs, 
Maurice Smith, Ian McCullogh, John MacLaughlan og Campbell McAlpine. 
(Walker, Restoring the Kingdom s. 69.) 

15 Walker, Restoring the Kingdom s. 68. 

16 Uttrykket “restored kingdom” er nok Walkers konstruksjon, men på innholds-
nivå synes beretningen pålitelig gjengitt. TM
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ceremony, but by mutual recognition of ministry, prophecy, and the laying on 
of hands.17 

Norsk fellesskapsbevegelse 

Utfoldelsen av historikken i Norge berører en rekke personer som er del-
vis influert av de samme utenlandske premissleverandørene og som del-
vis virker sammen og delvis på hver sin kant. Flere av disse vil bli 
nærmere presentert under egne underoverskrifter for så igjen å trekkes 
inn på et senere tidspunkt i artikkelen i den grad interaksjon med andre 
norske lederskikkelser er relevant for den videre historieprogresjonen. 

Tore Lende og Erling Thu 
En sentral skikkelse innenfor det som skulle utvikle seg til norsk felles-
skapsbevegelse, er Tore Lende (1945-2008). Til tross for bevisstgjørin-
gen om at han ønsket å leve som en kristen allerede under konfirmasjons-
overhøringen i 1959, karakteriserer han seg selv som en grubler som i 
flere år slet med ‘frelsesvissheten’. Dette til tross - han leste ivrig både i 
Bibelen og kristne oppbyggelsesbøker. Grunnlegger av Nettverkskirken i 
Oslo, Tor Undheim, minnes den gjensidig innbyrdes åndelige berikelsen 
mellom hans far, som var leder for ungdomsforeningen innen Indre-
misjonen på Undheim, og Lende, hvor de delte med hverandre av nyopp-
dagede bøker/tidskrifter eller prekenopptak på lydbånd.18 Lende selv 
opplevde seg i ettertid som katalysator for en karismatisk vekkelse i 
bedehusets ungdomsforening på Undheim. Han fikk tak i litteratur om 
‘åndsdåp’ og tok med seg ungdommene på møter i ikke-luthersk regi, 
blant annet i pinsemenigheten på Sandnes. 

Innflytelsen via Adolf Bjerkreims bøker var stor. Indirekte gjennom 
plymouthbrødrene ble det hamret inn i Lende at det ikke var frelse i 
vanndåpen. Selv om han ‘tilhørte statskirken’, ble han raskt mottakelig 
for den anti-kirkelige forkynnelsen av det frie menighetssyn som preget 
deler av Vestlandske Indremisjonen. En viktig impuls ble dessuten for-
kynneren Anton Eik, som en periode stod forholdsvis sentralt i De Frie 
Evangeliske Forsamlinger. Eiks oppvurdering av Watchman Nees under-

                                                   
17 Walker, Restoring the Kingdom s. 70.  

18 Tor Undheim, intervju, 02.11.1994. 
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visning om ‘korset’ og ‘blodet’ influerte også Lende, etter møtet med Eik 
i 1961.19 

Etter en noe omflakkende tilværelse tok Lende rundt 1966 opp kon-
takten med Erling Thu (f. 1942), som han hadde kjent siden gymnas-
dagene. Thus opprinnelige bakgrunn var innen Misjonssambandet, men 
han kom raskt med blant pinsevennene på Sandnes. Etter et 5 ukers 
bibelkurs i Oslo i 1962 hadde han umiddelbart begynt å reise som fulltids 
evangelist i pinsesammenheng. Fra begynnelsen av spredte han Aril 
Edvardsens nyetablerte publikasjon Troens Bevis, og ble av Edvardsen 
spurt om å komme til Sarons Dal for å hjelpe til i 1964. På nyåret i 1966 
flyttet så familien Thu til Kvinesdal hvor han til å begynne med fikk 
ansvar for innsamling av midler til bibelskolen og litteratursalg. Han 
besøkte alle som abonnerte på Troens Bevis og holdt møter hovedsaklig i 
pinsemenigheter. Senere ble oppgaven utvidet til også å omfatte støtte til 
Innfødt Evangelist Misjon.20 

I forbindelse med at vennskapet mellom Thu og Lende ble tatt opp 
igjen rundt 1966, ble Lende gjort oppmerksom på noen aviser av Mis-
sionary and Soulwinning Fellowship,21 en internasjonal evangeliserings-
organisasjon med utgangspunkt i California, USA, men med lokale sentra 
ulike steder i verden.22 I perioden april-august 1968 deltok Lende på 

                                                   
19 Eiks ‘kilder’ synes av varierende natur. I USA hørte han William M. Branham, 

og ble påvirket av amerikanerens syn på kristen dåp i Jesu Kristi navn alene og på 
‘kristen enhet’. I 1967 dro han opp til Skien hvor han sammen med andre ledere 
besluttet seg for å distribuere en Branhamartikkel ved navn ‘Laodikeabudskapet’. 
Senere tok han kontakt med Per H. Johansen i Skien og bad sistnevnte om å ta over 
distribusjonen. I samme perioden fikk forøvrig Johansen kontakt med en tremenning 
av Eik, Levi Larsen, som også hadde blitt influert av Branham i løpet av flere års 
opphold i USA. Larsen oversatte Branhams taler, som Johansen distribuerte. Rundt 
1969 begynte dessuten Johansen å arrangere årlige sommerstevner, og det har 
etterhvert også blitt stiftet en del menigheter. På landsbasis samler man like fullt 
ikke mer enn omlag 200 personer. (Per H. Johansen, intervju, 17.03.1996 og Levi 
Larsen, intervju, 27.05.1996.)  

20 Erling Thu, intervju, 9-10. april 1994.  

21 Tore Lende, intervju, 27.09.1994.  

22 L.C. Leeder, brev, 06.01.1995. Organisasjonen, som også kalles Christians In 
Action, ble etablert i sept. 1957 av Lee og Lorraine Shelley. (“Christians in Action. 
Daring to Go! Since 1957”, brosjyre.) 2. mars 1965 ankom misjonærekteparet Elgin 
og Dorothy Taylor Storbritannia med utgangspunkt i London og en visjon om å 
“train Christians from many nationalities and then to see their trainees return to their 
own lands as missionaries.” (“Christians in Action”, brosjyre.) TM

PDF Editor



Norsk fellesskapsbevegelse – med fokus på opprinnelse og tidlige år 

 415

deres evangeliseringsskole i England. Parallelt med dette hadde han også 
rukket en tur innom T. Austin-Sparks menighetsfelleskap på Honor Oak 
Road i London.23 Gjennom sin tidligere kontakt med Anton Eik var han 
dessuten fortrolig med Watchman Nees litteratur, som stod sentralt i 
undervisningen på skolen.24 

Freelance-forkynneren Roger Forster ble invitert til sommerskolen for 
å holde bibeltimer, og undervisningen appellerte til Lende. Han reiste 
hjem til Forster og anmodet ham om å komme til Norge for å forkynne. 
Forster hadde vært i Norge tidligere, men denne gang passet det ikke. På 
Lendes oppfordring anbefalte han tre andre forkynnere som stod for en 
beslektet undervisning: Lance Lambert,25 Graham Perrins og Peter Lyne. 
Felles for alle tre var at de ikke var typiske karismatikere, men også 
hadde en læremessig forankring.26 

Heller ikke Lambert, som forøvrig hadde besøkt Norge et titalls 
ganger allerede, hadde anledning til å oppfylle Lendes forespørsel. Lende 
skrev da til ‘nyåndsdøpte’ Peter Lyne med forespørsel om han kunne 
komme til Norge. Lende sa seg villig til å tolke, men kunne verken love 
penger, møter eller folk. Da Lende vendte tilbake til Norge i september, 
dro han likefullt alene. Kort tid etter stoppet imidlertid Lyne opp for en 
overskrift i en profan avis: ‘Consider Norway’. Overskriften syntes å tale 
til ham; han tok kontakt med Lende og kom så til Stavanger i 1968. Ingen 
møter var planlagt på forhånd, men Lende hadde flere venner som delte 
hans lengsel om kristen fornyelse. I tillegg til noen husmøter, ble det også 
arrangert møter i det kristne elevlaget ved lærerskolen i Stavanger. Lyne 
talte om den karismatiske vekkelsen som gikk fram i de historiske kirke-
samfunn - møtene var gjerne blant de første karismatiske møter i Norge. 
Flere reagerte positivt på forkynnelsen og ønsket forbønn. 

                                                                                                                        
 
23 For nærmere presentasjon av Austin-Sparks, se Geir Lie, “T. Austin-Sparks – 

a brief introduction.” Refleks 3-1 (2004) s. 48-52. 

24 For nærmere presentasjon av Nee, se Geir Lie, “Ekklesiologi på avveie - fra 
Watchman Nee til Witness Lee.” Refleks 5-1 (2006) s. 7-34. 

25 For nærmere presentasjon av Lambert, se Geir Lie, “Lance Lambert – a brief 
introduction.” Refleks 4-2 (2005) s. 83-87. 

26 Tore Lende, intervju, 27.09.1994. 
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Etter en del møter i distriktet rundt Stavanger bar det videre til Volda 
hvor de hadde møte i det kristne elevlaget ved lærerskolen, et møte som 
imidlertid endte med mye diskusjon og motstand. Den etterfølgende søn-
dagen gikk Lende og Lyne på møte i De Frie Evangeliske Forsamlinger. 
Siden Lyne var utenlandsk gjest, ble han bedt om å holde et kvarters inn-
legg. Folk var henrykte over hva som ble sagt, og Knut Selvaag - som var 
invitert som gjestepredikant for 2 uker - opplevde at Lyne var sendt av 
Gud og var villig til å gi sin plass til Lyne. Lende og Lyne ble 2 uker i 
Volda og hadde 6-8 møter i menigheten.27 

Etter de vellykkede møtene ringte menighetens ledelse til De Frie 
Evangeliske Forsamlinger i Bergen for å høre om også de var interessert i 
å få besøk av den unge britiske forkynneren. Møtene ble tolket av en ung 
mann ved navn Kåre Kristing (f. 1943),28 som senere skulle bli sentral i 
oppbygningen av norsk fellesskapsbevegelse. Det er derfor naturlig å 
stanse opp ved ham. 

Kåre Kristing 
Kristing er født og oppvokst i De Frie Evangeliske Forsamlinger i Bergen 
hvor faren var ‘eldstebror’ i mange år. Kristing er utdannet ingeniør, og 
året etter første møte med Peter Lyne var han ett år i England hvor han 
jobbet for Ford Motor Company utenfor London. En helg han besøkte 
Peter Lyne, som på dette tidspunkt var pastor i Black Horse Baptist 
Church i Bristol, arrangerte menigheten en møteserie om ‘profetiske bud-
skap’ i vår tid. I tillegg til Lyne, hadde menigheten besøk av Graham 
Perrins og Arthur Wallis. I løpet av denne konferansen hørte Kristing for 
første gang en menighet som sang kollektivt ‘i tunger’. Den karismatiske 
uttrykksformen appellerte. Han ble også “grepet av den frie avslappede 
holdningen mellom menneskene.”29 Kristing ble forøvrig også introdusert 
for flere av Lynes personlige venner, deriblant David Mansell og John 
Noble. Siden traff han andre britiske forkynnere som deltok på weeken-
der / seminarer i Norge tilrettelagt av Tore Lende, deriblant Hugh 
Thompson, Gerald Coates, David Tomlinson, Morris Smith og David 
Matthews fra Irland. 

                                                   
27 Tore Lende, intervju, 27.09.1994. 

28 Kåre Kristing, intervju, 16.11.1994.  

29 Kåre Kristing, nedskrevet vitnesbyrd. (Upublisert manus.) 
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Kristing ble boende i England fram til slutten av 1970 og vendte til-
bake til Bergen og De Frie Evangeliske Forsamlinger. Lyne fortsatte å 
besøke menigheten med jevne mellomrom fram til 1973 og fikk god 
respons på sin forkynnelse. Også John Noble var innom flere ganger i 
denne perioden. 

Kristing fikk låne noen lydbånd av Tore Lende med prekener over 
Efeserbrevet av amerikaneren Charles P. Schmitt.30 Kristing ble oppslukt 
av budskapet, med fokus på Guds angivelige planer for menneskene, og i 
særdeleshet for menigheten. Ved å sammenligne situasjonen i De Frie 
Evangeliske Forsamlinger i Bergen med det nye ‘lys’ Kristing hadde fått 
over menigheten, ble det etterhvert umulig å fortsette i førstnevnte: 

Jeg stod igjen som et 100% menighetsbarn av den ‘rette’ forkynnelse og 
arvtaker fra de store åndelige fedre. Jeg var drillet i alle typer 
menighetsaktiviteter. Jeg kunne vitne, be høyt i forsamlingen, innlede møter. 
Nå, i løpet av kort tid ble det helt klart for meg at jeg av alle ting ikke vandret i 
Ånden. Det hadde jeg ikke lært av noen.31 

Med unntak av to eldre kvinner i menigheten fant ikke Kristing en 
eneste person som kunne være åndelig modell. Dette skulle imidlertid 
snart endres. Via Peter Lyne fikk Kristing høre at en misjonær fra Canada 
hadde slått seg ned litt nord for Bergen. Vedkommende skulle ha et til-
svarende syn på ‘menighet’ og ‘Guds rike’ som de selv. Lyne anbefalte 
Kristing å ta kontakt. Olav Ryland - som mannen hette - ble invitert til å 
delta i en bønnegruppe Kristing hadde hjemme sammen med flere av 
ungdommene fra De Frie Evangeliske Forsamlinger i Bergen. I løpet av 
kveldssamlingen bar Ryland fram et ‘profetisk budskap’ som gikk ut på 
at forsamlinger og pastorer bygger sine egne ‘fjell’ som de måler opp mot 
hverandre. Ingen har imidlertid syn for ‘Guds fjell’ og Hans ønsker. Kris-
ting opplevde umiddelbart at han selv og Ryland var ‘gitt til hverandre’ 
på en eller annen måte. Selv opplevde han seg som et ‘får uten hyrde’ 
midt i menigheten. Han ble overbevist om at Ryland kunne være hyrde 
og tilsynsmann for ham. Kristing var allerede på dette tidspunkt begynt 
på en løsrivningsprosess ut av De Frie Evangeliske Forsamlinger, en 
prosess som resulterte i et konkret brudd to år senere. Da et barn i menig-
heten døde, til tross for at alle ‘eldstebrødrene’ hadde ‘fått et ord fra 

                                                   
30 For nærmere presentasjon av Schmitt, se Geir Lie, “Charles F. [sic!] Schmitt – 

a brief introduction.” Refleks 5-1 (2006) s. 57-59. 

31 Kåre Kristing, ibid. 
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Herren’ om at barnet skulle bli helbredet, var begeret fullt for Kristings 
del. Han trakk seg fra all menighetsvirksomhet og ville ikke gå et skritt 
videre før han var sikker på at Gud ledet ham: 

Nå ville jeg lære Han å kjenne. Ikke som en bestefar langt vekke som man 
snakket om - men som en far jeg kunne ha et personlig forhold til. Jeg ville 
presentere meg for Han som et nytt ubrukt blankt papirark. Jeg ville lære Han å 
kjenne, uforstyrret av tradisjon.32 

Den videre progresjon innbefatter først en nærmere introduksjon av 
tidligere Canada misjonær Olav Ryland. 

Olav Ryland 
Ryland (f. 1929), som i ung alder flyttet til Canada hvor han etter en kris-
ten omvendelse i 1956 forberedte seg til forkynnertjeneste, kom etter to 
kortere opphold permanent tilbake til Norge i mai 1970. Ryland 
organiserte to studiegrupper på Frekhaug utenfor Bergen og gjennomgikk 
Apostlenes Gjerninger med disse. Året etter startet han ‘Åpen Bibel’ på 
Frekhaug, ifølge Ryland selv mer et motto enn noen organisatorisk 
forening. To år senere grunnla han imidlertid Kristent Fellesskap, som 
ble et uttrykk for det lokale menighetsfelleskapet på Frekhaug med 30 til 
40 medlemmer.33 

Ryland virket også som evangelist i ulike sammenhenger og stod rett 
som det var i flere uker på ett sted på grunn av fornyelse/vekkelse. 
Gjennom bibelseminarer i Bergen kom han forøvrig også raskt i kontakt 
med kretsen av troende som identifiserte seg opp mot Bernhard Dahls 
bønnegruppe på Nesttun.34 Gjennom Ryland ble også Kristing introdusert 
for kretsen rundt Dahl. Ryland selv ble en slags katalysator for mange 
unge som på en spesiell måte fikk en berøring av hva Kristing karak-
teriserer “det spesielle Gud gjorde i 70-årene.” Ryland reiste selv til Eng-
land allerede i 1972 hvor han blant annet besøkte Lance Lamberts menig-
het utenfor London. Lambert deltok siden på en rekke av Rylands møter 
og bibelseminarer i Norge. 

                                                   
32 Kristing, nedskrevet vitnesbyrd (upublisert manuskript). 

33 I 1979 ble menighetsfelleskapet tilsluttet Det norske Misjonsforbund og tok 
navnet Frekhaug Misjonsmenighet. 

34 For nærmere presentasjon av Dahl og kretsen rundt ham, se Geir Lie, “Poul 
Madsen og Kristent Fællesskab-bevegelsen i Danmark.” Refleks 5-1 (2006) s. 35-56. 
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Noralv Askeland 
En av de mange unge som ble sterkt influert av Ryland, er Noralv Aske-
land (f. 1952), som umiddelbart etter et åndelig vendepunkt i 14-års 
alderen opplevde kallet til tjeneste aktualisert. Gjennom Rylands under-
visning opplevde han å få forståelse av hva som egentlig hadde skjedd da 
han ble ‘døpt i Den Hellige Ånd’ i 1968, denne opplevelsen forut for 
møtet med Ryland. I forlengelse av denne ble han tidlig på 1970-tallet 
også introdusert for Lance Lambert, som regelmessig besøkte Bernhard 
Dahls bønnegruppe fra 1963 til rundt på 1980-tallet. Dahls gruppe bestod 
vesentlig av eldre mennesker, men en del unge møtte trofast opp når 
Lambert besøkte byen. Askeland kjente Dahls sønn Kjell og kom etter-
hvert inn blant de unge. De unge ble raskt tent for Lamberts undervisning 
om ‘menigheten’, mens de eldre var mer engstelig for å ta belastningen å 
etablere ny menighet. Omlag ti av de unge startet rundt 1973-74 en selv-
stendig bønnegruppe og proklamerte denne som starten på en ny menig-
het.35 Lambert støttet dem. Alle ungdommene hadde røtter til Lambert og 
Ryland. Dette var i samme perioden som Ryland startet menigheten Kris-
tent Fellesskap på Frekhaug. Det var uklare grenseoppganger mellom de 
ulike gruppene. Askeland hadde vært mest involvert i Åpen Bibel hos 
Ryland før denne etablerte en egen menighet på Frekhaug.36 

Gjennom Ryland kom Askeland i kontakt med Watchman Nees bøker. 
Gjennom Lambert ble han dessuten introdusert for T. Austin-Sparks 
litteratur. Bøkene preget etterhvert Askelands menighetssyn da det syntes 
å samsvare med Bibelens læreoppfatninger over samme tema. Askeland 

                                                   
35 Bernhard Dahls sønn, Arne, hevder imidlertid at ungdommene utviste en noe 

eksklusiv holdning fra begynnelsen av hvor de også klart uttrykte at de var ‘Guds 
menighet i Bergen’. Dette skjedde imidlertid i en periode hvor Dahls sønn ikke 
bodde i Bergen, men kun var hjemme på korte besøk. (I perioden 1966-71 bodde 
han i Oslo hvor han tok teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet. Her gikk 
han regelmessig i Gilbert Horntvedts bønnegruppe, som senere fikk navn Kristent 
Felleskap.) Han har imidlertid samtalt med flere av de eldre som var med i den 
opprinnelige bønnegruppen, og mange av disse var blitt både overrasket og skuffet. 
Flere av de eldre var blitt så pass skrøpelige at de ikke maktet å være med i samme 
grad som tidligere. Likevel ville flere ha vært med i den nye gruppen, men følte at 
de ikke ble regnet med og at ungdommene ikke hadde bruk for dem. De eldre 
snakket aldri ut med ungdommene om sin skuffelse, og ungdommene var gjerne så 
pass unge at de ikke var istand til på egen hånd å forstå hvordan de eldre opplevde 
det nye. (Arne Dahl, intervju, 03.04.1995.)  

36 Noralv Askeland, intervju, 31.08.1994. 
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opplevde en stadig sterkere lengsel etter å se menigheten ‘etter Guds bil-
de’.37 

Allerede i 1964 - mens Olav Ryland gikk første året ved Eston Full 
Gospel Bible School i  Canada, hadde han kommet over Watchman Nees 
litteratur.38 Ryland ble begeistret over undervisningsbøkene, kanskje i 
særdeleshet de som omfattet ‘menigheten’ og menighetsledelse. I 1973 
fikk han kontakt med en av Nees tidligere medarbeidere, kineseren 
Stephen Kaung. Ryland besøkte Kaung i 1975, og i desember 1976 brak-
te Lambert Kaung til Bergen hvor Santalmisjonens lokaler ble lånt for 
anledningen. Kåre Kristings bønnegruppe ble invitert til møtene hvor 
Kaung forkynte om ‘det himmelske syn’ relatert til apostelen Paulus syn 
på vei til Damaskus. Bibeltimene ble siden nedskrevet fra kassett og trykt 
gjennom Åpen Bibel på Frekhaug. Kaungs ydmykhet, samt visjonen for 
Guds plan gjennom menigheten gjorde inntrykk. Det samme inntrykket 
forsterket seg da Askeland besøkte kineseren i Richmond, Virginia i 
1980. Askeland minnes at han drøftet med Lambert og Kaung om bønne-
gruppen burde slå seg sammen med Kristings gruppe. Begge frarådet 
angivelig dette. Rådet ble imidlertid ikke fulgt; de to bønnegruppene ble 
slått sammen rundt 1978-79 og talte til å begynne med rundt 45 personer. 

Gjennom norskamerikaneren Ed Snekvik,39 som hadde hatt kontakt 
med Bernhard Dahl, fikk Ryland også høre om den amerikanske forkyn-
neren Gene Edwards.40 Snekvik skjønte at Ryland var opptatt av ‘menig-
het’ og sendte fast over ett års tid en rekke bøker og kassetter av 
Edwards. Ryland var ikke udelt begeistret. Spesielt Edwards isolasjon i 
forhold til øvrige kristne grupper og fellesskap virket urovekkende. 

                                                   
37 Noralv Askeland, intervju, 31.08.1994. 

38 Bøkene ble ikke offisielt benyttet ved bibelskolen, men noen derfra hadde 
kommet over dem via en ikke-trinitarisk pinsemenighet i St. Paul, Minnesota. 

39 Snekviks foreldre var oppvokst i traktene rundt Kristiansund, men giftet seg i 
Seattle hvor de ble boende. Snekvik ble aktiv i den lutherske kirken og sendte siden 
sine 2 sønner og 1 datter til Pacific Lutheran University. Den eldste sønnen ble utek-
saminert i 1965 og fikk et åndelig gjennombrudd i denne perioden, dog ikke i en 
luthersk kontekst, men “off campus by a group from Campus Crusade for Christ.” 
Sønnens omvendelse vekket Snekvik og førte til “my new walk with the Lord.” 
(Snekvik, brev, datert 25.09.1995.) 

40 For ytterligere opplysninger om Edwards, se Geir Lie, “Gene Edwards og hans 
menighetsforståelse.” Refleks 5-2 (2006) s. 4-33. 
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Kåre Kristing hadde nettopp fått nyss om ukjente Snekviks besøk i 
Bergen da han våren 1974 dro til California på forretningsreise. Kristing 
ble nysgjerrig og bestemte seg for å oppsøke det menighetsfelleskap i 
Santa Barbara hvor Snekvik var med. Ed og Alice Snekvik hadde 
allerede hørt om Øivind Lundh i det karismatiske ungdomsfellesskapet 
Guds Fred i Oslo, man aldri møtt ham. De trodde det var han som kom, 
og møtte opp på flyplassen i Santa Barbara. Kristing bodde hos dem og 
var rundt i felleskapet, tok del i møter og hilste på lederen Gene Edwards. 
Kristing opplevde Edwards som “ganske spesiell. En sterk personlighet 
med autoritet.”41 Vel tilbake i Norge tok Kristing kontakt med Lundh, 
som heller ikke han hadde møtt tidligere. Sistnevnte reiste siden over til 
Santa Barbara og bodde der med familien i flere år. 

Kontakten med England intensiveres 

Det er fascinerende å følge Tore Lende i beskrivelsen av sin kristne 
vandring. Gjennom nabo Lars Salte, en av lederne på Bedehuset, kom 
han tidlig over bladet Hjemmets venn som blant annet inkluderte artikler 
fra den amerikanske helbredelsesvekkelsen etter 2. verdenskrig.42 Alle-
rede i 1961 begynte Lende å abonnere på bladene til kjente forkynnere 
som Gordon Lindsay, T.L. Osborn og A.A. Allen. Dette til tross, han talte 
ikke i tunger, bad ikke for syke og hadde ikke engang ‘frelsesvisshet’. I 
1964 overvar han et møte med Aril Edvardsen og gikk også fram til 
forbønn. Da Edvardsen begynte å be for ham med tanke på ‘åndsdåp’, 
avbrøt Lende ham og sa at han ikke var ‘frelst’ en gang. 

Fremdeles i 1965-66, mens Lende avtjente verneplikten i Bodø, til 
tross for at han ivrig leste i Bibelen og tilbrakte daglig ½-1 time i bønn, 
opplevdes kristenlivet ‘tørt’. Lende var likevel en pådriver i å få andre til 
å søke Gud og kalte inn til bønnemøter. Også overfor Erling Thu ble han 
en slags pådriver etter at de gjenopptok kontakten rundt 1966. Lende 
introduserte ham for flere av de britiske Restorationistforkynnerne, blant 
annet Peter Lyne og Graham Perrins. Gjennom Lende stiftet han også 
bekjentskap med det amerikanske bladet Voice in the wilderness som i 
tillegg til karismatisk undervisningsstoff hadde menighetsrelaterte 
artikler av blant annet Watchman Nee og DeVern F. Fromke. Parallelt 

                                                   
41 Kåre Kristing, brev, datert 03.12.1995.  

42 For nærmere presentasjon av denne, se Geir Lie, “Helbredelse ved tro: Fra 
Möttlingen til Tulsa – et historisk overblikk.” Refleks 1-2 (2002) s. 3-19. 

 TM

PDF Editor



Norsk fellesskapsbevegelse – med fokus på opprinnelse og tidlige år 

 422 

 

 

med dette ble Thu oppmerksom på argentineren Juan Carlos Ortiz og 
dennes undervisning om menighetsfellesskap og cellegrupper. 

Den menighetsbyggende litteraturen kom i en periode hvor Thu ble 
stadig mer oppslukt av arbeidet med evangeliseringsteamene og hvor han 
så behovet for ‘ikke-individualistisk’ menighetsundervisning. Blant annet 
på grunn av lite vennskap og fellesskap innenfor de lokale menighetene, 
ble folk gjerne ‘frelst’, men ikke ‘bevart’. Litteratur av amerikaneren 
E.W. Kenyon dannet bakgrunn for ‘individ-undervisning’, men Watch-
man Nee dekket et annet behov. Thu forsøkte derfor å kombinere det han 
opplevde var det beste fra begge. 

Pinsemenighetenes vekkelsesmøter, som stort sett kun samlet troende, 
fungerte dårlig. Vi må ‘ut til synderne’, mente Thu. Utsagnet ble misfor-
stått, og ryktene nådde ‘alle’ om at Thu angivelig mente at ‘menighetens 
tid var forbi’. På en predikantkonferanse tok Thoralf Gilbrant utgangs-
punkt i et tidligere Troens Bevis-nummer som hadde et bilde av David 
Wulff som med håndspåleggelse innsatte ‘eldste’ i en nyetablert menig-
het på Malta, ikke bare etter paulinsk mønster, men i ‘apostolisk ånd’. 
Gilbrant angrep Sarons Dal for deres tro på apostler i vår tid, samt deres 
ungdomsleder (Thu ledet Operasjon Ungdomsteam), som hevdet at 
menighetens tid var forbi. Thu bad om ordet og erklærte at han aldri 
hadde ment eller hevdet dette, og at han heller ikke kjente andre i Sarons 
Dal som hadde et slikt syn. 

Thus forklaring hjalp imidlertid ikke. Ett av spørsmålene fra salen 
gjaldt den nær forestående felleskristne ungdomskonferansen som både 
Rune Brännström, Johny Noer, Johannes Facius, Thu og Tore Lende 
skulle delta på. Lende hadde en husgruppe (bestående stort sett av karis-
matiske ‘statskirkefolk’) på Bryne, men pinseforstanderen på stedet reiste 
seg og hevdet at Lende splittet pinsemenigheten. Han hadde til og med 
hørt at man danset i Lendes gruppe! På spørsmål om de ‘danset i Ånden’, 
hadde Lende, åpenbart for å provosere, svart nei. Han mente at de kun 
danset ‘for Herren’, og ikke ‘i transe’. 

Det kan synes som om Lende kun ble tatt opp på pinsevennenes 
predikantkonferanse for å så tvil om Thus menighetssyn, og det ble reist 
spørsmål om hvordan han kunne samarbeide med Lende gjennom å delta 
på samme konferanse. Thu svarte at konferansen i Oslo ville være felles-
kristelig, og at han selv ikke følte ansvar for Lendes eventuelle menig-
hetssyn, men at Lende for øvrig var en ‘god, kristen bror’. Svaret vakte 
sterke reaksjoner både mot Thu og Sarons Dal. Ett av resultatene ble at 
10-15 av forkynnerne som på forhånd var positive til Sarons Dal, 
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underskrev et brev til Edvardsen hvor man ikke lenger ville støtte virk-
somheten om Thu fikk tillatelse til å fortsette som tidligere. 

Edvardsen var nølende til hvordan han skulle gripe saken an og viste 
Thu brevet. Da Edvardsen ikke hadde vært tilstede på predikant-
konferansen, redegjorde Thu for hva som faktisk hadde skjedd, samtidig 
med at han kommuniserte at Edvardsen selv måtte ta en avgjørelse på 
hvordan den nye situasjonen skulle håndteres. For Edvardsens del var 
Thus menighetssyn mindre vesentlig, det som betydde noe var hva folk 
trodde Thu stod for. Edvardsen insisterte på at Thu skulle bryte kontakten 
med Lende, noe Thu ikke var villig til. Edvardsen aksepterte tilslutt Thus 
beslutning på den betingelsen at Thu ikke hadde noe formelt samarbeid 
med Lende. Konferansen i Oslo ble avlyst. Thu måtte dessuten slutte som 
leder av Operasjon Ungdomsteam da han ikke lenger skulle ha noen 
offentlig funksjon i Sarons Dal før tilliten hos pinseforkynnerne var gjen-
opprettet. Han fikk i stedet tilbud om en stilling på kontoret og godtok 
dette. 

Neste halvår var preget av mye personaluro. Man hadde alltid stått 
med Edvardsen når det stormet rundt ham, mange mente det ville ha vært 
riktig å støtte Thu i denne situasjonen. En annen sak, som gjerne var enda 
mer vesentlig, var at Edvardsen kanskje ikke hadde sin styrke på det 
personlige mellom-menneskelige plan, og mange i personalet følte seg 
dårlig behandlet. I denne perioden sluttet 14 av Edvardsens ansatte, derav 
nesten alle avdelingslederne. Også Thu opplevde halvåret problematisk 
og sluttet på sommeren 1975. 

Mens Thu jobbet i Sarons Dal, hadde Lende fått kontakt med de 
britiske Restorationistforkynnerne Bryn Jones og David Mansell. Høsten 
1975 ble det arrangert en pastorkonferanse i Josefvatnet i Troms hvor 
disse deltok;43 Lende inviterte Thu og betalte billetten hans. Både under-
visningen og den praktiske omsorgen gjorde inntrykk. Thu ble så invitert 
til England. Også denne gangen betalte Lende billetten. I løpet av omlag 
14 dager tilbrakte Thu mye tid sammen med Jones, som var til stor hjelp. 
Gjennom Jones og de menighetssammenhenger denne var tilknyttet, 

                                                   
43 Lende hadde tatt kontakt med Det norske Misjonsforbund mens han bodde i 

Bodø. I forkant av pastorkonferansen i Josefvatnet oppsøkte de britiske forkynnerne 
daværende landssekretær Ingulf Diesen på hans hjemmekontor hvor de viste fram 
noe litteratur og samtidig bad om anbefaling for sitt første besøk til bl.a. Narvik og 
Tromsø. (Ingulf Diesen, brev til artikkelforfatteren, datert 06.01.1995.) 
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opplevde Thu å se realisert i praksis noen av de kristne idealene som han 
tidligere bare hadde drømt om og som for ham kun var teori. 

I januar 1978 ble Thu spurt om å være hjelpeforstander i pinsemenig-
heten Zion, Stavanger hvor Tom Erlandsen virket som pastor. Siden 1976 
hadde Thu dratt regelmessig på kristne sommerstevner i England og 
hadde utviklet et stadig tettere forhold til Bryn Jones, som dessuten hadde 
besøkt ham i Norge før Thu begynte som hjelpeforstander. Erlandsen 
hadde også vært i England sammen med Thu og opplevde at “mye var 
bra,” og refererte da til den gjensidige omsorgen de enkeltkristne utøvde 
overfor hverandre. På høsten 1978 inviterte Erlandsen Bryn Jones bror, 
Keri, og David Matthew til Zion. Menigheten var positivt innstilt til deres 
budskap om vennskap og praktisk menighetsfellesskap. Erlandsen og Thu 
prøvde å følge opp undervisningen, og det ble utarbeidet en plan for 
fornyelse av menigheten. Man ville skape et levende fellesskap gjennom 
grupper i stedet for kun å møtes på offentlige møter. Også Thu forkynte 
viktigheten av vennskap i menigheten, men Thus og Erlandsens endrings-
prosess ble likefullt kun kommunisert til menighetens ‘eldsteråd’. 

Mens Thu jobbet i Zion tok han et initiativ overfor Erlandsen og Leif 
S. Jacobsen om å samle karismatiske ledere som var positive til ‘for-
nyelse’. Den første ‘Oasesamlingen’ ble holdt på Vasstuland (nær Geilo) 
og samlet 10-15 forkynnere. Thu opplever i ettertid kun å ha hatt til hen-
sikt at man skulle ha fellesskap, be sammen og være til gjensidig hjelp og 
styrke for hverandre. En gang Thu hadde besøk av Gwyn Daniel og Hugh 
Thompson, tok han dem med på en slik samling. Begge disse fikk ordet 
og forkynte forpliktende vennskap. Gjennom disse samlingene ble Thu 
mer kjent med Sverre Granlund, Tony Jessen og Vilhelm Langemyr. 

Da Thu sluttet i Zion sommeren 1980,44 ble det naturlig å dra til 
Farsund hvor Jessen hadde vært pastor i Misjonsforbundet siden 1977. På 
dette tidspunktet hadde både Thu, Jessen, Langemyr og Granlund (som 
allerede hadde flyttet til Oppdal hvor han var pastor i baptistmenigheten) 
et formalisert forhold til Keri  Jones.45 Thu hadde dessuten kontakt med 

                                                   
44 Under et 1 måneders kurs – International Training Programme – hvor Thu 

deltok sammen med Sverre Granlund, ble Thu i enda større grad enn tidligere 
overbevist om at han ønsket å stå for “den totale visjon om Guds rike og 
menighetsliv / menighetssyn. Samtidig hadde han tvil om hvorvidt dette ville lykkes 
i Zion, Stavanger.” (Erling Thu, intervju, datert 09.10.1994.)  

45 I et brev til Kjell Haltorp, datert 30.04.1980, skriver Thu at han, Granlund, 
Jessen og Vilhelm Langemyr har opplevd at “Herren har ført oss saman i eit 
paktsforhold til kvarandre. […] Vi fire kjem til å møtast ofte i tida framover og vil TM
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flere yngre pastorer innen Misjonsforbundet og fulgte opp disse gjennom 
undervisning / opplæring.46 

Delvis inspirert av Nees ekklesiologi hadde Jessen undervist om “Jesu 
Kristi herredømme uttrykt gjennom tjenestene i menigheten.”47 I forlen-
gelse av dette ble det uttrykt et behov for et ‘styre’ i menigheten som 
uttrykte Jesu ‘herredømme’. Mange av Farsundmenighetens medlemmer 
var også godt kjent med Nees litteratur, så det var ikke eksklusivt Jessens 
forkynnelse som satte i gang en prosess. Under menighetens årsmøte i 
januar 1978 reiste en av menighetens medlemmer seg da de skulle gå til 
valg av styret og proklamerte at man ikke nå, som tidligere, skulle ‘velge’ 
styre, men at Gud ønsket ‘eldste’ til å lede i menigheten. Han pekte ut tre 
personer i tillegg til Jessen. Det ble mange sterke reaksjoner på at Jessen 
ikke uten videre avviste dette og i stedet holdt seg til dagsordenen. 
Menigheten besluttet likevel å utsette valg av ‘eldsteråd’, og det gamle 
‘eldsterådet’ ble sittende inntil videre. 

På grunn av den fastlåste situasjonen, ble misjonsforstander Ingulf 
Diesen involvert (i og med at distriktsforstander Hans Kristian Aas var 
sykemeldt). Diesen rådet menigheten til ikke å gjøre noe dramatisk, men 
å la endringene skje i samsvar med en demokratisk prosess i menigheten. 
På våren ble to av de tre utpekte lederne demokratisk valgt og innsatt som 
menighetseldste (den tredje ville ikke) med Misjonsforbundets velsignel-
se. Diesen var selv med og innsatte disse. I tillegg ble det valgt et ‘tjenes-
teråd’ som skulle ta hånd om menighetens praktisk-administrative ansvar. 
Samtidig med denne prosessen jobbet Det norske Misjonsforbund sentralt 
med egne statutter og Forbundsstyret oppfordret i den forbindelse menig-

                                                                                                                        
du vera med i dette paktsforholdet er du hjearteleg [sic!] velkomen.” Bakgrunnen for 
Thus invitasjon var tidligere sonderende samtaler mellom de to. Haltorp gikk like-
fullt aldri inn i noe formalisert ‘paktsforhold’ til de øvrige. Til tross for en over-
veiende positiv tone, hvor han fremhever Thus redelighet, opplever han sistnevnte 
som “for sterk,” noe som sannsynliggjør faren for “et for sterkt menneskelig 
bindings forhold [sic!].” (Kjell Haltorp, brev til Erling Thu, datert 09.12.1980.) 
Brevene er gjengitt med tillatelse fra begge parter.  

46 Disse kontaktene inkluderte bl.a. Dag Kristoffersen (pastor i misjonsmenig-
heten i Siljan), Per Lunde (pastor i misjonsmenigheten på Kongsberg), Jon Ultvedt 
(pastor for ‘majoritetsmenigheten’ etter en splittelse i De Frie Evangeliske For-
samlinger i Haugesund), samt pinsemenigheten i Lillesand og et uformelt menig-
hetsfellesskap i Snertingdal.  

47 Tony Jessen, intervju datert 04.11.1994. 
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heten i Farsund til å komme med forslag til eventuelle endringer av 
statuttene. 

Idet Thu flyttet til Farsund i 1980, tok det ikke lang tid før han ble 
inkludert i menighetens ‘eldsteråd’. Offisielt ble han innsatt av Kjell 
Haltorp og Sverre Granlund, sammen med det allerede eksisterende 
‘eldsterådet’ på tre personer. Normalt sett skulle distriktsforstanderen ha 
deltatt ved en slik anledning. Thu var imidlertid ikke godkjent som for-
kynner av Det norske Misjonsforbund, og på høsten dro Jessen og Thu 
inn til hovedkontoret i Oslo for å få ordnet med forkynnergodkjenning. 
Denne ble imidlertid ikke gitt – delvis skyldtes nok dette skepsis til at 
Thu i denne perioden ble lønnet fra Storbritannia, og dels ryktene fra 
pinsebevegelsens predikantkonferanse hvor Thus kontakt med Tore 
Lende var blitt debattert. 

I forkant av påsken 1981 kom det til et internt skisma i Farsund-
menigheten, og en av de ledende ‘eldste’ uttrykte mistillit til Thu. Han 
fikk med seg en av de øvrige i ‘eldsterådet’. Før ‘eldsterådet’ var blitt 
innsatt, hadde man imidlertid blitt enige om å si fra til hverandre om noen 
ikke ‘fungerte’ i oppgaven. Jessen oppfordret nå den ‘ledende eldste’ om 
å trekke seg, all den stund han det siste året hadde vært overlesset i mye 
arbeid utenfor menigheten og derfor ikke hadde ‘fungert’. Denne oppfat-
tet imidlertid oppfordringen som en avsettelse og mistenkte at Keri Jones 
stod bak. Også den andre ‘eldstebroren’ stilte nå sin plass til disposisjon, 
selv om han ikke var blitt bedt om det. Begge disse tok nå kontakt med 
Diesen, og det ble besluttet å holde et menighetsmøte hvor menigheten 
skulle avgjøre hvem de hadde mest tillit til. Diesen deltok på menighets-
møtet, og det ble her lagt press på Jessen om at han måtte bryte forbin-
delsen med Thu og Storbritannia. Jessen opplevde en reell lojalitets-
konflikt men valgte å stå sammen med Thu. Mens Jessen valgte å forlate 
menigheten, fikk Thu utmeldingsattest uten å ha bedt om det – med andre 
ord en regulær utstøtelse. I ettertid skulle Jessen ha ønsket en lykkeligere 
utgang av misjonsmenigheten. Problemet, slik han ser det, var at det 
skjedde en gradvis bevisstgjøring i ham vedrørende den praktiske utfor-
mingen av ‘Guds rike’ i menighetens liv, og til å begynne med hadde det 
ikke streifet ham at det skulle kunne være umulig å leve ut ‘Guds rike’ 
innen et etablert kirkesamfunn som Det norske Misjonsforbund. Jessen 
hadde også invitert Keri Jones til menigheten delvis utfra en feilaktig 
forståelse av hvor menigheten i Farsund stod vis-à-vis Det norske 
Misjonsforbund sentralt. Han hadde fått inntrykk av at de hadde hatt et 
mye løsere forhold til sitt eget kirkesamfunn enn hva som faktisk var 
tilfelle.  TM
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Sammen etablerte de en selvstendig menighet, Kristent Fellesskap, 
Farsund. Man hadde et innbyrdes tett fellesskap hvor man hjalp 
hverandre praktisk, for eksempel med dugnadsarbeid. Ingen var definert 
som den ledende, idet hovedprinsippet var at man skulle ‘tjene’, det vil 
her si ta initiativ, etter det ‘Gud hadde gjort en til.’ Og en leder var leder 
fordi han ledet. Etter hvert ble det klart for dem at det var Thu som i 
praksis ledet, det vil si var lederen. Han fortsatte derfor på fulltid, mens 
Jessen tok arbeid utenfor menigheten. Menigheten opplevde imidlertid 
massiv motstand fra det kristne miljøet i kommunen og la ned virksom-
heten på høsten 1986 da man så lite frukt av flere års arbeid.48 

Tore Lende versus Kristen Tjeneste 
Vi vender igjen tilbake til Lende, norsk fellesskapsbevegelses kataly-
sator. I løpet av 1972 flyttet han fra Flekkefjord til Bryne. Han talte på 
det kristne elevlaget der og noen få ble ‘åndsdøpte’. Gjennom Peter Lyne 
ble det så etablert kontakt med amerikaneren Charles McHatton, som 
bodde hos Lende i to uker, og hvor det ble avholdt husmøter hver eneste 
kveld. Om lag femti ungdommer på Bryne ble ‘åndsdøpte’, og mange vit-
net om personlige helbredelser. 

I løpet av høsten 1973 hadde Lendes husgruppe vokst til om lag tjue 
‘overgitte’ personer. Man hadde igjen besøk fra England, og den lille 
gruppen ble spurt om de ville underordne seg ham, hvilket alle, minus én, 
svarte bekreftende på. Hugh Thompson innsatte så Lende til ‘eldste’. 

I løpet av 1971-72 hadde det, viste det seg, pågått en utvikling i Eng-
land som Lende ikke var klar over. Underordning (‘submission’) ble nå et 
sentralt begrep: ‘Hvis du underordner deg meg, står jeg bak deg med min 
autoritet!’ Tidligere hadde Lende på eget forgodtbefinnende spurt de 
ulike britiske forkynnerne om de kunne komme over til Norge for å for-
kynne. Muligens i løpet av sommeren 1973 ble han så kalt over til Eng-
land. Bakgrunnen synes å være at flere av forkynnerne der så på seg selv 
som ‘apostler’. Både Lyne, Thompson og Perrins var frustrerte - Lende 
kunne ikke bare kontakte dem hver for seg etter eget forgodtbefinnende, 
men måtte forholde seg til én av dem. Lende fikk inntrykk av at Perrins 
følte at Norge ‘tilhørte ham’ og at han skulle være en slags ‘åndelig far’ 

                                                   
48 Alf van der Hagen, “Kroken på døra for Kristent Fellesskap.” Vårt Land 24. 

jan. 1987; Aslaug Bisseberg, “Kristent Fellesskap bryter opp.” Aftenposten 11. feb. 
1987. 
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for ham – en relasjon Lende på ingen måte var fortrolig med. Han opp-
levde det nye møtet med de britiske forkynnerne som høyst smertefullt. 
Han hadde imidlertid opplevd så mye godt fra England at han ville opp-
rettholde kontakten med ‘brødrene’. Perrins, Lyne og Thompson besluttet 
derfor seg imellom at Thompson skulle være Lendes ‘apostel’. Lende 
selv regnet alle tre som sine beste venner og syntes det var kunstig å 
skulle forholde seg til kun én av disse. Han skjønte heller ikke teologien 
bak, men var føyelig og godtok den nye praksisen. Dette innebar at 
Thompson ved uenighet skulle ha det avgjørende ordet. 

Etter hvert fikk Thompson anfektelser om hvorvidt han virkelig var 
‘apostel’. Han hadde også problemer med Lendes ‘sterke personlighet’ 
og karakteriserte Lende som ‘uregjerlig’. Det ble besluttet at Lende treng-
te en ‘sterk apostel’ og John Noble ble utnevnt – uten at Lende selv ble 
rådspurt. Noble og Lende reiste imidlertid mye sammen i forkynnervirk-
somhet og ble gode venner. Problemene tårnet seg likevel opp rundt 
1978. Da ble Lende avsatt som ‘eldste’ i menigheten på Bryne. Grunn-
laget var generelt sett at han ikke ville underordne seg Noble. Rent kon-
kret hevdet dessuten Noble at Lende hadde lovt å avslutte sin salgsvirk-
somhet uten å overholde løftet. Lende påstod selv at han aldri lovet dette. 
Når de britiske forkynnerne kom til Norge, var Lende fri til å la salgs-
virksomheten ligge og i stedet reise sammen med dem. Skulle han legge 
ned virksomheten, ville han dog bli påført økonomiske tap. Om de 
britiske ‘brødrene’ forlangte at han skulle slippe alt han hadde i hendene 
hver gang de kom, måtte de være villige til å ta det økonomiske ansvaret, 
parerte Lende. Utfra Nobles paternalistiske synsvinkel var det utvilsomt 
Lendes ve og vel som opptok ham. Lende passet nemlig ikke til å drive 
forretning – det ville hindre hans ‘åndelige tjeneste’. Utfra Lendes ståsted 
var ikke situasjonen like enkel: Han kunne ikke bare avslutte forretningen 
uten videre uten å bli påført et økonomisk tap som han der og da ikke 
forstod hvordan skulle løses. Det store problemet ble derfor Lendes 
‘ulydighet’ mot et apostolisk råd. Teorien var at når du bad om et råd, var 
du forpliktet til å følge det rådet – spesielt om det var din ‘apostel’ som 
gav det. 

Ulike versjoner verserer hva angår initieringen av menigheten Kristen 
Tjeneste. Trygve Brekke hevder å ha vært inspirert av Lende og å ha star-
tet opp en egen husgruppe i Stavanger etter at han flyttet dit i 1975. 
Brekke hevder videre at Lendes husfellesskap på Bryne gikk i oppløsning 
like etterpå. I etterkant av dette, hevder han, flyttet flere fra det torpederte 
husfellesskapet til Stavanger hvor de nå gikk inn i Brekkes husgruppe. 
Denne fikk i 1978 navnet Kristen Tjeneste og ble ti år senere formalisert TM
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som menighet.49 Lende, derimot, mener at husfellesskapet aldri ble ned-
lagt, men at man like fullt opplevde seg som i et slags vakuum etter hans 
egen avsettelse som ‘eldste’. Brekke kom inn i sammenhengen og ble 
flere år senere, av Kåre Kristing fra Bergen, innsatt som ny ‘eldste’.50 

Kristne Oslo Vest og Kristne i Gjøvik 
Også i Oslo fikk man tidlig kontakt med britiske Restorationistmiljøer. 
Tor og Liv Thorhild Undheim, grunnleggere av Nettverkskirken (tid-
ligere Kristne Oslo Vest), flyttet i 1971 til Oslo for å ta fatt på sykepleier-
utdannelse ved Diakonhjemmet. Året etter tok Åsulf Kvammen, som 
hadde vært i forbindelse med Tore Lende, kontakt med dem med fore-
spørsel om de sammen skulle starte en bibelgruppe. Gruppa vokste etter 
hvert til et lite fellesskap. 

Gjennom kontakten med Lende ble Kvammen introdusert for flere av 
de britiske Restorationistforkynnerne, deriblant John Noble. Flere av 
disse ble invitert til Oslo hvor Kvammen, sammen med Hans Kristian 
Strand, til å begynne med var pådriverne. John Noble besøkte Oslo på 
høsten 1974 og bodde en uke hos familien Undheim. Selv om felles-
skapet allerede bar preg av at kristenliv innebærer noe langt mer enn 
møtevirksomhet, men hvor man spiste middag sammen og pleiet det 
sosiale fellesskapet, ble alt dette forsterket gjennom Nobles besøk. 

Til å begynne med hadde man lite innbyrdes kontakt med andre 
norske menigheter som de britiske forkynnerne jobbet inn i. Dette endret 
seg imidlertid etter at Kvammen forlot Oslo i 1975 etter å ha gjort seg 
ferdig med veterinærutdannelsen og slo seg sammen med Lende. I 1980 
flyttet så Hans Kristian Strand, sammen med 10-15 andre personer fra 
fellesskapet, opp til en nyetablert gruppe på Gjøvik. Dermed hadde man 
også en naturlig tilknytning til disse.51 

                                                   
49 Trygve Brekke, intervju, datert 30.01.1998. 

50 Tore Lende, intervju, datert, 27.09.1994.  

51 Høsten 1979 kom Olav Slåtten, Anders Aanje og Gunnar Dehli (senere også 
Lars Kapelrud) sammen på Gjøvik for å utgjøre et fellesskap som de rundt 1986 
kalte Kristne i Gjøvik. De hadde hatt kontakt med Oslo-fellesskapet gjennom flere år 
og var nok en del influert derfra, men også fra Maria-søstrene. Gruppen rundt Hans 
Kristian Strand ble innlemmet i det allerede eksisterende fellesskapet. Via Lars 
Bjerke (leder av menigheten Kristne i Askim) ble det etablert kontakt mellom disse 
og Godtfred Erland i Trondheim rundt 1985-86. Gradvis ble denne kontakten styrket 
gjennom diverse gjensidige besøk. Begge parter opplevde dette positivt. Da Hans TM
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Fra 1980 til 1985 opplevde man en rimelig stor grad av innbyrdes til-
hørighet mellom de norske menighetene som stod i forbindelse med kret-
sen rundt John Noble. Man begynte å arrangere konferanser og besøke 
hverandres menigheter og samlet blant annet i underkant av 200 personer 
i Valle i Setesdal. Konferansene var nok med å forsterke identiteten av 
tilhørighet de norske menighetene seg imellom (og avgrense dem i for-
hold til den øvrige norske frikirkestand). 

Rundt 1990-91 opplevde Undheim at det var mindre å ‘hente’ fra Eng-
land. Han ville, naturlig nok, bevare vennskapet med de britiske forkyn-
nerne, men opplevde samtidig behovet for å stå på egne ben. Som menig-
het følte de behov for å knytte seg mer opp til andre norske menigheter 
og menighetsledere. Før hadde det vært rimelig å invitere en del av de 
britiske forkynnerne noen ganger i året. Nå ble det mer slik at Undheim 
inviterte over i den grad han selv opplevde at / om menigheten hadde 
behov for deres ‘tjeneste’. 

I denne perioden ble det på en ny måte klart at man ikke bare utgjorde 
et forpliktende fellesskap, men at man var en selvstendig lokal menighet i 
Oslo. Det ble naturlig å formalisere dette gjennom blant annet utmelding 
av Den norske Kirke, annonsering av møtene hvor menigheten tok navnet 
Kristne Oslo Vest (senere Nettverkskirken). Undheim begynte nå å kalle 
seg pastor og søkte bevisst kontakt med andre kristne menighetsledere i 
andre norske sammenhenger. Han er i dag leder for misjonsarbeidet i 
menigheten, mens Gunnar Dehli er menighetens nåværende pastor.   

Lars Bjerke og Kristne i Askim 
Bjerke har tidligere bakgrunn fra det luthersk-karismatiske Guds Fred-
fellesskapet tidlig på 1970-tallet. Her ble han første gang introdusert for 
norske oversettelser av Watchman Nees bøker, utgitt på Ansgar og Logos 
forlag. Gjennom kontakt med Johny Noer og Johannes Facius, som drev 
Soli Deo Gloria (et kristent arbeid for rusgiftbrukere) i København, ble 
Bjerke igjen gjort oppmerksom på Nee og hans litteratur. 

                                                                                                                        
Kristian Strand gikk av som en av lederne i Kristne i Gjøvik i oktober 1989, var én 
av grunnene at Erland hadde veldig sterke og klare holdninger til hva han syntes 
‘England’ og Noble representerte av illegitim kontroll i menigheten. I kjølvannet av 
dette sluttet 10-15 mennesker i menigheten. Den andre halvparten, pluss noen nye 
mennesker, fortsatte et par år før de nedla Kristne i Gjøvik og i stedet etablerte 
Josvakirken med Olav Slåtten som pastor. (Hans Kristian Strand, intervju, datert 
15.12.1994; Olav Slåtten, intervju, datert 10.02.1995.) Hans Kristian Strand er i dag 
med i et nytt husfellesskap på Gjøvik. 
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Sammen med kona sluttet Bjerke i Guds Fred-fellesskapet i 1973. 
Etter ett års opphold i Lillestrøm gikk ferden videre til Askim hvor de 
drev utadrettet evangelisering. Flere fra Lillestrøm flyttet med, og etter 
hvert hadde man om lag 6-7 personer som virket på heltid, lønnet gjen-
nom frivillige gaver. De gikk til anskaffelse av et gammelt småbruk, 
Ihlen Gård, hvor det ble invitert til weekendsamlinger. Arbeidet var 
organisert som stiftelse – Herren er nær-fellesskapet, men foregikk i 
‘statskirkens’ regi, idet blant annet menighetsrådet var representert i 
styret. 

Herren er nær-fellesskapet ble imidlertid avviklet, og Ihlen Gård over-
dratt menighetsrådet i samsvar med stiftelsens statutter etter at ekteparet 
Bjerke fikk teologiske betenkeligheter med luthersk dåp og menighets-
forståelse. De hadde tidligere fått besøk (og blitt påvirket) av Øivind 
Lund (som de kjente fra Guds Fred-perioden), som hadde hatt et kortere 
opphold i USA bak seg, men nå skulle over for en betydelig lenger 
periode. Lundh fortalte om amerikaneren Gene Edwards og dennes 
menighetsfellesskap i Isla Vista utenfor Los Angeles. Edwards bok Our 
Mission gjorde et uutslettelig inntrykk, og familien Bjerke tilbrakte selv 3 
måneder i Edwards menighetsfellesskap i 1977. Senere utgav Bjerke Our 
Mission i norsk språkdrakt på sitt eget Tusenfryd-forlag. 

I 1977 kjøpte Bjerke en grendeskole på Skiptvedt som ble pusset opp 
og innredet til bokollektiv for det gryende husfellesskapet som hadde 
vokst fram rundt ekteparet. Siden flyttet man til Askim sentrum og tok 
navnet Kristne i Askim. De hadde tidligere (gjennom Hans Kristian 
Strand og Herleik Nielsen i Oslo-fellesskapet) blitt introdusert for John 
Noble, som besøkte Ihlen gård forut for avviklingen. Dette igjen førte til 
at det ble knyttet kontakter med øvrige norske fellesskapsgrupper som 
Noble aktivt jobbet inn i. I en 4-5 års periode arrangerte Bjerke, sammen 
med blant andre Olav Slåtten, Hans Kristian Strand, Tor Undheim, Åsulf 
Kvammen og Tore Lende, en rekke felleskonferanser. Kristne i Askim 
opplevde seg like fullt som outsider vis-à-vis de øvrige norske menig-
hetene Noble jobbet inn i, og kontakten avtok. Menigheten ble lagt ned i 
1991.52 

                                                   
52 Lars Bjerke, intervju, 24.03.1998. 
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Kristent Fellesskap-bevegelsen 

Kristent Fellesskap, Bergen 
Kristent Fellesskap-bevegelsen, med utgangspunkt i lokalmenigheten i 
Bergen, har en kompleks historikk, idet menighetens ledere og ideologis-
ke premissleverandører har trukket veksler på de forskjelligste strømnin-
ger og tradisjoner. Sammenslåingen av Askelands og Kristings respektive 
bønnegrupper er allerede nevnt. I perioden 1982-84 virket Askeland halv 
tid i menigheten (man hadde så smått begynt å titulere virksomheten 
‘menighet’) som fikk navnet Kristent Fellesskap rundt 1982, etter 
inspirasjon fra Lance Lamberts Christian Fellowship i London. 

I 1981 ble Erling Thu invitert til Bergen, ikke for å forkynne, men for 
å svare på spørsmål vedrørende seg selv og den strømning han definerte 
seg innenfor. Askeland opplevde en umiddelbart hjertekontakt med Thu 
som han mente Gud selv hadde lagt til rette. 

Askeland og Kristing var i utgangspunktet likestilte, selv om det 
hovedsakelig hadde vært Askeland som forkynte. Thu, derimot, hadde 
ingen tro på en slik lederskapsmodell og mente at én måtte være leder 
blant lederne. Dette fremkalte en intern prosess. Selv om det aldri ble 
uttrykt i menigheten som sådan, så nok Kristing på seg selv, ifølge Aske-
land, som den mest naturlige lederen. Askeland hadde i utgangspunktet 
ikke noe problem med det, men følte behov for en avklaring med hensyn 
til hvem Kristing selv ville høre på. Ifølge Askeland kunne man ikke 
utøve autoritet dersom man ikke først hadde lært å ‘stå under autoritet’.53 

Etter møtet med Thu i 1981 ble menigheten introdusert for britiske 
Tony Ling året etter. Ling avla flere besøk, og Askeland kjente en grad-
vis større lengsel etter at menigheten i større grad skulle la seg betjene av 
den ‘apostoliske tjeneste’ som Ling angivelig var knyttet opp mot. Mens 
Kristing forventet at ‘embetsgavene’ i menigheten skulle vokse opp 
lokalt i Bergen, på mange måter løsrevet fra hva som skjedde andre 

                                                   
53 Som allerede nevnt, hadde Kristing på et langt tidligere tidspunkt stiftet 

bekjentskap med flere av de britiske Restorationistlederne. Rundt 1980 kom forøvrig 
både John Noble og Hugh Thompson til Bergen for å besøke Kristing. Samme år (og 
noen år framover) ble det arrangert uformelle ledersamlinger hvor bl.a. Askeland og 
Kristing, sammen med norske ledere i menigheter Noble hadde et særskilt ansvar 
overfor, deltok. Hensikten med samlingene var imidlertid primært å ha fellesskap, 
og selv om man nok drøftet hva man mente ‘Gud ønsket å gjøre’ i Norge som 
nasjon, hadde samlingene ingen organisatorisk bindende myndighet. Leder-
samlingene opphørte forøvrig etter bruddet mellom Askeland og Kristing. 
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steder, mente Askeland at det var nødvendig ikke bare å opprettholde 
kontakten med de britiske Restorationistlederne, men menighetens 
eventuelt egne apostler burde også anerkjennes av ‘brødrene’ fra Stor-
britannia. 

På Askelands spørsmål om hvem Kristing selv ville ‘stå under’ om 
han ønsket å være leder for menigheten i Bergen, svarte Kristing (ifølge 
Askeland) at Noble nok var for svak for ham. Dette sammenfalt mer eller 
mindre i tid med Askelands invitasjon om å delta på en samling av ulike 
‘apostoliske team’ (Inter Team Meeting) i Oxford i 1983. Dette ble Aske-
lands første møte med Keri Jones. Jones besøkte Bergen første gang året 
etter. Kristing var i utgangspunktet positivt innstilt til eventuelt å stå 
under waliserens tilsyn. Samtidig, mener Askeland, hadde nok Kristing 
tatt mål av seg å være mannen som skulle samle de ulike norske felles-
skapsmenighetene man hadde uformell kontakt med (som Noble arbeidet 
inn i). Disse var imidlertid reservert overfor Jones, og Kristing innså – 
fremdeles ifølge Askeland – at det kunne bli vanskelig å fungere som 
koordinator for de ulike menighetene om Jones ble ‘apostel’ for menig-
heten i Bergen. Askeland hevder videre at et vel så stort problem for 
Kristing var at Thu var Jones kontaktperson i Norge, idet Kristing 
angivelig så på seg selv som kalt til å lede arbeidet i Norge. I september 
1984 innkalte Kristing til et ekstraordinært møte med blant andre Jones, 
Thu, Askeland og noen flere og hvor han uten forvarsel listet opp en 
rekke punkter som burde diskvalifisere Thu fra ledervervet. Kritikken 
mot Thu ble umiddelbart avvist av Jones. Få dager deretter besluttet Kris-
ting seg for å bryte forbindelsen med Jones. Han mente samtidig at Aske-
land og menigheten for øvrig skulle følge hans eksempel. 

Askeland kunne ikke støtte Kristing i dette. Jones selv ønsket ikke å 
gå inn i konflikten, idet han var invitert til menigheten på et tidspunkt 
hvor denne hadde to likestilte ledere. Menigheten måtte derfor selv finne 
ut hva den ønsket og ta stilling til den interne konflikten. En måneds tid 
gikk med til interne drøftinger mellom Kristing og Askeland før først-
nevnte plutselig stod fram på et søndagsmøte for å meddele menigheten 
at han og familien herved forlot menigheten. Askeland opplevde bud-
skapet forvirrende – på den ene siden anbefalte han menigheten å ‘holde 
seg til Askeland’, på den andre siden gjorde han det klart at menighetens 
fremtid var spolert. Resultatet ble at 5-6 personer fulgte Kristing ut av 
menigheten mens de resterende (om lag 40 personer) forble med Aske-
land. Nyttårsaften 1984 gikk Kristing rundt og la brev i postkassen til 10-
15 av personene i menigheten. I brevet advarte han mot å ‘gå videre med 
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Askeland’. Etter 2-3 måneder hadde de alle hatt nok tid til å evaluere 
situasjonen og måtte skjønne at ting bar galt av sted. 

Askeland tok nå ny kontakt med Jones og gjorde det klart at han 
ønsket både hjelp og tilsyn. Ville Jones ta et apostolisk ansvar for menig-
heten i Bergen? Jones svarte bekreftende på dette. 

Det påfølgende året opplevde fellesskapet en fordobling av medlems-
tallet. Dette ble sett på som en stadfestelse på at det var rett å stå under 
‘apostolisk tilsyn’. Siden var det i mange år jevn vekst. Til å begynne 
med var det en viss skepsis til Kristent Fellesskap fra de øvrige menig-
hetene i Bergen, men Askeland ble like fullt invitert til å bli med i byens 
Predikantring. Etter hvert har det utviklet seg til et nært forhold til Reidar 
Paulsen, daværende pastor i Bergen Frikirke, senere grunnlegger av 
Kristkirken. 

I 1990 ble Bergen Bibelskole startet. Helt fra starten fikk man elever 
også utenfor Kristent Fellesskap-menighetene, selv om nok de fleste var 
rektuttert fra egne rekker. Mange av elevene er i dag menighetsledere. 

Erling Thu flyttet til Bergen i 1992 for å delta i mer undervisning på 
bibelskolen og for å kunne arbeide tettere sammen med Askeland. Thu 
ble også innsatt som ‘eldste’ i menigheten. I 1995 ble Askeland og Thu 
anerkjent som henholdsvis ‘apostel’ og ‘profet’ av det ‘apostoliske 
teamet’ de var tilknyttet i England. De ble bedt for og ‘profetert over’ på 
Bibeluken med 5000 deltakere i Built Wells i Wales samme år. 

I 1996 flyttet menigheten inn i eget lokale i Møllendalsbakken 6. 
[Dette ble solgt for et par år siden, og menigheten leier i dag av den nye 
eieren.] Her fortsatte veksten i flere år framover. Dette var midt i den 
såkalte ‘Toronto-epoken’. Menigheten nøt nå stor respekt blant de øvrige 
menighetene i byen og ble etter hvert en av pådriverne for kristen enhet i 
byen. 

I 2003 ble tre flokker plantet ut som selvstendige menigheter på Sotra, 
Nordhordland og Osterøy. På Sotra gikk gruppen Kristne på Sotra, som 
var startet av Oddmund Ro, sammen med flere ‘cellegrupper’ med 
tilknytning til menigheten i Bergen sammen om å starte Kristent 
Fellesskap på Sotra med Norleif Askeland som ‘ledende eldste’. 
Menigheten har ‘cellegrupper’ i de tre kommunene Fjell, Sund og 
Øygarden. I Nordhordland hadde det fra lang tid tilbake vært en liten 
‘cellegruppe’ som hadde vokst til flere grupper. Morten og Sissel 
Gundersen flyttet til Norhordland for å lede den nystartede menigheten. 
Menigheten er i numerisk vekst. På Osterøy, derimot, har menighetsplan-
tingen ikke ført til umiddelbar fremgang.  
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I 2004 overgav Noralv Askeland menighetsledelsen til Morten Aske-
land og Per Arne Gjerde som ble innsatt som ‘eldste’ ved siden av Per 
Kristing og Erling Thu. Askeland påbegynte nå et arbeid på Filippinene, 
men er delvis bosatt også i Skien. Mellom 300 mennesker kommer 
regelmessig til gudstjenestene i Bergen. For tiden pågår et arbeid for å 
gjøre seg mer gjeldende i bydelene og for å plante nye forsamlinger. 
[Morten Askeland startet nylig opp en ny menighet i Heldalen utenfor 
Bergen og har med seg om lag 40 personer fra modermenigheten.] 

Kristent Fellesskap, Sortland 
Menigheten ble etablert av Samuel Estdahl (f. 1953) og Knut Osland (f. 
1959). Estdahl var i utgangpunktet korpsleder for Frelsesarméen i Melbu, 
Vesterrålen. Under denne perioden (1981) valgte han å fordype seg i en 
del av de menighetsrelaterte bøkene av Watchman Nee som han hadde 
kjøpt på et tidligere tidspunkt. Kineserens undervisning om ‘menighet’, at 
‘Kristi menighet’ bestod av alle troende på ett sted, appellerte og bidro til 
økt bevisstgjøring rundt nettopp dette. Når man kom til et lite sted som 
Melbu hvor det ikke var flere troende totalt sett enn at de kunne samles i 
hans egen stue, opplevdes det paradoksalt å skulle ivareta interessene til 
en bestemt retning (Frelsesarméen) når 3-4 ytterligere retninger var 
representert på samme sted og ingen av dem egentlig lyktes i å nå ut til 
folket. Om man hadde slått seg sammen og virkelig vært dette ‘Kristi 
legeme’ som Nee så sterkt fremholdt, kunne man ha utrettet så mye mer. 

Osland var i utgangspunktet engasjert av Det norske Misjonsforbund 
som barne- og ungdomsarbeider i Nykvåg. Etter et opphold på Herøya, 
hvor han ble introdusert for menighetsrelatert litteratur utgitt på Lars 
Bjerkes Tusenfryd forlag, ble det nå viktig å tjene Gud utenfor kirkesam-
funnsstrukturene. Han flyttet igjen nordover (1981), nå til Bø i Vester-
rålen hvor han tok hovedansvaret i et fellesskristent bønnefellesskap. Det 
ble snart etablert kontakt mellom Osland og Estdahl, som begge opplevde 
‘kall’ om å flytte til Sortland. De etablerte et husfellesskap og samlet 
snart et fåtall tilhengere. En av disse, Finn Moe, hadde kontakt med 
mange av elevene i den videregående skolen og arangerte i januar 1983 
en ungdomsweekend med Osland og Estdahl som hovedtalere. Mange av 
ungdommene fra Ten Sing-miljøet møtte opp, og i løpet av et par ukers 
tid hadde de også funnet veien til husmøtene hjemme hos Estdahl, hvor 
mellom 30 og 40 ungdommer fylte stua på tirsdagskveldene. Mange av 
disse utgjør fremdeles stammen i menigheten Kristent Fellesskap, Sort-
land. 
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Fellesskapet ble til å begynne med kalt Kristne i Vesterrålen. Dette 
førte snart til en konflikt med Den norske Kirke på stedet. I forbindelse 
med at Kirken på Sortland hadde bispevisitas, ble Osland og Estdahl opp-
ringt av sognepresten som gjorde oppmerksom på at de begge ville bli 
referert til ved navn under visitasrapporten på førstkommende søndags 
høymesse. De møtte begge opp og hørte biskopen advare menigheten 
som sådan, og i særdeleshet de unges foreldre, mot å ha noe med dem å 
gjøre idet de blant annet forvaltet dåp og nattverd uten å være formalisert 
som menighet. Biskopens tordentale forsterket imidlertid ungdommenes 
lojalitet til det uformelle menighetsfellesskapet. 

Erling Thu hadde kommet over det lille bladet Levende steiner, som 
Osland og Estdahl utgav. Han kontaktet dem og kom på besøk i januar 
1984. Et nytt besøk på høsten samme år resulterte i at Osland og Estdahl 
formelt bad ham om hjelp til å ‘bygge menighet’ på Sortland. Kristent 
Felllesskap, Sortland hevdes å ha blitt initiert i august 1984, idet Osland 
og Estdahl stilte det tidligere husfellesskapets ‘medlemmer’ på valg ved-
rørende hvorvidt de ville anerkjenne deres spesifikke hyrdefunksjon.54 

Kristne på vegen, Stavanger 
Menigheten, som i dag er ikke-eksisterende, ble pionert av Robert Er-
landsen (f. 1955), sønn av Tom Erlandsen, som var pastor i Zion Stavan-
ger og delvis åpnet menigheten for påvirkning via britiske Restorationist-
ledere. På høsten 1979 hadde menigheten besøk av Keri Jones og David 
Matthew. Den menighetsrelaterte undervisningen vakte begeistring, og 
det ble skapt forventninger med hensyn til den videre praktiske oppfølg-
ningen fra menighetens side. 

Under sommerstevnet i Sarons Dal i 1980 bad Robert Erlandsen om å 
bli underordnet Kjell Haltorp, Vilhelm Langemyr, Tony Jessen, Sverre 
Granlund og Erling Thu som ‘kollegium’. Erlandsen hadde tidligere fått 
Thu til å skrive anbefalingsbrev for ham som evangelist innen pinse-
bevegelsen. ‘Kollegiet’ anbefalte heller at han tok ett år ved bibelskolen 
ICLP (International Christian Leadership Programme), hvor han begynte 

                                                   
54 Sommeren 1989 valgte Estdahl å tre ut av Kristent Fellesskap (han hadde da 

flyttet fra Sortland til Bergen og senere til Stavanger for å være med i Kristent 
Fellesskap). Siden 1986 hadde han vært bosatt i Stavanger, og han begynte snart å 
gå på møter i Karisma Senter. I årsskiftet 1991-92 flyttet han til Tromsø for å 
pionere et selvstendig menighetsarbeid. Tromsø Bibelsenter ble formelt stiftet 12. 
juni 1994. Menigheten har siden endret navn til Jesuskirka. Filialmenigheter ble 
også etablert i Harstad og på Sortland. Disse fikk dog kort levetid. 
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høsten 1980. Skoleåret ble imidlertid kortvarig, delvis skyldtes dette frus-
trasjon over at ‘kollegiet’ var gått i oppløsning . 

1. mars 1981 flyttet Erlandsen til Verdal hvor han ble pastor i pinse-
menigheten. Erlandsen håpet å være i stand til å fornye menigheten etter 
det mønster han hadde lært av de britiske forkynnerne, men kom etter 
hvert til at han ikke hadde ‘tro for’ dette. Han kontaktet Thu (som i 
mellomtiden hadde flyttet til Farsund) og spurte om å få flytte ned og 
være sammen med Thu som venn, men uten å måtte love på forhånd at 
han ville underordne seg ham. Thu ønsket ham hjertelig velkommen uten 
å stille vilkår. Etter 3 år flyttet Erlandsen, sammen med et annet ektepar, 
til Stavanger hvor Kristne på vegen ble etablert i Kvernevig. Liten 
numerisk vekst gjorde at menigheten ble lagt ned i 1991, og medlem-
mene ble oppfordret til enten å gå inn i en allerede eksisterende menighet 
i Stavangerområdet eller å flytte. Erlandsen selv flyttet til Bergen hvor 
han gikk inn i Kristent Fellesskap der.55 

Kristent Fellesskap, Skien 
Menighetens tilblivelse har sin umiddelbare forløper i en karismatisk 
vekkelse blant ungdommene i Skien Metodistkirke. Menigheten hadde 
blant annet hatt besøk av Hans-Jacob Frøen og Steinar Remetun, og noen 
av ungdommene begynte i etterkant av besøket å reise innen Frøens 
Agape-organisasjon. En av ungdommene introduserte ungdomsflokken 
forøvrig for temamessig bibelundervisning av de amerikanske forkyn-
nerne Derek Prince, ‘Bob’ Mumford og ‘Ern’ Baxter.56 Flere leste et 
hefte av Prince om demonologi, denne ble etterfulgt av Don Bashams 
bok Fri os fra det onde.57 

I kjølvannet av ungdommenes karismatiske erfaringer kom spørsmålet 
om ‘troende dåp’ opp, og flere valge å la seg ‘gjendøpe’. Selv om pastor 
Harald Wessel Nørberg, etter betenkningstid, sa seg villig til å etterkom-
me ungdommenes ønske, skapte dette spenninger mellom de unge og 
menigheten forøvrig. I 1978 ble Nørberg, mot sin vilje, forflyttet til 

                                                   
55 Robert Erlandsen, intervju datert 03.11.1994. [Erlandsen har nylig flyttet til 

Oslo hvor han er med i en Kristent Fellesskap-menighet.]  

56 For nærmere presentasjon av de amerikanske forkynnerne, se Geir Lie, 
“Shepherdingbevegelsen – en kortfattet historikk.” Baptist 2/2001 s. 33-43.  

57 For nærmere presentasjon av karismatisk demontro og –praksis, se Geir Lie, 
“Karismatikkens demoner.” Samtiden 1/2005 s. 18-23. 
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Hamar Metodistkirke, og den nye forstanderen skulle være brobygger 
mellom de to fraksjonene. 

Ungdommenes fascinasjon for fenomenet ‘åndsutfrielse’ fortsatte 
imidlertid, men uten at menigheten som sådan var informert. Ungdom-
mene fikk etter hvert kontakt med ekstreme grupperinger som gjerne tall-
festet antall åndsmakter som hadde tatt bolig i et menneske til 3-400. 
Også blant metodistungdommene begynte noen nå å bli bekymret, og en 
av disse informerte den nye metodistforstanderen om hva som foregikk. 
Et par av ungdommene hadde endog laget et eget lærekompendium hvor 
man med utgangspunkt i en allegorisk forståelse av Israelsfolkets grad-
vise erobring av Kanaans løftesland forkynte den troendes motstands-
kamp og (selv-)befrielse fra destruktive åndsmakters illegitime domene i 
ens eget legeme og/eller sjelsliv. Det kulminerte i et stort menighetsmøte 
hvor biskopen var tilstede og hvor fenomenet åndsutfrielse ble stemplet 
som ‘alvorlig vranglære’. Alle som var involvert i dette, fikk midlertidig 
tale- og vitneforbud. Sanksjonene til tross, de færreste blant ungdommene 
var overbevist om at de hadde vært på ville veier. (I ettertid synes alle å 
ha tatt avstand fra det meste av demonologilæren.) I et forsøk på å roe 
gemyttene ned, ble to sentrale personer i ungdomsflokken bedt om å 
melde seg ut av Metodistkirken. Selv hadde de imidlertid begynt å miste 
troen på de bestående menigheter. Gjennom lesning især av Apostlenes 
Gjerninger hadde de blitt opptatt av menighetsstruktur og stilte nå spørs-
målet: hvor har apostlene og profetene blitt av? De lengtet etter 
‘nytestamentlig menighetsliv’. I forlengelse av eksklusjonen meldte 25-
30 av de øvrige ungdommene seg ut av menigheten. Selv om en rekke 
ungdommer ble igjen, utgjorde de 25-30 unge en vesentlig del av kjernen 
i den opprinnelige ungdomsflokken. 

Kort tid etterpå meldte også Per Erik Olsen seg ut av menigheten. I 
kraft av sin alder og erfaring inntok han en slags lederrolle, og da også 
han etter hvert fikk ‘syn’ for en alternativ menighetsstruktur, var ikke 
veien lang til opprettelsen av en uformell husgruppe bestående av de ex-
metodistiske ungdommene. 

Den karismatiske fornyelsen hadde fått et visst innpass i en rekke 
metodistmenigheter, og ungdommene fikk snart brev fra Åge Pettersen, 
som de kjente fra Metodistkirken på Kongsberg. Han skrev nå fra Trysil 
hvor han etter avlagt teologistudium ved Ansgarskolen hadde gått inn 
som misjonsforbundspastor. Flere brev fulgte fra Pettersen, og plutselig 
ett fra Farsund hvor han nå var knyttet opp mot Erling Thu og Tony 
Jessen. Pettersen inviterte til en særskilt mannskonferanse i Stavanger 
hvor kristne fra blant annet Bergen, Karmøy, Stavanger, Harstad og TM
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Sortland skulle delta. I tillegg til undervisning om mannens ansvar i hjem 
og familie, ble flere fascinert av både samholdet mellom de ulike del-
takerne og den frihet, begeistring og hengivenhet som ble reflektert i 
deres lovprisning og tilbedelse hvor det ble vekslet mellom dans av full 
kraft, jubel, seierssang og glede på den ene siden og stille ærefrykt og 
overgivelse til Gud på den annen side. 

Husfellesskapet i Skien hadde allerede begynt å kalle seg Kristent 
Fellesskap. Man var allerede opptatt av viktigheten av det å ‘stå 
sammen’, ‘kollektivt lederskap’ var gjerne noe som lå i tiden. Impulser i 
samme retning fikk man blant annet gjennom norske oversettelser av 
Gene Edwards menighetsrelaterte litteratur. 

Gjennom møtet med kretsen rundt Erling Thu og Noralv Askeland ble 
man dessuten introdusert for konseptet ‘stå under autoritet’. Samme 
sommer dro omtrent hele Skiensfellesskapet til Risøya hvor de deltok på 
sommerkonferanse sammen med ikke bare kretsen rundt Thu/Askeland, 
men også en rekke beslektede husmenighetsfellesskap som hadde et noe 
løsere tilknytningsforhold til blant andre John Noble i England. Ingen i 
Skiensfellesskapet evnet å se at det lå et norsk skisma i luften. 

Etter sommerkonferansen ble kontakten med Thu intensivert. Han 
besøkte Skienfellesskapet med en viss regelmessighet og underviste sys-
tematisk i ‘Restorationist-læren’. Undervisningen om ‘pakt’, hvilket 
grovt sett impliserte full overgivelse til både menighet og lederskap, hør-
tes riktig ut. Selvsagt ble det poengtert at den enkelte var ansvarlig for å 
søke Gud for ‘sanksjon’ for det lederne formidlet, men i praksis ble det 
vanskelig å ‘høre’ et svar fra Gud som avvek fra hva lederne allerede 
hadde proklamert. For mange ble det nesten ikke nødvendig å søke Guds 
retning over livet sitt all den stund lederne, opplevde man, hadde svar på 
rede hånd hva angikk barneoppdragelse, jobb, utdannelse, flytting, 
kjæresteforhold osv. Flere som tilhørte Kristent Fellsskap-menigheter 
utenfor Skien ble spurt om å flytte fra en landsdel til en annen, og mange 
opplevde dette vanskelig – især i ettertid. 

Flere intervjuobjekter hevder i ettertid at lederne fikk for stor makt 
over enkeltpersoner. Man var verdsatt så lenge man ikke stilte spørsmål 
ved den lære som ble forfektet, samt ved den umyndiggjøring av ‘menige 
troende’ som man ble vitne til fra lederhold. Den omsorg og varme som 
til å begynne med hadde preget Skiensfellesskapet, ble snart byttet ut 
med en nærmest ‘profetisk konfrontasjon’ hvor folk opplevde å måtte stå 
til regnskap for at man ikke stilte nok opp på ‘frivillige’ dugnader, bakte 
nok kaker til menighetslederne og/eller menighetens ulike arrangement, 
ikke vitnet nok for uomvendte eller deltok aktivt nok i møtene med bønn, TM
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vitnesbyrd, bruk av nådegaver osv. Flere av lederne konfronterte med at 
man ikke kunne påvise tilfredsstillende åndelig vekst og utvikling, 
eksempelvis vedrørende det å tjene hverandre (tjene lederskapet!), og 
flere følte en usunn tilkortkommenhet som en følge av dette. Skiensfel-
lesskapet, som hadde vokst til 100-130 troende og var den hurtigst-
voksende menigheten i distriktet, opplevde nå en rask avskalling. 

I forbindelse med at Kristent Fellesskap, Farsund ble avviklet, flyttet 
blant andre familien Thu til Skien for å gå inn i fellesskapet (1986-92), 
og fra 1989 til 1990 virket han som menighetens pastor. Andre igjen 
flyttet til Bergen, Stavanger eller Karmøy, hvor de fleste hadde en 
naturlig tilknytning. Utgangspunktet var at den enkelte skulle søke Gud 
for å få klarhet i hva som var Hans vilje i forbindelse med at menigheten 
var blitt lagt ned, men det kan synes som om det lå i kortene at Guds svar 
til den enkelte ekskluderte menighetsalternativ som manglet en formell 
tilknytning til Bryn og Keri Jones i Storbritannia. Om flere hevdes det at 
de fikk direkte ‘profetier’ om at de skulle bryte opp fra stedet, og valgene 
var da nærmest gitt i utgangspunktet.58 

Kristent Nettverk 
Etter initiativ fra Thu og Askeland ble Bergen Bibelskole startet i 1990. 
Thu flyttet til Bergen i 1992. Delvis inspirert av Watchman Nees 
ekklesiologi, hvor det skjelnes mellom ‘menigheten’ og ‘arbeidet’, har 
Thu og Askeland etablert Kristent Nettverk, et tjenestefellesskap av for-
kynnere som jobber sammen som et ‘apostolisk team’ inn i lokalmenig-
heter som ser hen til dem som ‘apostler’, ‘profeter’, ‘evangelister’ og / el-
ler ‘hyrder og lærere’. Kristent Nettverk er involvert i en rekke land og 

                                                   
58 Det var for øvrig ikke bare Farsundmenigheten som ble nedlagt. Også Kristent 

Fellesskap-menighetene i Harstad, Molde, Karmøy og Stavanger led samme skjebne 
– dette på tross av, hevder flere, klare, gjentatte ‘profetiske budskap’ om at 
menighetene som sådan skulle vokse, gå fram og bli en plogspiss for gjenopp-
rettelsen av Guds menighet i Norge. Både på Karmøy og i Harstad er imidlertid 
arbeidet senere gjenopptatt av mennesker som var med i forkant av nedleggelsen. Og 
i Farsund flyttet så godt som hele fellesskapet fra byen. Også i de øvrige byene 
synes det som om veldig mange fra fellesskapene som ble lagt ned flyttet til andre 
fellesskap innenfor nettverket fordi de fremdeles stilte seg bak menighetsvisjonen og 
ønsket videre kontakt og samarbeid. En del mennesker opplevde likevel at ingen 
konkret eller offentlig utøvelse av selvkritikk skjedde. Det som imidlertid ble hevdet 
offentlig, mener de, var at de som forlot fellesskapsnettverket, hadde mistet 
‘visjonen’ og hadde ‘feil holdninger’.  
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driver menighetsplanting, ledertrening, bibelskoler og nødhjelpsarbeid. 
Det er visse overlappinger mellom Kristent Nettverk og Ministries With-
out Borders, sistnevnte ledet av Askeland og Keri Jones. Kristent Nett-
verk / Ministries Without Borders jobber inn i følgende norske menig-
heter: Bergen (2), Bømlo, Drammen, Egersund, Harstad,  Karmøy,  Kris-
tiansand, Kvinnherad, Måløy, Nordhordland, Oslo (2), Osterøy, Skien, 
Sotra, Stokke, Stord, Tromsø, Trondheim og Vesterrålen. 
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KAPITTEL 31 

E.W. Kenyon og tidshusholdningslæren* 
“De senere årene har pastor Åge Åleskjær i Oslo Kristne Senter skrevet 
og undervist mye rundt temaet ‘Den nye reformasjonen’,” skrev Leif S. 
Jacobsen i en kritisk anmeldelse av Åleskjærs nyutgitte bok Fullstendig 
frihet (2004). Boken hevder, ifølge Jacobsen, “et syn på Skriften og en 
fremstilling av loven og de ti bud som istedet for fullstendig frihet kan 
føre leseren inn i den totale forvirring.”1 Jacobsen hevdet videre at mye 
av Åleskjærs budskap, ikke bare var “velkjent stoff i andre teologiske 
tradisjoner enn den flertallet av evangeliske kristne i Norge befinner seg 
i,” men at dette både for lesernes – og for forfatterens vedkommende – 
var “nye toner”.2 

Det vakte interesse da Åleskjær umiddelbart parerte og påstod å være 
“helt på linje med den kjente amerikanske predikanten Kenneth E. 
Hagin”, idet han “[holdt] seg til trosbevegelsens røtter.”3 Vel så interes-
sant, kanskje, er denne artikkels forsøk på å avdekke trosbevegelsens 
egentlige røtter, ikke i generell forstand vel å merke,4 men i dette 
spesifikke henseende. Rent konkret dreier det seg her nemlig om 
Åleskjærs bifall av Hagin (som har plagiert landsmannen E.W. Kenyon) 
sitt hermeneutiske grep hvor de fire evangelieskriftene primært omhand-
ler – ikke nytestamentlige ‘Jesustroende’, men troende jøder under den 
gamle pakt. Den kristne menighet ble nemlig til på pinsedag (jfr. Apgj 2). 
Fortolkningsmetoden ‘Rightly dividing the Word of truth’ (2 Tim 2,15) 

                                                   

*Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 4-1 (2005) s. 99-116. En engelsk-
språklig versjon ble publisert i Cyberjournal for Pentecostal-Charismatic Research 
# 17 (Jan. 2008). En svensk oversettelse fra den engelsksspråklige versjonen ble 
publisert i Keryx. En tidsskrift för teologi och andligt liv. Nr 3 2008 s. 33-48. 

1 Leif S. Jacobsen, “Fullstendig frihet eller total forvirring?” Magazinet nr. 6 (13. 
feb. 2004) s. 23. 

2 Jacobsen, ibid. 

3 Tore Hjalmar Sævik, “Oppgitt over anmeldelse.” Dagen 21. feb. 2004 s. 6. 

4 For ytterligere opplysninger om Kenyon, samt generell informasjon om 
trosbevegelsens røtter, se Geir Lie, E.W. Kenyon: Cult Founder or Evangelical 
Minister? (Oslo: Refleks Publishing, 2003). 
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blir i denne sammenheng ensbetydende med å henføre et gitt skriftavsnitt 
til dets dertil tilhørende tidshusholdning. Det er nettopp denne metode 
Jacobsen advarer mot. 

Dispensationalism 

Som vi snart skal se, har Kenyons hermeneutiske grep sin forankring i 
den såkalte tidshusholdningslæren (engelsk: ‘dispensationalism’). Om 
ansatser til denne kan påvises lengre tilbake, tilskrives briten John Nelson 
Darby (1800-82) den noe tvilsomme æren å ha systematisert læren. 

Darby var vel bereist, og i perioden 1862-77 besøkte han USA sju 
ganger. I løpet av disse femten årene skal han endog ha oppholdt seg i 
landet i nærmere sju år.5 Darbys innflytelse har primært gjort seg 
gjeldende blant konservative kristne, først og fremst innen millenniske 
(pre-fundamentalistiske) kretser og innen hellighetsbevegelsen. En 
person med sterke sympatier i begge leire (som for øvrig til en viss grad 
sammenfalt), amerikaner Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921), 
populariserte Darbys tanker, blant annet gjennom bøkene Rightly 
Dividing the Word of Truth (1888) og den såkalte Scofield Reference 
Bible (1909; revidert i 1917). Sandeen skriver om sistnevnte: 

The Scofield Reference Bible combined an attractive format of typography, 
paragraphing, notes, and cross references with the theology of Darbyite 
dispensationalism. The book has thus been subtly but powerfully influential in 
spreading those views among hundreds of thousands who have regularly read 
the Bible and who often have been unaware of the distinction between the 
ancient text and the Scofield interpretation.6 

En viss sammenligning mellom Darby og Scofield vil bli foretatt i min 
kortfattede gjennomgang av tidshusholdningslæren. Det vil dog ikke bli 
gjort noe forsøk på å kartlegge avvikende læreposisjoner hos Darby og 
Scofields ideologiske etterkommere.7 

                                                   
5 Ernest R. Sandeen, The Roots of Fundamentalism (Chicago: University of 

Chicago Press, 1970) s. 71. 

6 Sandeen, ibid., s. 222.  

7 Pr. i dag foreligger ingen norsk kontrastering mellom Darby/Scofield og senere 
dispensasjonalister som for eksempel Lewis Sperry Chafer, John Flipse Walvord, 
Charles Caldwell Ryrie og J. Dwight Pentecost. Et interessant skandinavisk studium 
burde også innbefatte en ideologisk kontekstplassering av nordmannen Oskar Edin 
Indergaard hvor sistnevntes moderate ultradispensasjonalisme bl.a. kontrasteres med 
briten Ethelbert William Bullingers mer radikale variant. 
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Darby ble født i London, men flyttet i ungdomsårene til Irland hvor 
han i 1825 ble prest i den anglikanske kirke. Prestetjenesten der ble dog 
kortvarig. I 1828 utgav han sin første traktat,8 “Considerations on the 
Nature and Unity of the Church of Christ”. Ekklesiologien ble fra nå av 
Darbys primæranliggende. Darbys tidshusholdningslære var ikke – som 
mange synes å tro – først og fremst en eskjatologisk læreposisjon, men 
derimot en syntese av ekklesiologi og eskjatologi hvor den første gav 
føringer for den andre og ikke vice versa. 

Ifølge Darbys tidshusholdningslære styrer Gud historiens gang gjen-
nom to separate Gudsfolk – Israel og menigheten - som hver især tjener 
to separate hensikter. En tidshusholdning kjennetegnes av at Gud i åpen-
baringsform gir en spesifikk forordning som Hans folk ansvarliggjøres i 
forhold til. De fleste er ulydige mot forordningen og rammes av Guds 
dom. Like fullt innebærer ofte innvarslingen av en ny tidshusholdning at 
de spesifikke forordninger fra forrige husholdning følger med, om enn de 
suppleres med ytterligere forordninger. En liten minoritet – en rest, eller, 
som Darby skriver, ‘a remnant’ – frelses, det vil i denne konkrete sam-
menheng si at de får bli med i Guds nye frelsesordning i neste tidshus-
holdning. 

Scofields første og andre tidshusholdning 
Forutfor vannflommen under Noah opererer ikke Darby med noen tids-
husholdning, først etter flommen gav Gud spesifikke forordninger som 
Hans folk som sådan ble ansvarliggjort i forhold til i dispensasjonalistisk 
mening. Selvsagt ble konkrete ansvarsområder lagt på de første mennes-
ker i Edens hage, med dertil etterfølgende domsutsagn fra Gud, idet de 
ikke innfridde kravene. Perioden kvalifiserte like fullt ikke som tidshus-
holdning (‘dispensation’) fordi Guds ‘styre’ ikke var forankret i en 
spesifikk person eller institusjon. 

Scofield, derimot, regner den første tidshusholdningen, uskylden, fra 
de første menneskers tilblivelse til de ble fordrevet fra Edens hage. Sco-
fields neste tidshusholdning, samvittighetens husholdning, strekker seg 
fra Adams fall til vannflommen under Noah. Scofield forutsetter nemlig 
ikke, tilsvarende Darby, et administrativt senter for Guds styre for at en 
gitt tidsperiode skal kvalifisere som tidshusholdning. Som det fremgår av 
betegnelsen samvittighetens tidshusholdning, mener Scofield at de første 

                                                   
8 Darbys litterære sluttresultat strekker seg over omlag 50 bind, hvert av disse på 

rundt 400 sider. 
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menneskers ulydighet mot Gud under uskyldens tidshusholdning resul-
terte i en iboende eksperimentell evne til å skjelne mellom godt og ondt. 
Det gode under samvittighetens tidshusholdning ble følgelig lydighet 
overfor Guds åpenbarte vilje, mens det onde, motsatt sett, ble ulydighet 
overfor det samme. Samvittigheten ble vekket nettopp gjennom den nye 
evnen til å skjelne. 

Darbys første og Scofields tredje tidshusholdning 
Et sentralt skriftsted relatert til Darbys første tidshusholdng, menneskets 
styre (human government) under Noah, er 1 Mos 9:6a – ‘Når noen utøser 
menneskeblod, skal hans blod bli utøst av mennesker.’ Noah ble i denne 
tidshusholdning menneskeslektens overhode, og Guds styre på jorden 
skulle ideelt sett gå via ham. “God sets humanity in power with the right 
of the sword in order that it might rule, and repress and restrain evil upon 
the earth.”9 Dessverre endte denne tidshusholdning (som de etterføl-
gende) med Guds dom: 

Noah, the head of this new world, failed when he got drunk and lost the respect 
of his own son who should have been the first to obey. The consequence of 
Noah’s failure was the continuation of evil unrepressed.10 

Guds domshandling overfor denne første tidshusholdning var å 
‘forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!’ (1 
Mos 10:7) Dette igjen førte til ytterligere moralsk degenerering. Scofields 
tredje tidshusholdning sammenfaller i store trekk med Darbys første. 

Darbys andre og Scofields fjerde tidshusholdning 
Darbys tidshusholdning nummer 2, Abrahams kall og utvelgelse, bryter 
ikke med prinsippet fra forrige husholdning om at Gud styrer på jorden 
gjennom sin representant. Dette styringsprinsipp suppleres imidlertid nå 
med atskillelse fra verden. Abraham fikk nemlig et kall fra Gud om å 
bryte eksisterende familie- og vennskapsrelasjoner ved å ‘dra bort fra 
[s]itt land og [s]in ætt og [s]in fars hus til det landet som [Gud] vil[le] 
vise [ham]’ (1 Mos 12:1). Darby sier lite og ingenting eksplisitt 
vedrørende hvilken test Abraham ble underlagt i denne tidshus-

                                                   
9 Larry Vance Crutchfield, “The Doctrine of Ages and Dispensations as Found in 

the Published Works of John Nelson Darby (1800-82).” Ph.D. diss., Drew 
University, 1995 s. 131. 

10 Crutchfield, ibid., s. 132. 
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holdningen. Darby hevder like fullt at Abraham utviste manglende tro til 
Gud da han, for å unngå hungersnød, forlot løfteslandet Kanaan til fordel 
for Egypt. Tilsvarende hevder han at Abraham ikke levde opp til 
trosidealene, idet han ikke stolte på at Gud ville bevare ham om han inn-
rømmet overfor Farao at Sara var hans kone (1 Mos 12:10ff). 

Løftets tidshusholdning under Scofield tilsvarer samme tidsperiode 
som Abrahams kall og utvelgelse under Darby. Det eneste som krevdes 
under denne husholdningen, ifølge Scofield, var at Abrahams etterkom-
mere skulle ‘bli i løfteslandet’.11 Ved ikke å gi akt på Guds befaling, gikk 
folket glipp av konkrete velsignelser som tidligere hadde blitt gitt også til 
Abraham. Guds dom i denne tidshusholdningen var at Israelsfolket ble 
slaver under egypterne. 

Darbys tredje, fjerde og femte tidshusholdning 
En kan saktens spørre seg hvorvidt Darbys neste tidshusholdning, etter 
Abrahams kall og utvelgelse, strekker seg fra Moses til babylonkongen 
Nebukadnesars regjeringstid, eller om det er tale om tre separate hushold-
ninger innenfor denne perioden – nemlig jødene under henholdsvis (a) 
loven, (b) prestedømmet og (c) kongedømmet. Israel er nå Guds kalte og 
utvalgte folk, underlagt Hans styre slik det nedfelles i loven. Ikke slik å 
forstå at loven frelser, dens funksjon er først og fremst å overbevise 
paktsfolket om synd. Guds velsignelse over folket står fra nå av i forhold 
til folkets overholdelse av loven. Darby har lite å si vedrørende Guds 
domshandling over folket under loven. Vi blir heller ikke klokere med 
henblikk på den angivelige tidshusholdning under prestedømmet. 
Kanskje var den spesifikke forordningen at man skulle bruke glør fra 
brennofferalteret i forbindelse med det velluktende røkelsesofferet for 
Herrens åsyn på den store forsoningsdagen? (3 Mos 16:12) Var det brud-
det på denne forordning (jfr. 3 Mos 10:1) som bevirket Guds 
domshandling overfor denne angivelige tidshusholdning? Darby er knapt 
klarere med hensyn til tidshusholdningen under kongedømmet. Hoved-
synden synes å ha vært ugudelighet (for eksempel kong Salomos bifall av 
sine hustruers polyteisme). Domshandlingen er primært relatert til ti-

                                                   
11 ‘Det ble uår og hungersnød i landet, slik det hadde vært en gang før, på 

Abrahams tid. Da drog Isak til Abimelek, filisterkongen i Gerar. Herren viste seg for 
ham og sa: ‘Dra ikke ned til Egypt, men bli i det landet jeg sier deg!’’ (1Mos 26:1-2) 
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stammefolkets landflyktighet i Assyria og tostammefolkets tilsvarende 
skjebne i Babylon. 

Darbys sjette og Scofields femte tidshusholdning 
Scofield opererer med én samlet tidshusholdning fra og med loven under 
Moses til Jesu korsdød. I store trekk følger han Darby: domshandlingene 
er relatert til Israels fangenskap under henholdsvis assyrerne og 
babylonerne. Hovedforskjellen mellom Darby og Scofield er at Darby 
skyter inn en ekstra tidshusholdning, hedningenes husholdning, fra 
Nebukadnesars maktovertakelse og fram til vår tid. Guds herlighet, som 
tidligere hadde fylt templet i Jerusalem, ble trukket tilbake fra jorden, 
Israel som nasjon ble – for en tid – avbrutt. Guds direkte styre opphørte 
nå, mens Hans indirekte styre over jødefolket ble formidlet via hednin-
gene. ‘Hedningenes tider’ startet fra og med kong Nebukadnesars belei-
ring av Jerusalem. Senere ble verdensherredømmet overført til medo-per-
serne, som igjen måtte avgi makten til grekerne, som i sin tur måtte bøye 
kne for romermakten. Dette, hevder Darby, er hovedbudskapet i Daniels 
bok, samt deler av Johannes Åpenbaring. Om ikke Darby nevner det 
eksplisitt, er det ikke usannsynlig å tenke seg at han mente hedninge-
folkene var betrodd å styre i samsvar med Guds vilje. Darby sier lite om 
Guds spesifikke forordninger og dertil tilhørende domshandlinger som 
respons på brudd på disse. Den viktigste forordningen som verken jøder 
eller hedninger oppfylte, var anerkjennelsen av Messias som Guds sønn 
og jødenes konge. Tvert imot ble han korsfestet. Darby skriver: 

The fourth monarchy [the Romans] consummated its crime at the same instant 
that the Jews consummated theirs, in being accessory, in the person of Pontius 
Pilate, to the will of a rebellious nation, by killing Him who was at once the Son 
of God and King of Israel.12 

Vår nåværende tidsepoke og den kommende under Darby og 
Scofield 
Neste epoke ifølge Darby, den vi lever i nå, har fått ulike betegnelser: 
‘dispensation of the Spirit’, ‘Christian dispensation’, ‘present dispen-
sation’ og ‘Gentile dispensation’. Likefullt kan Darby i andre sammen-
henger slå kategorisk fast at denne epoken slett ikke er noen ‘dispen-

                                                   
12 John Nelson Darby, The Collected Writings of J.N. Darby. Vol. 2 s. 378. Sitat 

fra Crutchfield, ibid., s. 171. 
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sation’ i Darbys mening av ordet. Hvordan kommer vi til rette med denne 
tvetydighet? 

Jeg nevnte innledningsvis at Darbys tidshusholdningslære først og 
fremst er en ekklesiologisk lære – en lære om Guds folk (jødefolket). 
Felles for de ulike tidshusholdningene er nemlig at Gud uttar seg et folk, 
at dette folket opponerer mot Guds spesifikke forordninger, men at en 
liten rest (en ‘remnant’) av Gudsfolket forblir lydige og derfor utgjør 
Gudsfolket i neste tidshusholdning. 

Darby skjelner videre mellom jødefolket som et ‘earthly people’ og 
den kristne menighet som et ‘heavenly people’. Siden tidshusholdnings-
læren kun beskjeftiger seg med Guds styre på jorden, kan vi – i den grad 
det er tale om den kristne menighet (som et himmelsk folk) – si at denne 
tidsperioden er som parentes å bemerke hva Guds frelseshistorie angår 
og derfor ikke er å betrakte som noen ‘dispensation’. 

Dette innebærer at Guds frelseshistorie med jødefolket kun er midler-
tidig avbrutt, inntil nåværende tidsepoke er avsluttet. Hadde derimot 
Israel tatt imot Jesus som Messias, ville de ha gått rett inn i neste tidshus-
holdning, tusenårsriket. Darby skriver: 

The Church, properly speaking, the body of Christ, is not a dispensation, it does 
not belong to the earth; but there is an order of things connected with it during 
its sojourning here below—an order of things whose existence is linked with 
the Church’s responsibility.13 

Den nåværende tidsepoke benevnes ‘a mystery’ i den forstand at den 
ikke er direkte forutsagt i Det gamle testamente. Menigheten som ‘the 
body of Christ’ ble etablert på pinsedag og består av både jøde- og hed-
ningekristne. Det er hovedsakelig i den paulinske brevlitteratur at ‘the 
mystery’ avdekkes. Darby skjelner i sitt menighetsbegrep mellom ‘the 
body of Christ’ (‘the Church’) og ‘the professing Church’ (‘Christen-
dom’). Allerede i nytestamentlig tid ble Guds idealplan for menigheten 
torpedert, noe som ifølge Darby endog var forutsagt av apostelen 
Paulus.14 Crutchfield antyder i den forbindelse at Darby kan ha ment at 
“at [Paul the apostle’s] death, the church in its earthly character (the 
professing church, Christendom) and the Church in its heavenly character 

                                                   
13 John Nelson Darby, Collected Writings of J.N. Darby. Vol. 4 s. 238. Sitat fra 

Crutchfield, ibid., s. 185. 

14 ‘For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og 
de skåner ikke hjorden. Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med 
vrang lære for å trekke disiplene med seg.’ Apgj 20:29-30. 
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(the true Church, the Body of Christ) would become two distinctly 
different things.”15 

Menigheten (‘body of Christ’) var ifølge Darby ment å gi synlig ut-
trykk for hvem Gud er. Dette ble torpedert da man oppgav det almenne 
prestedømme til fordel for en skjelning mellom geistlighet og legfolk. 
Derigjennom har man ødelagt den enhet Gud hadde ment skulle råde i 
menigheten. Dette var begynnelsen på et frafall som ville kulminere med 
et endetidsfrafall preget av åpent opprør mot Gud. Dette faktum lar seg 
ikke endre og er endog forutsagt i Det nye testamentes skriftmateriale. På 
samme måte som en tidshusholdning ikke kan bestå etter at Gud har uttalt 
endelig dom over den, er det heller ikke mulig å gjenreise den kristne 
menighet i samsvar med de idealer Gud opprinnelig gav den om å være 
synlig uttrykk for Kristi herlighet. “A fallen dispensation,” skriver 
Crutchfield,  “is never restored, for it is neither in the Father’s will nor in 
humankind’s power to effect restoration.”16 

Hva kaller så Gud nå den enkelttroende til, dersom veien er stengt for 
å gjenopprette det som har gått tapt i tidligere tider? Darby har ingenting 
positivt å si om de organiserte trossamfunn – ‘Christendom’. Guds kall er 
derfor å forlate dem helt og holdent. Mens ‘the professing church’ vil bli 
dømt ved Jesu gjenkomst til jorden, hevder Darby at de sanne troende 
(både de kristne [altså Guds ‘heavenly people’] og de ulike ‘remnants’ fra 
de forutgående tidshusholdninger) forutfor dette vil bli opprykket fra 
jorden for å være sammen med Ham i himmelen. De vil endog sammen 
med Ham ta del i det fremtidige Gudsrike Han vil etablere på jorden i 
neste tidshusholdning. 

Scofield mangler Darbys ambivalens og har ingen problem med å 
kalle inneværende tidsepoke for en ‘dispensation’. Denne tidfestes fra 
Kristi død/oppstandelse til Hans gjenkomst. Guds test i denne tidshus-
holdning går på hvorvidt man vil anerkjenne eller avvise frelsesverket i 
Kristus. Også Scofield opererer med et endetidsfrafall: bekjennende 
kristne vil fornekte Kristi guddom og Hans stedfortredende frelsesverk. 
Scofield kan dog ikke følge Darby i dennes ensidig negative evaluering 
av organisert kristen virksomhet som “an apostate mass to be abandoned 
by all true believers.”17 

                                                   
15 Crutchfield, ibid., s. 184.  

16 Crutchfield, ibid., s. 213.  

17 Crutchfield, ibid., s. 219.  
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Den første hendelsen vi kan forvente i inneværende tidshusholdning, 
ifølge Darby, er menighetens opprykkelse. De ‘døde i Kristus’, det vil si 
troende kristne som har avgått ved døden, vil bli oppreist til liv (den 
første oppstandelse) og rykkes opp sammen med de øvrige kristne. 
Sammen utgjør de Kristi brud (Kristi legeme). Umiddelbart deretter 
synes Satan å ville bli kastet ut fra himmelen og ned på jorden (jfr Joh Åp 
12:12; 16:13-14; 18:13-14). Kristi brud vil på et eller annet tidspunkt 
forutfor ‘Lammets bryllupsfest’ i himmelen måtte stå for Kristi domstol 
(jfr. Rom 14; 2 Kor 5) hvor alle ens gjerninger vil bli blottlagt – tilsyne-
latende ikke for å fordømme, men for å opplyse om Guds altomfattende 
nåde både før og etter en kom til tro. 

Etter at Satan er blitt kastet ned på jorden, vil han mobilisere både 
jøder og hedninger i et massivt opprør mot Gud. Deler av denne perioden 
– Darby regner med 3 ½ år og Scofield 7 år – betegnes den store trengsel 
(‘the great tribulation’). Denne avsluttes ved Jesu annet komme til jorden 
– sammen med de opprykkede troende – for å holde dom. Denne 
perioden avløses så av en tusenårig fredsperiode (tusenårsriket) hvor 
Satan vil være midlertidig ‘bundet’. Etter at tusenårsperioden er omme, 
vil Satan løslates og igjen mobilisere jordens befolkning til opprør mot 
Gud. Gud griper igjen inn og kaster Satan i ‘ildovnen’. Deretter følger 
ytterligere domshandlinger over jordens befolkning, inklusiv dem som 
har avgått ved døden, men nå gjenreises til liv (den annen oppstandelse): 
‘Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.’ 
(Joh Åp 20:15) 

Mens altså Darby hevder at bortrykkelsen kan skje når som helst, 
forutsetter Scofield et frafall innenfor den bekjennende kristenhet. Til 
tross for enkelte avvik, følger Scofield i det resterende i hovedtrekk sin 
læremester. 

Vi vil i det etterfølgende se nærmere på trosbevegelsens ideologiske 
arkitekt, E.W. Kenyon, i hvilken grad han har hentet impulser fra tidshus-
holdningslæren og i hvilken grad disse eventuelt har gitt føringer for hans 
videre tenkning. 

E.W. Kenyon (1867-1948) 

Kenyons røtter er primært forankret i den Keswick-influerte fløy av 
amerikansk hellighetsbevegelse.18 Hans tidligste materiale røper imidler-
tid en verdsettelse også av kretsen rundt Darby. Kenyon skriver: 

                                                   
18 For ytterligere opplysninger om denne, se Geir Lie, “Hellighetsbevegelsen i 

USA og Storbritannia – et historisk riss.” Refleks 2-1 (2003) s. 3-20, især 18-20. 
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The teaching of the [Plymouth Brethren] 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.19 

Et kjennetegn ved Kenyons undervisning er skjelningen mellom hva 
den troende (1) i objektiv – eller juridisk forstand har i Kristus og hva en 
(2) i subjektiv forstand (Kenyon benytter først og fremst ordet ‘vital’) har 
tilegnet seg. Første skjelning mellom ‘legal’ og ‘vital’ i Kenyons 
materiale refererer til en preken av Robert Cameron, redaktør for bladet 
Watchword and Truth.20 Denne kan synes å være inspirert av en forut-
gående artikkel skrevet av en person identifisert med plymouth-
brødrene.21 

Kenyon hevder for øvrig at det var Calvin som gjenoppdaget sann-
heten om forløsningsverkets juridiske side, mens “Arminias” [sic!] fikk 
lys over “the vital”, og han selv (Kenyon) “[had] both.”22 Plymouth-
brødrene blir i en annen sammenheng brukt som eksempel på en datidig 
gruppering som overbetoner “the legal side” mens pinsevenner, derimot, 
etter sigende overbetoner arven fra Arminius.23 Kenyon kritiserer videre 
plymouthbrødrene, som Keswickbevegelsen, for å underkjenne den 
angivelige erfaringssannhet at syndenaturen fjernes i og gjennom frelses-
opplevelsen.24 

                                                   
19 E.W. Kenyon, “The Decadence of Faith.” Bethel Trumpet vol. 3 no. 6 (Oct. 

1902) s. 133. 

20 “The Bible Conference.” Bethel Trumpet vol. 3 no. 4 (June 1902) s. 120.  

21 “Editorial notes.” Bethel Trumpet vol. 2 no. 11 (Jan. 1902) s. 80.  

22 E.W. Kenyon, “Book of Romans Chapter 8:14.” Upublisert prekennotat datert 
8. mai 1928.  

23 E.W. Kenyon, “God’s justice.” Upublisert prekennotat datert 20. mai 1928.  

24 “The Plymouth Brethren teach that when a man accepts Jesus Christ that he 
receives eternal life and forgiveness of sins, but that the old adamic nature remains 
in him. They hold that through all the after life there is the struggle between the 
fallen nature and the new nature. They teach that it is your business to repress the 
adamic nature and uphold the new nature that is within you. The old Chesic 
[Keswick] movement which began in England, had in it such men as Andrew 
Murray, F.B. Meyer, G. Campbell Morgan and Webb Peploe […] You perhaps can 
remember when the Chesic [sic!] movement swept over this nation. […] It was the 
most healthy movement that ever came. It produced some of the finest men and 
women, we have many Christians today. I do not know just how far the Plymouth TM
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Andre avsnitt i Kenyons skrifter krever større varsomhet hva 
alludering til plymouthbrødrene angår. I november 1898, for eksempel, 
dro Kenyon sammen med en kollega til Wakefield, for å plante en 
“Church of the Living God,”25 en tilsynelatende detronisering av 
tradisjonelle trossamfunn. Kenyons kollega, C.E. Dodge, var for øvrig 
pastor for “Church of God at Danvers.” Dale H. Simmons skriver i den 
anledning: 

From these actions, it is clear that at this time, Kenyon’s displeasure at 
organized denominations was leading him to espouse a form of come-outism in 
which true believers were encouraged to become a part of independent 
congregations that were not to be organized under any sectarian label. Instead, 
these bodies were to be called ‘Churches of the Living God’, since that was the 
only scripturally recognized name for a congregation.26 

Til tross for Kenyons ene referanse til Darby, allerede referert til, 
finner jeg ingen indikasjon verken på at han har lest dennes litteratur27 
eller er direkte influert av den. Hvorvidt Kenyon i sin referanse til Darby 
mente å uttrykke at han egenhendig hadde konsultert sistnevntes 
materiale, eller kun mente å si at han kjente til Darby og kretsen rundt 
ham, samt hadde konsultert materiale fra andre innenfor samme krets, er 
umulig å si. 

                                                                                                                        
Brethren fellowshipped this movement. They held that the new birth was not a new 
creation but was the incoming of a new nature.” (E.W. Kenyon, “The new birth.” 
Upublisert prekennotat, 17. juni 1928.) 

25 C.E.D., “God’s work in Wakefield.” Tabernacle Trumpet vol. 1 no. 3 (Dec. 
1898) s. 35: “Brother Kenyon and myself went before God and took a people out of 
Wakefield for ‘His own name’s sake’.” 

26 Dale Hawthorne Simmons, E.W. Kenyon and the Postbellum Pursuit of Peace, 
Power, and Plenty (Lanham, Maryland og London: Scarecrow Press, 1997) s. 25. 

27 “While [Darby] wrote indefatigably, he was indifferent to literary distinction. 
He was primarily concerned with the glory of Christ not self-aggrandizement. He 
valued simplicity of thought and understanding above style; consequently many of 
his sentences are complex and involved, with paragraph contained within paragraph, 
in an attempt to explain and guard against misunderstanding. Unfortunately, his 
attempts at clarity only confuses the reader, since his style becomes so abstruse that 
the reader loses the original thought in the complexity of qualifying phrases.” 
(Clarence B. Bass, Backgrounds to dispensationalism. Its historical genesis and 
ecclesiastical implications [Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans 
Publishing Company, 1960] s. 60.) 
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Saken er likevel den at Kenyon iallfall så tidlig som 1898 forkynte en 
form for tidshusholdningslære. Denne er en blåkopi av Scofields variant: 
“There are periods of time, during which God deals with men, in a 
manner peculiar to that particular age, or dispensation, and a clear grasp 
of these different periods is invaluable.”28 I motsetning til Darby (og i 
samsvar med Scofield), opererer Kenyon med to husholdninger forut for 
vannflommen under Noah, nemlig “human innocence” og “human 
conscience”. Deretter følger “human efforts” under Noah, “divine 
promise” under Abraham, “divine law” under Moses, “divine grace” som 
vår tidshusholdning, samt “divine kingdom” om den tidshusholdning som 
skal komme. Alle tidshusholdninger, skriver Kenyon, “has its lesson and 
each illustrate a condition of man in his growth toward God or light.”29 
Vi merker oss her at tidshusholdning nummer fem, “divine law”, strekker 
seg “from Sinai to Pentecost”, en alludering til at de fire evangelieskrif-
tene primært dreier seg om jødiske troende under den gamle pakt. 

Kenyon følger både Darby og Scofield når han hevder at alle tidshus-
holdninger hittil har endt med og vil ende med dom. Dommen over Israel 
som nasjon har sin årsak i at de avviste Kristus som Messias, mens 
dommen over “the professing church” (i motsetning til “the true church” 
som vil opprykkes) ikke årsaksforklares. Sannsynligvis er det Scofield 
som har influert Kenyon når han forkynner Jesu snarlige komme basert 
på endetidsfrafallet i kristenheten som han allerede opplever å være vitne 
til: 

The biggest denomination in America [the Northern Baptist Convention] has 
become an apostate denomination for they have trampled the Word of God for 
years. The nearest denomination to God’s teachings today is the Presbyterian. I 
am not a Presbyterian – I am a Baptist. They have gone to the devil but I thank 
God there are still individuals in the denominations that dare to stand true.30 

                                                   
28 “Dispensational truth.” Tabernacle Trumpet vol. 1 no. 2 (Nov. 1898) s. 22. 

29 Ibid.  

30 E.W. Kenyon, “Has a woman the right to baptize and perform the ordinances 
of the church?” Upublisert prekennotat datert 22. aug. 1927. En ytterligere, og høyst 
subjektiv, indikasjon på at frafallet hadde begynt, finner Kenyon i det faktum at de 
av hans bibelskoleelever på Østkysten med bakgrunn innen the Free Will Baptists, 
ble avkrevd ytterligere studier ved Andover Newton Theological School før de 
kunne godkjennes som forkynnere innen sitt eget trossamfunn. Kenyons manglende 
formelle kompetanse gjorde endog at han ikke fikk tillatelse til å holde 
graduasjonsprekenen. (Simmons, ibid., s. 39). Kenyon har følgende å si: “The 
apostacy is on us. I have suffered and lost everything because of it. When I came to TM
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I samsvar med Scofield synes også Kenyon å ha ment at endetids-
frafallet var relatert til fornektelse av Kristi guddom, blant annet. Av den 
grunn hadde ennå ikke Den romersk katolske kirke, i motsetning til 
nordstatsbaptistene, opplevd frafallet.31 Han hevder videre: 

Is there a real apostasy now? Yes, for the first time. Four of the great protestant 
denominations are practically apostate. Their theological institutions dog-
matically deny the Virgin birth and the physical resurrection of Jesus, and the 
verbal inspiration of the Word of God. […] There must come a withdrawing of 
the saints of God from these apostate bodies. […] As we draw nearer to the 
coming of Christ and the great tribulation, we are going to pass into hard and 
difficult times, when the body of Christ must be separated from the rest of the 
professing church; when the true sons and daughters of God will need all the 
Comfort and consolation they can get from the other members of His body. […] 
It is hard for one to say what I am about to say, but I must say it. There isn’t a 
man, as far as we know, either in England or America that has a message for 
this age. There isn’t an outstanding preacher in America today, who is deeply 
spiritual, and has the message for this age. That message is somewhere.32 

                                                                                                                        
[the West] coast I had no place. I wouldn’t bow down. […] I tried to stem the tide. 
They would take my students and they would do this: they say: you will have to 
have six months down at Newton or you can’t get a standing in the denomination.” 
(E.W. Kenyon: “Revelation.” Lecture 4, upublisert og udatert artikkel.) Kenyons 
dom over ‘frafalne’ trossamfunn blir ikke mindre radikalt i lys av det følgende: 
“Here is a peculiar thing, there has never been a denomination yet, that lost out 
spiritually and lost its power, and ever regained it in the history of the church.” 
(E.W. Kenyon: “Divorce.” Upublisert prekennotat datert 21. januar 1926; prekenen 
ble avholdt i Bethel Tempel, Los Angeles.)  

31 “It is not apostate because the Roman Catholic Church believes in the Deity of 
Jesus. It believes in the apostles Creed.” (E.W. Kenyon: “Judgments of Revelation.” 
Upublisert artikkel datert 9. mars 1930.) Kenyon skriver i en annen sammenheng: 
“The fact is, there is a grave question as to whether the Roman Catholic church is a 
Church, in the divine sense, at all.” (E.W. Kenyon: “The Great Apostasy.” The 
Living Message vol. 3 no. 5 (May 1930) s. 25-26.) 

32 Kenyon, “The great apostasy” s. 26-28. Det er nærliggende å tolke Kenyon dit 
hen at han var mannen med det unike budskapet. Fire år tidligere hadde han 
utbasunert: “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.’” (E.W. 
Kenyon, “The Lordship of Christ.” Uupublisert prekennotat datert 30. desember 
1926.) Se også E.W. Kenyon, “S.D. Gordon. A Tribute.” Upublisert manuskript: 
“We are waiting, almost feverishly waiting, for another voice to come out of the 
darkness and the confusion of this age of self worship. It only requires one man, but 
we cry ‘How long Oh Lord, before our Moses [Kenyon?] will come?’ There must be 
a new message,--an emphasis placed where it has never been placed before.”  
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Som en kuriositet kan det også nevnes at Kenyon ikke bare har latt seg 
influere av Scofield, men endog mente seg å være plagiert av sist-
nevnte.33 Kenyon må dog på et tidlig tidspunkt ha oppgitt det meste av 
tidshusholdningslæren. I hans første bok, The Father and His Family 
(1916),34 finner vi få, om noen, rester igjen. Mens han i 1898 hadde hev-
det at “Nothing under the Spirit[’s inspiration] will so open the Word to 
the hungry student, as this systematic view [i.e., Kenyon’s dispen-
sationalist view] of the Word, from Genesis to Revelation,”35 finner vi i 
The Father and His Family istedet et fokus på Kristi forløsningsverk. 

Ifølge Kenyon var Gud i sitt vesens dyp først og fremst far, og det var 
lengselen etter ektefødte barn tiltenkt en frivillig kjærlighetsrelasjon til 
Ham selv og med hverandre som motiverte skaperakten. Som Gud, var 
også mennesket først og fremst et åndsvesen. Gjennom syndefallet ble 
menneskets ‘ånd’ behersket av djevelens natur. Først i og gjennom 
gjenfødelsen, som ble gjort tilgjengelig på pinsedag (jfr. Apgj 2), fikk de 
troende del i Guds egen natur, idet syndenaturen ble umiddelbart tilintet-
gjort. 

Dette innebærer, som tidligere påpekt, at Jesu disippelskare ikke var 
‘gjenfødte’ under Jesu jordeliv. De trodde på Jesus som Guds Sønn og 
den lovede Messias, men ikke som fremtidig stedfortredende synd-

                                                   
33 “There is a seven-fold, God-given test [to measure and try doctrine]. (1 - You 

will find all truth in germ forms in Genesis. […] 2 – You will find all New 
Testament teachings in type in Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. […] 
3 – You will find all teachings in the psalmedy [sic!] (Job, Psalms, Proverbs, 
Ecclesiastes and Song of Solomon) especially in Psalms and Job. […] 4 - All New 
Testament Truth can be found in the prophets. […] 5 – That all truths of the gospel 
that are to be preached in the church are contained in the four books Matthew, Mark, 
Luke and John. […] 6 – You will find the entire gospel message in the book of Acts, 
preached and acted by the apostles. 7 – You will find all the doctrines in Romans, 
Galatians and Hebrews. […]) You will find it in Scofield’s Bible. He changed the 
name of it, but he got it from a tract of mine. That was over thirty years ago.” (E.W. 
Kenyon: “The place held by the Word of God in the early church.” Upublisert 
prekennotat datert 15. mai 1928.)  

34 “I have been a theologian,” hevder Kenyon: “I spent years in theology. I am 
one of the few men who have written a complete theology [Father and His Family] 
independent of the old theologians, but I have given it all up and come back simply 
to the Word.” (E.W. Kenyon: “Righteousness Restored.” Diktert artikkel datert 6. 
april 1934.)  

35 “Dispensational truth.” Tabernacle Trumpet vol. 1 no. 2 (Nov. 1898) s. 22. 
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offer.36 De var troende jøder under den gamle pakt. ‘Fader Vår’, som 
Jesus lærte sine disipler å be, var derfor ingen ‘kristen’ bønn, og 
Bergprekenen var heller ikke direkte appliserbar forkynnelse for den nye 
pakts troende. Det var apostelen Paulus som – ifølge Kenyon – på et 
langt senere tidspunkt fikk åpenbaring fra Gud vedrørende Jesu forløs-
ningsverk og dette verks implikasjoner for de kristne. Denne åpenbaring 
var angivelig skjult både i de fire evangelieskriftene og i Apostlenes 
Gjerninger. 

Om den ideologiske grunnen (oppgivelse av tidshusholdningslæren til 
fordel for en skjelning mellom den gamle og nye pakt, hvor sistnevnte 
initieres på pinsedag) er blitt endret, har Kenyon like fullt beholdt Darby 
og Scofields hermeneutiske grep, idet også Darby og Scofield tidfestet 
den kristne menighets ‘fødsel’ til pinseopplevelsen i Apgj 2. I sine pub-
liserte bøker refererer Kenyon kun én eneste gang til tidshusholdnings-
læren eksplisitt. Referansen gir knapt mening i forhold til Darbys versjon, 
da konteksten var et (misforstått) oppgjør med samtidige dispen-
sasjonalisters avvisning av gyldigheten av konkrete bibelløfter om Guds 
inngripen til helbredelse som respons på den kristnes trosaktivering. 
Kenyon skriver: 

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.37 

Når Kenyon ved et par anledninger refererer til den nye pakts 
tidsepoke (fra pinsedag til bortrykkelsen) som “the dispensation of the 
Holy Spirit” og/eller som “the dispensation of the recreated human 
spirit”38, skjelner han mellom den gamle og nye pakt henholdsvis. Den 

                                                   
36 E.W. Kenyon, The Two Kinds of Faith (Seattle, Washington: E.W. Kenyon, 

1942) s. 11-13. 

37 E.W. Kenyon, The Wonderful Name of Jesus (Los Angeles, California: West-
coast Publishing Co., 1927) s. 70-71. 

38 E.W. Kenyon, The Two Kinds of Life. 2nd. ed. (Seattle, Washington: E.W. 
Kenyon, 1943) s. 103; E.W. Kenyon, The Hidden Man of the Heart. 9th. ed. 
(Lynnwood, Washington: Kenyon Gospel Publishing Society, 1970) s. 61. George 
M. Marsden skriver forøvrig i Fundamentalism and American Culture. The Shaping 
of Twentieth-Century Evangelicalism: 1870-1925 (Oxford: Oxford University Press, 
1982) s. 88: “By the 1870s when the dispensationalist movement began to take hold TM
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opprinnelige forestillingen om spesifikke tester og forordninger synes 
ikke bare nedtonet, men fullstendig borte. Tilsvarende hellighets-
bevegelsen (som senere pinsebevegelsen), bifalt Kenyon Darby og 
Scofields eskjatologi (pretribulasjonal premillennisme), og, som disse 
(hellighetsbevegelsen og pinsebevegelsen), løsrevet fra ekklesiologien. 
Som allerede påvist, er Kenyons hermeneutiske grep en rest fra tidshus-
holdningslæren han innestod for i 1890-årene, men denne får en alter-
nativ motivering og forklaring hos Kenyon som vel bare delvis er tro-
verdig: 

In the early days of my ministry, German philosophy gained the ascendancy in 
many of our theological institutions, and there came a strange new slogan. You 
heard it continuously – ‘back to Jesus’. It captured my imagination but I didn’t 
know what it meant. Then I heard one of our leaders declare that Paul had 
altogether too much influence over the Church, and that we are to give up the 
Pauline Revelation and go ‘back to Jesus’. That was really the beginning of my 
study of the Pauline revelation.39 

I sine studier, hevder Kenyon, fant han raskt ut at evangelieforfatterne, 
til tross for at de kjente til den såkalt ‘paulinske åpenbaring’, knapt la 
igjen spor av denne. “Then I saw one of the greatest literary miracles of 
all ages,” påstår Kenyon: 

The four men who had written these Gospels, had been shut in, as it were, by 
the Holy Spirit. They had been unable to give their interpretation of the 
miracles or what the miracles meant. They wrote only what He had permitted, 
or rather, had inspired them to write.40 

Forsøket på å gjøre seg selv og sin forkynnelse unik ved å henvise til 
den liberale teologis inngang ved amerikanske læresteder som utgangs-
punkt for Kenyons originale skriftstudium som igjen resulterte i den her-
meneutiske skjelning mellom evangelieskriftene og paulinsk brevlit-
teratur, må her avvises. Kenyons mange forsøk på å fremstå som mer 
sofistikert enn hva som rett var,41 blant annet ved i sine publiserte bøker 

                                                                                                                        
in America, holiness teachers already commonly spoke of ‘the Dispensation of the 
SPIRIT.’” 

39 E.W. Kenyon, New Creation Realities (Seattle, Washington: E.W. Kenyon, 
1945) s. 16.  

40 Kenyon, ibid., s. 17. 

41 “The great body of the most advanced Bible teachers today, are held in the 
bondage of Sense knowledge. […] If we are New Creations created in Christ Jesus, 
let us ask the Father to set the limits of that New Creation, instead of allowing 
theologians to do that.” (E.W. Kenyon, In His Presence. 14 th. ed. [Lynnwood, TM
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omhyggelig å skjule sporene etter hvem han i læremessig forstand stod i 
gjeld til, problematiserer til tider en saksvarende forståelse av hans anlig-
ende. Som sine forgjengere innen hellighetsbevegelsen, var også Kenyon 
eklektisk anlagt og lånte lærestoff fra ulike tradisjoner. Rester av arven 
fra plymouthbrødrene dukker av og til opp i bøkene, som allerede påvist 
gjennom Kenyons bruk av ordet ‘dispensation’ – om enn i en langt snev-
rere betydning enn hos Darby og Scofield. Endetidsfrafallet hos Scofield 
er forøvrig beholdt hos Kenyon, selv om dette lærepunktet hos Kenyon i 
1920 årene synes stående isolert istedetfor i forlengelse av Darby og 
Scofields ekklesiologiske resonnement. Man kan saktens spørre seg hvor-
for Kenyon ikke oppgav dette lærepunktet samtidig med at tidshushold-
ningslæren som sådan (innenfor hvilket dette lærepunktet hører hjemme) 
ble oppgitt. Som eklektiker er det mulig at Kenyon i etterhånd ikke hus-
ket innenfor hvilke læresystem de ulike fraksjonsbitene i hans tenkning 
hørte hjemme. Dette kan i så fall forklare at endetidsfrafallet er blitt 
stående. Også uttrykket ‘remnant’ har han beholdt – dog ikke i ekklesio-
logisk mening om en undergruppe av Guds folk gjennom alle tidshus-
holdninger som har overholdt spesifikke orordninger relatert til en gitt 
husholdningsperiode. Kenyon skriver: 

I believe that God planned that we should walk in the fullness of the Divine 
Life; that we should dare to take our positions as sons and daughters of God, 
and that the hour is coming before the Lord’s return in which a remnant of the 
body will rise and walk before the Father in the fullness of the New Creation 
Life.42 

Mens ‘remnant’ i tidshusholdningsammenheng hører hjemme i et 
negativistisk skjema hvor alle husholdninger ender med Guds dom, 
forankrer Kenyon sin remnant-tenkning i en positiv eskjatologi hvor 
Jesus tenkes å komme tilbake for å hente en seirende menighet. Kenyon 
hadde tidligere bifalt ‘partial rapture’ læren, at kun en elitegruppe blant 
de troende ville opprykkes til himmelen: 

                                                                                                                        
Washington: Kenyon Gospel Publishing Society, 1969] s. 23.) “One said who read 
[Kenyon’s book] manuscript, ‘That book should be read by the leaders of our 
Nation.’” (E.W. Kenyon: What happened from the Cross to the Throne [Seattle, 
Washington: E.W. Kenyon, 1945] s. 203.) “I don’t know of a thing that is of any 
value to me that I have gotten from any ecclesiastical source.” (E.W. Kenyon, 
“God’s justice.” Upublisert prekennotat datert 20. mai 1928.)  

42 Kenyon, In His Presence s. 23. 
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I used to think there were certain classes of the children of God who would not 
be resurrected or translated. I can’t believe that anymore. […] Some teach, and 
base their teaching on Matthew 25: that only those who have received the Holy 
Spirit and have spoken in tongues will be taken [raptured]. That is incorrect. 
[…] I do not believe in a partial rapture.43 

Kanskje reflekterer Kenyons remnant-tenkning en kombinasjon av 
tidshusholdningslæren og ‘partial rapture’ posisjonen hvor uttrykket 
‘remnant’ er hentet fra tidshusholdningslæren og forbundet med ‘partial 
rapture’ posisjonens elitetenkning – dog slik at det kun er det elitiske 
Kenyon har bevart fra sistnevnte, idet selve læren som sådan, som sitatet 
ovenfor viser, er oppgitt. Litt uvørent kunne man kanskje si at det er den 
elitiske holdningen som er Kenyons rest eller ‘remnant’ fra tidshushold-
ningslæren (og ‘partial-rapture’ læren) og at Kenyons overvurderte selv-
forståelse kombinert med hans eklektisme er med og forklarer at det her-
meneutiske grepet fra Darby og Scofield er blitt videreført samtidig som 
tidshusholdningslæren som sådan er oppgitt i Kenyons publiserte bøker. 

                                                   
43 E.W. Kenyon, “The second coming of the Lord.” Upublisert prekennotat datert 

22. juni  1928. Det er ikke sikkert at Kenyons ‘partial rapture’-posisjon inkluderte en 
forståelse av tungetale som normativ erfaring for å oppleve ‘opprykkelsen’. Kanskje 
oppgav han endog ‘partial rapture’-posisjonen før pinsebevegelsen som sådan ble til. 
‘Partial rapture’-forståelsen har for øvrig neppe vært noe vesentlig læreanliggende 
for Kenyon i og med at den ikke utlegges verken i hans bøker eller blader. Kenyons 
referanse til tungetale som obligatorisk for å oppleve opprykkelsen og dette lære-
punkts identifikasjon med ‘partial rapture’-posisjonen, kan forstås som en mis-
forståelse av mange ikke-trinitariske pinsevenners formening om at man ikke var 
‘frelst’ om man ikke talte i tunger. (Jfr. Geir Lie, “Pinsebevegelsen i USA fram til 
om lag 1920 – et historisk riss.” Refleks 3-1 2004 s. 16-17.) Alternativt kan Kenyons 
kritikk referere til den opprinnelige pinsebevegelses ‘partial rapture’-posisjon hvor 
tungetalen nettopp fungerte som besegling av den elitiske ‘Kristi brud’. (Jfr. Geir 
Lie, “Apostler og aposteltjeneste i internasjonal pinsekristendom.” Refleks 1-1 2002 
s. 5; Geir Lie, “Moderne apostler. Apostelbevegelsen blant dagens karismatiske 
kristne.” Humanist nr 2 2002 s. 52. 
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KAPITTEL 32 

Helbredelse ved tro: Fra Möttlingen til Tulsa – et 
historisk overblikk* 

The major thesis of this paper is that there has existed a discernable faith 
healing movement in America from the late nineteenth century to the present—
a movement fully equipped with its own particular doctrine, leaders, and 
popular following.1 

Slik innledet amerikaner Paul G. Chappell sin doktoravhandling viet 
1800-tallets Faith-Cure helbredelsesbevegelse. Ett av hans påståtte 
anliggende var å komplettere David E. Harrells bok fra 1975, All Things 
Are Possible, med undertittel The Healing and Charismatic Revivals in 
Modern America.2 Harrells bok er innenfor sin genre nærmest som 
klassiker å regne og er blitt benyttet som pensumbok ved så vidt 
forskjellige læresteder som Yale University og Rhema Bible Training 
Center (sistnevnte en karismatisk profilert bibelskole utenfor Tulsa, 
Oklahoma).3 Svakheten med Harrells bok, i den grad man kan omtale det 
som svakhet, er at den så å si eksklusivt konsentrerer oppmerksomheten 
rundt den nyoppvåkning for troshelbredelse som fant sted i amerikansk 
pinsesammenheng i perioden 1946/7-1959. Riktignok dokumenteres det 
faktum at troshelbredelse ble forkynt og praktisert også i forkant av 
etterkrigstidens ‘healing revival’, men skotskfødte John Alexander 
Dowie, som i 1900 etablerte det nærmest teokratiske bysamfunnet Zion 
City utenfor Chicago, blir av Harrell feilaktig titulert “the father of 
healing revival in America.”4 

Nå skal det ikke underslås at Dowie hadde stor innflytelse, direkte 
som indirekte, på en rekke amerikanske helbredelsesforkynnere. Som 
imidlertid Chappell påviser i sin avhandling, går det forbindelseslinjer 

                                                   

* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 1-2 (2002) s. 3-19. 

1 Paul Gale Chappell, “The Divine Healing Movement in America.” Ph.D. diss., 
(Madison, New Jersey: Drew University, 1983) s. v-vi. 

2 David A. Harrell, All Things Are Possible (Bloomington, Indiana: Indiana 
University Press, 1975). 

3 David Edwin Harrell, Pat Robertson. Politikk og livssyn (Oslo: Ansgar Forlag, 
1988) s. 8. 

4 Harrell, All Things Are Possible s. 13. 
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lenger bak enn kun til Dowie, som begynte å forkynne troshelbredelse i 
Australia i 1882 før han seks år senere flyttet til USA. Det medfører 
midlertid ikke riktighet, som Chappell innledningsvis i avhandlingen 
påstår, at Harrells bok var “the only scholarly published work on the 
American faith healing movement which is presently available.”5 Nesten 
ti år før Chappells avhandling hadde den katolske forskeren Raymond J. 
Cunningham satt Faith-Cure bevegelsen på det akademiske kartet.6 Chap-
pells påståtte pionerarbeid røper heller ikke forfatterens avhengighet av 
Donald W. Dayton,7 idet sistnevnte ikke krediteres (hvilket han i sannhet 
burde blitt) og Cunninghams artikkel aller nådigst har fått plass i Chap-
pells litteraturliste!8 

En bevegelse med europeiske forløpere 

I sin kartlegging av pinsebevegelsens røtter, identifiserer Dayton den 
opprinnelige bevegelse med fem spesifikke lærebetoninger: (1) frelse ved 
tro; (2) en egen hellighetserfaring i etterkant av gjenfødelsen; (3) ‘ånds-
dåp’ ledsaget av tungetale; (4) troshelbredelse og (5) premillennisk esk-
jatologi.9 I vår sammenheng er det vektlegging nummer 4 som interes-
serer. Denne, som de øvrige (med unntak av nummer 3), var direkte over-
tatt fra 1800-tallets hellighetsbevegelse. 

Om Faith-Cure bevegelsen, som vi snart skal stifte nærmere bekjent-
skap med, var av amerikansk opprinnelse, hadde den like fullt europeiske 
forløpere. Dayton fremhever pietismen som viktig forutsetning for den 

                                                   
5 Chappell, “The Divine Healing Movement in America” s. iv. 

6 Raymond J. Cunningham, “From Holiness to Healing: The Faith-Cure in 
America 1872-1892.” Church History 43 (des. 1974) s. 499-513. 

7 Donald W. Dayton, “The rise of the evangelical healing movement in 
nineteenth century America.” Pneuma, våren 1982 s. 1-18. 

8 Cunninghams artikkel er verken referert til eller sitert fra en eneste gang i 
Chappells avhandling, og man leter forgjeves etter henvisninger til den i note-
apparatet. Notene er for øvrig et kapittel for seg. Iallfall ved ett tilfelle siterer Chap-
pell en kilde, samtidig som han oppgir at denne har et sideantall som må mer enn 
fordobles for å bli korrekt (note 45 s. 209). Hvorvidt denne konkrete kilden er den 
eneste Chappell ikke har konsultert, selv om han i avhandlingen gir inntrykk av det 
motsatte, har jeg ikke satt meg fore å undersøke. 

9 Donald W. Dayton, Theological Roots of Pentecostalism (Peabody, Massa-
chussetts: Hendrickson Publishers, 1987). 
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senere helbredelsesvektlegging.10 Observasjonen støttes for så vidt av da-
værende prest og senere domprost, Peder Olsen, som i boka Helbredelse 
ved bønn (første gang utgitt i 1948) navngir både sveitsiske og tyske 
troende midt på 1800-tallet som praktiserte troshelbredelse.11 Også E.W. 
Kenyon, den amerikanske trosbevegelsens ideologiske arkitekt og selv 
solid forankret i forrige generasjons Faith-Cure bevegelse, var seg bevisst 
noen av de samme impulsene fra det tysktalende Europa. Åtte år før sin 
død skrev han nemlig: “Healing was first discovered by Dorothea 
Truedel [sic!] in the Swiss Mountains. She was the first one to teach 
healing after the dark ages.”12 Kenyon kunne dog like gjerne ha trukket 
røttene tilbake Johann Blumhardt (1805-80) fra Tyskland, idet denne 
“discovered” troshelbredelse flere år i forkant av Trudel. En nærmere 
presentasjon av de to europeerne og deres katalysatorrolle for den 
amerikanske Faith-Cure bevegelsen er på sin plass, og vi starter med 
Blumhardt. 

Johann Christoph Blumhardt 
Blumhardts würtemberg-pietistiske bakgrunn bestyrker Daytons forment-
lige observasjon vedrørende pietismen som viktig forutsetning for den 
senere betoning av troshelbredelse. Sin første erfaring med helbredelse 
ved bønn (egentlig ved eksorsisme) gjorde Blumhardt som prest i Mött-
lingen i 1843. Etter at landsbylegen hadde gitt opp behandlingen av den 
psykisk plagede Gottliebin Dittus,13 bad Blumhardt for den unge kvinnen 
til helbredelse. Det brøt snart ut vekkelse i landsbykirken, og mange 
vitnet også om Guds inngripen som svar på bønn om fysisk helbredelse. 

                                                   
10 Dayton, Theological Roots s. 119ff. 

11 Peder Olsen, Helbredelse ved bønn (Oslo: Vårt Lands forlag, 1973) s. 34-38.  

12 E.W. Kenyon, “Jesus the Healer.” Kenyon’s Herald of Life, aug. 1940 s. 4.  

13 Ved Blumhardts tiltredelsespreken i Möttlingen, heter det, “focht sie der 
Wunsch an, ihm die Augen auszukratzen.” (Friedrich Zündel, Johann Christoph 
Blumhardt. Ein Lebensbild [Gieszen/Basel: Brunnen Verlag, 8. neubearbeitete Auf-
lage, 1921) s. 111. Som imidlertid Michael Schultz skriver i boken Johann Chris-
toph Blumhardt: Leben – Theologie – Verkündigung (Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1984) s. 57, “Im Leben dieser Kranken ereignete sich für Blumhardt nicht 
nur die erschütternde Symptomatik einer schwersten Verkettung von psychischer 
und somatischer Krankheit, sondern er sah hinter diesem Erscheinungsbild den 
Kampf des lebendigen Gottes gegen die zerstörerischen Wirkungen der satanischen 
Macht des Bösen.”  
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Omfattende avisskriverier gjorde Blumhardt kjent langt utover lande-
grensene, og presteboligen ble snart for liten til å ta imot den stadig større 
skare av syke som ønsket hans forbønn. I 1852 kjøpte han derfor en tid-
ligere kuranstalt i Bad Boll og flyttet dit. På grunn av bygningens størrel-
se kunne Blumhardt nå innlosjere mer enn hundre personer om gangen. 
Herfra drev han sin helbredelsesvirksomhet fram til sin død i 1880. 

Dorothea Trudel 
Noen direkte forbindelse mellom Blumhardt og Trudel (1813-62) har jeg 
ikke vært istand til å avdekke. Trudel opplevde en kristen omvendelse 
som 22-åring uten at vi kjenner nevneverdig til foranledningen for dette. 
Etter at moren døde, begynte hun å gå regelmessig i herrnhuternes 
forsamling i byen Männedorf – og Trudel ble nå “bekendt iblandt dem 
for sin Bestemthet og sin kristelige iver”14 som det heter i en dansk 
biografi. I samme periode flyttet hun inn hos en nevø, som for øvrig til-
bød innlosjering for mange av de ansatte i sin nylig etablerte possement-
forretning. 

36 år gammel fikk imidlertid Trudel nyss om en nystartet menighets-
forsamling i Zürich hvor man angivelig hadde mer av “Guds Ånd” enn 
hva som var tilfelle blant herrnhuterne. Det har ikke lyktes å bringe på 
det rene hvilken type forsamling det her refereres til, men Trudel har 
tydeligvis sluttet seg til flokken. En i utgangspunktet negativ erfaring, 
hvor Trudel ikke fikk utdelt brød og vin ved menighetens nattverds-
gudstjeneste fordi man ikke kjente henne og derfor ikke visste hvorvidt 
hun hadde “mottatt Den Hellige Ånd”, fungerte som katalysator for en 
dypere hjerteovergivelse. Kort tid deretter ble fire av nevøens ansatte 
syke, og Trudel følte seg ledet til å følge eksemplet i Jak 5, 14-15 om å 
legge hendene på dem og be “troens bønn”. Alle fire skal ha blitt hel-
bredet. 

Trudel hadde i 1852 flyttet inn hos sin onkel, og da denne døde, ble 
hjemmet åpnet for syke som kunne bli boende i kortere eller lengre tid. 
De som ikke kunne dekke oppholdet, fikk gratis forpleining – de som var 
bedre stilt økonomisk, måtte imidlertid betale etter evne. Etter hvert som 
antall syke strømmet til, ble stadig flere værelser omgjort til sovesaler, og 
til slutt måtte man gå til anskaffelse av flere hus. Også fra utlandet strøm-

                                                   
14 Dorothea Trudel. Et livsbillede (København: Kirkeklokken Forlag, 2. oppl., 

1912) s. 15. 
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met folk på, fra både Tyskland, Frankrike og Storbritannia.15 Rundt 1860 
meldte stadig flere frivillige seg til tjeneste som medarbeidere, deriblant 
Samuel Zeller, som selv hadde opplevd fysisk helbredelse hos Trudel fire 
år tidligere. Ved Trudels død i 1862, ble helbredelsesvirksomheten 
videreført av ham. 

Den amerikanske Faith-Cure bevegelsen 

Troshelbredelse hadde vært praktisert i Europa og Amerika før både 
Blumhardt og Trudels erfaring med helbredelse som svar på bønn. Ved 
kvekergrunnlegger George Fox sitt besøk i Amerika 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. 

Chappell reserverer imidlertid tittelen “father of the divine healing 
[i.e. Faith-Cure] movement in America” overfor forkynneren Ethan O. 
Allen, som hevdes å ha opplevd troshelbredelse i 1846.16 Blant annet ved 
hjelp av sin afroamerikanske medhjelper Elisabeth Mix, ble mange vun-
net for den gryende helbredelsesvekkelsen. 

Den mest fremtredende representant for den gryende Faith-Cure 
bevegelsen var like fullt verken Allen eller Mix, men derimot homeo-
paten Charles Cullis (1833-92) fra Boston, som i det følgende vil bli nær-
mere presentert. 

Charles C. Cullis og hans innflytelse på sin samtids forkynnerkolleger 
Cullis tilhørte den episkopale (anglikanske) kirke i USA. I 1864 hadde 
han startet opp et privatdrevet sykehus i Boston for ‘pasienter’ med langt 
fremadskredet tuberkulose og som var oppgitt av legene ved de offentlige 
sykehus. ‘Pasientene’ måtte i tillegg være ubemidlede, det vil si “home-
less persons” og “too poor to provide for themselves,” som det ble uttrykt 
i en Cullis-biografi.17

 

                                                   
15 Answers to Prayer; or, Dorothea Trüdel. An account of the wonderful healing 

of sick persons in answer to special prayer, at Mannedorf, Switzerland (Boston, 
Massachussetts: Henry Hoyt, [u.å.]) s. 16. 

16 Chappell, “The Divine Healing Movement in America” s. 87. 

17 William H. Daniels, Dr. Cullis and His Work. Twenty Years of Blessing in 
Answer to Prayer. A History of the Hospitals, Schools, Orphanages, Churches, and 
Missions raised up and supported by the Hand of the Lord through the Faith and 
Labors of Charles Cullis, M.D., of Boston, U.S.A. (Boston: Willard Tract TM
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Jeg har ikke vært istand til å finne foranledningen for Cullis sin opp-
dagelse av troshelbredelsens påståtte validitet. Selv hevder han første 
gang å ha bedt med noen til helbredelse i 1873, selv om han allerede et 
par år i forveien skal ha vært seg bevisst Guds løfte om inngripen som 
svar på bønn ifølge Jak 5,14-15. 

Samme år foretok Cullis, sammen med predikantkollega William E. 
Boardman, en fire måneders rundreise i Europa hvor de besøkte blant 
annet plymouthbroder George Müllers barnehjem i Bristol og Dorothea 
Trudels helbredelsesinstitusjon (da drevet av Samuel Zeller) i Männedorf, 
samt Blumhardts tilsvarende virksomhet i Bad Boll. Allerede i 1869 
hadde Cullis kommet over et eksemplar av boken Life of Dorothea 
Trudel, som om ikke annet, iallfall intensiverte hans gryende interesse for 
troshelbredelse. Det er videre et faktum at han etter å ha vendt tilbake til 
Amerika i september 1874, “devoted himself anew to the office of 
healing in the name of the Lord.”18 Selv hevdet Cullis at  

during the past year many have come to me, and claimed the promise contained 
in Jas v. 14, 15. Requests for prayer for the healing of the body have also 
reached me from hundreds, afflicted in most cases with diseases that the 
physicians have given up as hopeless. A great proportion of these have been 
entirely healed.19 

Allerede i 1850- og 60-årene hevdes det at rykter om Blumhardt og 
Trudels helbredelsesvirksomhet nådde amerikanske troende.20 Trudels 
livshistorie ble raskt utgitt på nytt, nå på Cullis eget forlag Willard Tract 
Repository. Og Blumhardts livshistorie, forfattet av R. Kelso Carter, ble 
utgitt på samme forlag i 1883. 

Selv skrev Cullis få bøker eksplisitt viet troshelbredelse.21 Cullis var 
nemlig mindre teologisk skolert enn flere av sine rekrutterte tilhengere 

                                                                                                                        
Repository, 1885) s. 14. Ordet ‘pasienter’ er forøvrig neppe dekkende, som Daniels 
korrekt skriver, siden “the inmates of the Home did not come to be cured; indeed, it 
was only the incurables who were to be received at all, and these as a charity and not 
as subjects for medical experiment. They came there to die” (s. 19). 

18 Daniels, ibid., s. 341.  

19 Daniels, ibid., s. 341.  

20 Answers to Prayer; or, Dorothea Trüdel s. 5. 

21 Cullis mest kjente bøker relatert til dette emnet var dog Faith Cures; or 
Answers to Prayer in the Healing of the sick (1879); More Faith Cures; or Answers 
to Prayer in the Healing of the Sick (1881) og Other Faith Cures; or Answers to TM
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fra hellighetsbevegelsen og overlot derfor til mer kompetente skribenter å 
utbre det teologiske forsvar for troshelbredelse.22 Kjente navn blant disse 
inkluderte blant annet Boardman, Carter, A.J. Gordon, A.B. Simpson og 
Carrie Judd (Montgomery).23 

Allerede halvåret etter at Cullis vendte tilbake fra Europa i september 
1874, initierte han (og fortsatte fram til sin død i 1892 med) årlige ‘camp-
meetings’ (inspirert av hellighetsbevegelsen,24) men hvor bønn for syke 
var inkludert. De årlige samlingene ble til å begynne med avholdt i 
Framingham, Massachussetts og senere flyttet til henholdsvis Old 
Orchard Beach, Maine og Intervale Park, New Hampshire. Cullis arran-
gerte også storstilte tros- og helbredelseskonferanser i mange av USAs 
storbyer. Ofte var han ledsaget av både amerikanske og europeiske for-
kynnerkolleger som Gordon, Judd (Montgomery), Carter, Boardman og 
Otto Stockmayer.25 

                                                                                                                        
Prayer in the Healing of the Sick (1885), alle disse utgitt på hans eget Willard Tract 
Repository forlag i Boston. 

22 Eksempelvis William E. Boardman, The Great Physician (1881) og R. Kelso 
Carter, The Atonement for Sin and Sickness; or, A Full Salvation for Soul and Body 
(1884). Andre betydningsfulle bøker, men som ikke ble utgitt på Willard Tract 
Repository, inkluderte R.L. Stanton, Gospel Parallelisms; Illustrated in the Healing 
of Body and Soul (Buffalo, NY: Office of Triumphs of Faith, 1884); Albert 
Benjamin Simpson, The Gospel of Healing (New York: Christian Alliance Pub. Co., 
1914) og Adoniram Judson Gordon, The Ministry of Healing: Miracles of Cure in  
All Ages (Boston: H. Garrett, 1882). 

23 Ikke alle amerikanske helbredelsesforkynnere var en del av nettverket rundt 
Cullis. De to mest kjente aktørene som opererte utenfor dette nettverket, var Dowie 
og Maria Beulah Woodworth-Etter (1844-1924). 

24 Cullis hadde i tro mottatt sin egen hellighetserfaring i 1862 under et privat 
møte i regi av Phoebe Palmer (1807-74), en av hellighetsbevegelsens pionerer i 
USA. Cullis rekruttering av tilhengere av troshelbredelse innenfor dette segmentet 
av amerikansk kristenliv, gjorde Faith-Cure bevegelsen til en definitiv undergruppe 
innenfor hellighetsbevegelsen – om enn mange innenfor sistnevnte stilte seg 
avvisende til den nye bevegelsen. 

25 Stockmayers første introduksjon for troshelbredelse skjedde i 1867, da han ble 
bedt for av Trudels etterfølger Samuel Zeller. Hans vedvarende befatning med 
fenomenet skjedde imidlertid i etterkant av en spesifikk hellighetskonferanse i 
Oxford i 1874, som sammen med en tilsvarende konferanse i Brighton året etter ble 
katalysator for de årlige Keswickmøtene i Storbritannia. (Alfred Roth, Otto Stock-
mayer. Ein Zeuge und Nachfolger Jesu Christi. Sein Leben und seine Lehre dar-
gestellt (Geisweid in Westfalen: Der deutschen Zeltmission, 1925).  TM
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Den gryende bevegelsen, som Chappell-sitatet innledningsvis i denne 
artikkelen uttrykte det, “fully equipped with its own particular doctrine, 
leaders, and popular following”, var iferd med å ta form. Høydepunktet 
hva angår de mange tros- og helbredelseskonferansene, ble man sannsyn-
ligvis vitne til, idet Boardman samlet mer enn 2000 troende til en ‘Inter-
national Conference on Divine Healing and True Holiness’ i London fra 
1. til 5. juni 1885.26 Cullis hadde ikke anledning til å delta, men sendte i 
stedet en for ettertiden ukjent kollega. Også A.B. Simpson og Carrie Judd 
(Montgomery) deltok fra USA. 

Faith-Cure bevegelsens influering av amerikansk pinsebevegelse 
E.W. Kenyon (1867-1948) er tidligere i artikkelen identifisert som den 
moderne trosbevegelsens ideologiske arkitekt. Selv ble han introdusert 
for troshelbredelse i begynnelsen av 1890-årene og hører slik sett ikke 
naturlig hjemme i Faith-Cure bevegelsen. Hans først og fremst historiske 
og teologiske forankring i denne tydeliggjøres like fullt gjennom hans 
positive evaluering av både Gordon og Simpson – førstnevnte gjennom 
en rekke sitater fra dennes skrifter i Kenyons bøker og sistnevnte, idet 
han hevdes å ha gjort mer enn noen annen for å “spread the knowledge of 
the believer’s privileges in Christ.”27 Som tidligere sett, var også Kenyon 
kjent med Dorothea Trudel og hennes katalysatorrolle for den amerikan-
ske Faith-Cure bevegelsens tilblivelse og dermed også, indirekte, for 
Kenyons egen helbredelsesvirksomhet. Fra tid til annen omtales også 
Cullis, og Kenyon skriver ved en anledning levende og detaljert hvordan 
han tilfeldigvis snublet over dennes biografi: 

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 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.28 

                                                   
26 Record of the International Conference on Divine Healing and True Holiness 

Held at the Agricultural Hall, London June 1 to 5, 1885 (London: J. Snow & Co. 
and Bethshan, 1885).  

27 E.W. Kenyon, “The Decadence of Faith.” Bethel Trumpet, okt. 1902 s. 133. 
28 E.W. Kenyon, “The walk of faith.” Reality, januar 1907 s. 163-164. 
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Kenyons forhold til amerikansk pinsebevegelse var preget av 
ambivalens.29 Som historiker Dale H. Simmons korrekt skriver, har 
Kenyon inntil forholdsvis nylig vært “a figure not readily identified by 
students of American religious history, and yet his influence on the 
twentieth-century church (particularly its Pentecostal and Charismatic 
expressions) is profound.”30 Kenyon synes selv åpenbart å ha vært av den 
formening at han var indirekte ansvarlig for den første læremessige split-
telse blant amerikanske pinsevenner,31 idet forkynner William H. Dur-
ham (angivelig influert av Kenyon) tok offentlig avstand fra pinsegrunn-
legger Charles F. Parham og hans afro-amerikanske ‘disippel’ William J. 
Seymours ‘entire sanctification’-lære. Ifølge denne læren måtte den 
troende i etterkant av frelsesopplevelsen få del i en spesifikk hellighets-
erfaring som angivelig fjernet syndenaturen i den troende og erstattet 
denne med Guds egen kjærlighetsnatur. Kun deretter kunne den troende 
motta ‘åndsdåpen’, inkludert tungetale. Kenyon selv var av den for-
mening at tilintetgjørelse av syndenaturen skjedde allerede i og gjennom 
frelsesopplevelsen. En periode talte han selv i tunger og bifalt offisielt 
pinsesamfunnet Assemblies of God sin lære. Han søkte endog om 
ordinasjon i dette trossamfunnet rundt 1925, men søknaden ble enten ikke 
godkjent eller han trakk den tilbake før beslutning ble fattet fra Assem-
blies of God-hold.32 

                                                   
29 Geir Lie, “E.W. Kenyon: Sektstifter eller kristen lederskikkelse? En historisk 

undersøkelse av Kenyons teologi med særlig henblikk på dens historiske røtter og 
innflytelsen på samtid og ettertid.” Hovedoppgave ved Det teologiske Menighets-
fakultet, høstsemesteret 1994 s. 114. Kenyons røtter har fra amerikansk hold blitt 
forsøkt forankret i den amerikanske New Thought bevegelsen, en søsterbevegelse av 
Christian Science. Til tross for læremessige paralleller til førstnevnte, er det min 
bestemte formening at Kenyon kun i liten (om i det hele tatt noen) grad har latt seg 
influere av denne. 

30 Dale Hawthorne Simmons, E.W. Kenyon and the Postbellum Pursuit of Peace, 
Power, and Plenty (Lanham, Maryland og London: The Scarecrow Press, 1997) s. 
ix. 

31 E.W. Kenyon, “Triumph for Truth.” Reality, april 1912 s. 127.  

32 Geir Lie, “E.W. Kenyon: Cult Founder or Evangelical Minister? An historical 
analysis of Kenyon’s theology with particular emphasis on roots and influences. 
English translation of master’s thesis submitted to the Faculty of the Norwegian 
Lutheran School of Theology, October 1994; edited by William L. DeArteaga and 
Glenn Gohr, March 1998 s. 117. Selv heller jeg til at Kenyons søknad ble avvist på 
grunn av negativ omtale av ham i Assemblies of God evangelist May Eleanore Freys TM
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Også Carrie Judd (Montgomery) (1858-1946) øvde innflytelse på 
pinsebevegelsen, som hun ble en del av rundt 1908. Hun hadde forkynt 
side om side med predikanter som Allen, Mix, Cullis, Boardman, Gordon 
og Simpson. Inspirert av både Blumhardt og Trudel hadde mange innen 
amerikansk Faith-Cure bevegelse etablert egne “healing homes”, og 
Montgomery (Carrie Judd giftet seg med George S. Montgomery i 1890) 
var den første som etablerte slik virksomhet på Vestkysten (Home of 
Peace i 1893). I 1917 lot hun seg tilslutte Assemblies of God. 
Montgomerys brobyggerrolle mellom Faith-Cure og pinsebevegelsen 
fremheves av Daniel Albrecht, som skriver: 

Carrie not only became a powerful proponent within the growing pentecostal 
ranks, but also continued to be a link between movements. Her efforts, […] 
attempted to lessen the misunderstandings of the Pentecostal revival. This role 
of bridge-builder generated the 1914 Worldwide Camp Meeeting, in Oakland, 
where she invited both Holiness and Pentecostal people to come and worship 
together, and in the process, to learn better to appreciate each other’s  
contribution to the revival.33 

Også A.B. Simpsons (1843-1919) indirekte influering av amerikansk 
pinsebevegelse må fremheves. Simpson ble introdusert for og opplevde 
selv troshelbredelse under ett av Cullis ‘campmeetings’ ved Old Orchard 
Beach, Maine i 1881. Umiddelbart sa han opp stillingen som pastor ved 
Thirteenth Street Presbyterian Church i New York City og startet opp en 
frittstående menighet, som senere fikk navnet Gospel Tabernacle. Simp-
son etablerte også en misjonsbibelskole (i dag henholdsvis Nyack Col-
lege og Alliance Theological Seminary) og sendte i 1884 ut sine første 
misjonærer til Kongo. Senere skulle Simpson grunnlegge Christian and 
Missionary Alliance, som i dag er å regne som trossamfunn med over 1 
million medlemmer på verdensbasis. 

I tillegg til storstilte helbredelseskampanjer, samt tidagers ‘camp-
meetings’ ved Old Orchard Beach initiert noen år før Cullis døde i 1892, 
profilerte Simpson seg gjennom et utstrakt forfatterskap (av oppbyg-
gelseslitteratur). Simpsons ‘campmeetings’ ble forøvrig avholdt fram til 
1918. Kjente predikanter som Gordon, Stockmayer, Andrew Murray, 

                                                                                                                        
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.” 

33 Daniel E. Albrecht, “Carrie Judd Montgomery: Pioneering Contributor to 
Three Religious Movements.” Pneuma, høsten 1986 s. 111. 
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A.T. Pierson og R.A. Torrey dominerte talerlisten i tillegg til ham selv. 
“No single individual in the [Faith-Cure] movement, who was influenced 
by Charles Cullis,” skriver Chappell med rette, “touched as many lives 
with the message of healing as Simpson or persuaded as many 
individuals to enter full-time ministry with faith healing as a vital aspect 
of that ministry.”34 

“As Pentecostal scholarship has matured in the twentieth century, the 
indebtedness of modern Pentecostalism to its historical antecedents has 
been increasingly acknowledged by historians,”35 skriver den kanadiske 
historikeren Charles W. Nienkirchen innledningsvis i et kapittel viet 
Simpsons indirekte influering av amerikansk pinsebevegelse. Det er verd 
å merke seg at pinsebevegelsens grunnlegger, Charles F. Parham, under 
en rundreise på Østkysten for å besøke “various holiness and healing 
centers” i løpet av sommeren 1900, også inkluderte et besøk ved Simp-
sons misjonsbibelskole (da kjent som Missionary Training Institute). Par-
ham hadde tidligere latt trykke småartikler av både Simpson og Gordon i 
sitt nylig initierte Apostolic Faith-blad. Agnes Ozman, den første av 
Parhams tilhengere som hevdet å ha mottatt tungemålsgaven, hadde for 
øvrig vært elev ved Simpsons skole. En annen pinsekvinne, Foursquare- 
grunnlegger Aimee Semple McPherson, har også vist seg betydelig in-
fluert av Simpson, ikke minst av hans forkynnelse av ‘the fourfold Gos-
pel’, hvor troshelbredelse utgjorde én av de fire evangeliekomponen-
tene.36 

Det var ikke bare Foursquare-samfunnet som mottok læremessige 
impulser fra Simpson. Med rette siterer Nienkirchen historiker Ernest G. 
Wilsons observasjon vedrørende manges overgang fra Christian and Mis-
sonary Alliance til pinsebevegelsen som sådan som førstnevntes “most 
serious crisis” og “the greatest problem in Alliance history.”37 Den 
massive overgangen fra Christian and Missionary Alliance til den 

                                                   
34 Chappell, “The Divine Healing Movement in America” s. 277.  

35 Charles W. Nienkirchen, A.B. Simpson and the Pentecostal Movement. A Study 
in Continuity, Crisis and Change (Peabody, Massachussetts: Hendrickson Publis-
hers, Inc., 1992) s. 26. 

36 Geir Lie, “Foursquare på norsk: en historisk og teologisk kontekstplassering.” 
Baptist 1/1999 s. 5-6. 

37 Nienkirchen, ibid., s. 73. 
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gryende pinsebevegelsen bidro åpenbart til at Faith-Cure bevegelsens 
vektlegging av troshelbredelse forble en vesentlig komponent innenfor 
pinsebevegelsens helhetsbudskap. Faith-Cure bevegelsen var dog ikke 
eneste impulsformidler. Dowie (1847-1907) er allerede nevnt som en av 
flere helbredelsesforkynnere som stod utenfor bevegelsen. En nærmere 
presentasjon av ham og hans innflytelse på pinsebevegelsen følger. 

John Alexander Dowie 

Dowies fascinerende historie er fortalt av flere, og selv støtter jeg meg 
primært til kirkehistoriker David William Faupel,38 samt til en ikke-
vitenskapelig, men like fullt opplysende og detaljert presentasjon av 
pinse-/karismatikerforkynner Gordon Lindsay.39 

Dowie ble født i Edinburgh og skal angivelig ha lest gjennom Bibelen 
første gang som 6-åring, året før han hevder å ha mottatt forkynnerkall. 
Som 13-åring immigrerte familien til Australia hvor han tilbrakte de 
neste ni år før han igjen vendte tilbake til Skottland, nå som student ved 
Edinburgh University. Midt i studieperioden ble han imidlertid av sin far 
kalt tilbake til Australia og tok noen år senere opp forkynnervirksomhet 
som kongregasjonalistpastor.40 

Dowie fikk sine første personlige erfaringer med troshelbredelse i 
Australia. Selv om han mottok invitasjon fra Boardman om å delta ved 
dennes internasjonale helbredelseskonferanse i London i 1885 (hvor han 
var forhindret fra å møte), var han relativt ukjent da han tre år senere 
ankom Amerika. Etter et par år som omreisende helbredelsespredikant 
slo han seg ned utenfor Chicago i 1890. Seks år senere etablerte han 
menigheten Christian Catholic Church (som i 1904 endret navn til 
Christian Catholic Apostolic Church in Zion). Rundt århundreskiftet fikk 
han med menighetens assistanse kjøpt jord like utenfor Chicago og bygde 
opp det utopiske bysamfunnet Zion City. Dowies by hadde snart 8.000 

                                                   
38 David William Faupel, The Everlasting Gospel. The Significance of Escha-

tology in the Development of Pentecostal Thought (Sheffield: Sheffield Academic 
Press, 1996) s. 116-135.  

39 Gordon Lindsay, The Life of John Alexander Dowie whose trials-tragedies-
and triumphs Are the Most Fascinating Object Lesson of Christian History (Dallas: 
The Voice of Healing Publishing Co., 1951).  

40 Lindsay, ibid., s. 11ff. 
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innbyggere og man planla en økning til om lag 200.000. Forutfor dette, 
allerede i 1898, hevder Chappell, hadde Dowie 14.000 medlemmer i 200 
lokalmenigheter spredt rundt omkring i tillegg til “numerous divine 
healing homes both in America and overseas.”41 To år senere skal Dowie 
ha hatt en medlemsmasse på over 50.000 voksne personer. 

Det gikk imidlertid ikke som Dowie hadde tenkt. Allerede i 1899 
hadde han utropt seg selv som den ‘paktens budbærer’ som er profetert 
om i Mal 3,1. To år senere erklærte han å være Elia, ‘den som setter alt i 
rette stand’ (jfr. Mark 9,12). Elia-erklæringene virket ikke tillitsvekkende 
på alle tilhengerne. At Dowie i tillegg hadde nødet dem til å selge alt de 
eide og investere i hans personlige aksjeselskap idet de flyttet til Zion, og 
pengene deretter hadde blitt så dårlig forvaltet at hele Dowies forret-
ningsvirksomhet (byen Zion inklusiv) nærmest kollapset, gjorde ikke 
saken bedre. Det gjorde heller ikke ryktene om at Dowie privat både for-
kynte og praktiserte polygami. 

Dowies indirekte innflytelse på amerikansk pinsebevegelse42 
Pinsebevegelsens grunnlegger, Charles F. Parham, benyttet umiddelbart 
anledningen til å profilere den gryende pinsebevegelses læreanliggende i 
Zion City, idet Dowies foretagende var iferd med å bryte sammen. 
Parham ankom i september 1906 og hadde allerede etter en uke vunnet 
flere hundre tilhengere.43 Chappell hevder endog, og sannsynligvis med 
rette: 

The effect of Parham’s ministry in Zion City was to establish the city as the 
second most significant center in the world [next to Azusa Street Mission in the 
city of Los Angeles] for the spreading of the new Pentecost message. […] Zion 
City and the Dowie movement, which had been built upon a solid belief in and 
practice of divine healing, proved to be fertile ground for the new Pentecostal 
message. Although the Christian Catholic Church did not officially accept the 
Pentecostal message, thousands of its members around the world did. 
Reflecting upon his initial visit to Zion twenty years later, Parham reported that 
‘thousands of former Dowieites throughout the world became independent 

                                                   
41 Chappell, ibid., s. 326. 

42 Faupel, ibid., s. 120. 

43 James R. Goff, jr., Fields White Unto Harvest. Charles F. Parham and the 
Missionary Origins of Pentecostalism (Fayetteville, Arkansas: The University of 
Arkansas Press, 1988) s. 122. 
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(Pentecostal) believers and at least 500 ministers … went out to the ends of the 
earth to preach the Full Gospel.’44 

I pinsesammenheng kjente forkynnere med tidligere bakgrunn fra 
Zion City var både Fred Francis Bosworth og John Graham Lake. I til-
legg til flere års misjonsvirksomhet i Afrika bidro begge til pinse- og 
helbredelsesbudskapets videre profilering gjennom storstilte kampanjer 
som kunne samle så mange som 20.000 troende pr. møte. 

Helbredelsesbudskapets nedtoning innen pinsebevegelsen 

Også britiske pinseforkynnere med fokus på troshelbredelse, som Smith 
Wigglesworth og brødrene Stephen og George Jeffreys, eksempelvis, ble 
populære i amerikanske pinsekretser gjennom kampanjer og omfattende 
møtevirksomhet i USA og Canada. De to mest toneangivende hel-
bredelsesforkynnerne på 1920- og 30-tallet var likevel amerikanerne 
Charles Sydney Price og Aimee Semple McPherson. McPherson etablerte 
i 1923 sitt eget pinsesamfunn, allerede omtalte International Church of 
the Foursquare Gospel. 

McPherson var ikke den eneste som etablerte sitt eget trossamfunn. 
Som Nils Bloch-Hoell uttrykte det for over 50 år siden: “Ingen annen 
konfesjonsgruppe i U.S.A. kan oppvise så mange organiserte samfunn 
som [pinsebevegelsen], hvis man da ikke slår baptister og mennonitter 
sammen.” De enkelte pinsesamfunns historikk, som Bloch-Hoell i samme 
åndedrag anfører, er “fulle av vitnesbyrd om de splittelser som [pinse-
bevegelsens subjektivisme med derav følgende mangel på forpliktende 
lære, kirkerett og rituale] uvegerlig fører med seg.”45 I forlengelse av 
bevegelsens oppsplitting i ulike trossamfunn påviste Bloch-Hoell 
dessuten en klar utvikling fra det “charismatisk-spontane til det dog-
matisk-institusjonelle.”46 

Den dogmatiske bevisstheten var ikke bare av det gode. En økende 
mistro til pinsegrupperinger som lanserte alternativsynspunkter til en 
selv, gjorde det stadig vanskeligere å gå sammen om fellesarrangement 

                                                   
44 Chappell, ibid., s. 350-351.  

45 Nils Egede Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen. En undersøkelse av pinsebevegel-
sens tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens utforming i 
Norge (Oslo: Universitetsforlaget, 1956) s. 99. 

46 Bloch-Hoell, ibid., s. 104. 
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med omreisende evangelister og helbredelsesforkynnere. Evangelist 
David Nunn overdrev utvilsomt, men poenget var like fullt ikke til å ta 
feil av: “[The Pentecostal churches] began to have divisions, splits and 
controversies. Soon they began to split their splits. Nearly every church 
was either a split or a splinter.”47 

Oppslutningen om de omreisende helbredelsesforkynnerne avtok 
bemerkelsesverdig mellom 1. og 2. verdenskrig. I tillegg til økende dog-
matisk bevisstgjøring koblet opp mot manglende økumenisk erkjennelse, 
må utvilsomt økonomisk sett trangere tider i 1930-årene anføres som en 
vesentlig årsaksfaktor. Gordon Lindsay skriver i den anledning: 

During these years, there were practically no large campaigns on the field [as 
we have seen in recent years]. It was almost impossible to finance them, and the 
ministry of healing that had been given a great impetus by dr. Charles S. Price, 
Raymond T. Richey, F.F. Bosworth, Aimee Semple McPherson, and others, 
gradually tapered off.48 

Post World War II Healing Movement 

Fra og med 1946 ble man imidlertid vitne til en ny vektlegging av tros-
helbredelse. Hovedredskapet hva angår etterkrigstidens helbredelsesfokus 
var William M. Branham (1909-65), som først virket i ikke-trinitariske 
pinsesammenhenger, dernest gjennom kontakten med Assemblies of God 
forkynner Gordon Lindsay (1906-73) fikk inngang blant trinitariske 
pinsevenner.49 Lindsay ble raskt Branhams agent og fikk ansvar for 

                                                   
47 David Nunn og W.V. Grant, The Coming World-Wide Revival (Dallas: W.V. 

Grant, u.å.) s. 23. Sitat fra Harrell, All Things Are Possible s. 18. 

48 Gordon Lindsay, God’s 20th Century Barnabas (Dallas: Christ for the Nations, 
Inc., reprint 1980) s. 103. 

49 Lindsay hadde forkynt i en ikke-trinitarisk pinsemenighet i Shreveport, 
Louisiana. Pastoren i  denne menigheten, Jack Moore, inviterte siden Branham til å 
forkynne og ble raskt overbevist om at sistnevnte var “truly a man sent from God” 
(Harrell, All Things Are Possible s. 31). Etter at møtene var avsluttet, fulgte Moore 
med Branham til California for å tilrettelegge videre møter der. Fra Oakland skrev 
Moore til Lindsay, som etter flere år som Assemblies of God-evangelist hadde 
etablert seg i Ashland, Oregon hvor han betjente en lokal menighet. Moore skrev 
blant annet: “I know you will be surprised to hear from me here in Oakland, 
California, but this is what happened. We had a Brother Branham of Jeffersonville, 
Indiana, a Baptist minister who has received the Holy Ghost, and has great success 
in praying for the sick on such a scale as I have never before seen. We had a meeting 
in Shreveport, the like of which has never been before. So Brother Brown and 
myself came along with him out here to fill some engagements he had made. We TM
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tilrettelegging av sistnevntes reiserute. Det ble etter hvert etablert et eget 
blad, Voice of Healing, i den tanke å markedsføre Branhams hel-
bredelsesvirksomhet. Bare få uker deretter, i april 1948, kunngjorde 
Branham at han var syk og måtte ta pause på ubestemt tid, dette til tross 
for at Lindsay hadde kofferten full av invitasjoner og hadde planer om 
formidable kampanjer over hele USA. Branham var imidlertid fysisk 
nedslitt på grunn av hektisk møtevirksomhet og trengte 5 måneder bare 
på å komme til hektene igjen. 

I løpet av disse 5 månedene dukket det opp en rekke inntil da ukjente 
pinseforkynnere som ville ta opp arven etter Branham. Granville Oral 
Roberts (1918-2009) var en av disse, og Lindsays Voice of Healing blad 
ble nå talerør for flere av de nye helbredelsesevangelistene. Blant annet 
tok Lindsay William Freeman under sine vinger, en ung forkynner som 
kort tid i forveien hadde kjempet seg gjennom “a serious heart attack” i 
tillegg til kreft.50 

Voice of Healing fikk stadig nye lesere og hadde allerede i mars 1949 
om lag 30.000 abonnenter. I desember samme år arrangerte Lindsay i 
Dallas, Texas den første av 12 årlige konferanser hvor helbredelses-
forkynnerne møttes et par dager i forveien til bønn, faste og bibelunder-
visning.51 Året deretter var om lag 1.000 forkynnere samlet i Kansas 
City. Gjennom tilsvarende konferanser søkte Lindsay, som Harrell med 
rette hevder, å styre og koordinere den stadig voksende bevegelsen. Voice 
of Healing ble nå ikke kun et blad, men dessuten et løselig nettverk av 
helbredelsesforkynnere som søkte sammen til regelmessige internsam-
linger hvor de ble rettledet av mer erfarne kolleger, som blant annet Jack 
Coe, Roberts og Branham.52 

                                                                                                                        
haven’t found buildings large enough to take care of the crowds. Last night was our 
first night here, and the building was packed out and all standing room was taken. 
We shall be here through the 25th. And then go to Sacramento for three nights. So 
we will be in this country for several days and I would surely like to for you to see 
what this brother is doing.” (Lindsay, God’s 20th Century Barnabas s. 140-141.) 
Lindsay møtte opp i Sacramento, California noen få dager senere for å høre 
Branham og ble dagen etter forespurt om han ville være en del av teamet rundt 
helbredelsespredikanten. Lindsays historie er for øvrig utførlig beskrevet i 
selvbiografien God’s 20th Century Barnabas. 

50 Lindsay, God’s 20th Century Barnabas s. 158.  

51 Freda Lindsay, My Diary Secrets (Dallas: Christ for the Nations, Inc., reprint 
1979) s. 110. 

52 Harrell, All Things Are Possible s. 54-56. TM
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Kenneth Erwin Hagin og dennes trosbevegelse 

Hagin er kjent som den moderne trosbevegelsens grunnlegger. Selv hev-
der han at Gud i åpenbaringsform gav ham både mandatet og befalingen 
å sørge for at hans egen forståelse av (1) troens vesen og (2) hvordan rett 
bruk av denne frigjør Guds kraft til velstand, helse og frelse, nådde ut til 
kristenfolket for øvrig. Det er i ettertid dokumentert at Hagins budskap i 
store trekk er ord for ord plagiat av Kenyons skrifter uten at sistnevnte 
krediteres.53 

Etter å ha betjent 5 Assemblies of God-menigheter i perioden 1938-
49, begynte Hagin å virke som omreisende evangelist. I 1953 møtte han 
Lindsay og ble en del av Voice of Healing-nettverket to år senere. Med 
Lindsays hjelp fikk han publisert sin første pamflett, Redeemed from 
poverty, sickness and death, i 1960.54 I denne perioden hevder Hagin at 
tusener opplevde en kristen omvendelse i tillegg til at over 10.000 
troende opplevde tungemålsgaven i forlengelse av at han selv bad for 
dem med håndspåleggelse.55 

I løpet av 1960-årene ble Hagin, i motsetning til de fleste innen etter-
krigstidens helbredelsesbevegelse, mer og mer dratt inn i den karis-
matiske legmannsorganisasjonen Full Gospel Business Men Fellowship 
Internationals sammenhenger. Hagins forkynnelse av ‘Åndens dåp’ synes 
å ha hatt særskilt appell blant troende som i utgangspunktet stod utenfor 
tradisjonell pinsebevegelse. I denne perioden ble de formelle båndene til 
Assemblies of God skåret over, idet Hagin i 1962 etablerte sin selv-
stendige organisasjon (Kenneth E. Hagin Evangelistic Association) og 

                                                   
53 Daniel Ray McConnell, A Different Gospel. A Historical and Biblical Analysis 

of the Modern Faith Movement (Peabody, Massachussetts, 1988) s. 8-12. I en annen 
sammenheng, idet Hagin rettmessig var blitt konfrontert av Christian and 
Missionary Alliances bokforlag, Christian Publications, fordi 75% av innholdet i 
Hagins bestselger Authority of the believer var ord for ord avskrift fra John 
MacMillans bok med identisk tittel, presterte Hagin i sitt responsbrev til forlagets 
nestleder, H. Robert Cowles, å si: “I have found through the years that when 
individuals are speaking on the same subject they will virtually say the same thing. 
This is because it is the same Spirit that is leading and directing. He will show you 
things in the same ways and you’ll have the same thoughts although you may never 
have met or read after the other person.” (Kenneth E. Hagin, brev til H. Robert 
Cowles, datert 28. februar 1984.) 

54 Kenneth E. Hagin, brev til forfatteren, datert 22. april 1997.  

55 Vinson Synan, “The Faith of Kenneth Hagin.” Charisma & Christian Life, juni 
1990 s. 66. 
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året etter unnlot å fornye forkynnergodkjenningen hos Assemblies of 
God. Fire år senere flyttet han til Tulsa hvor han snart etablerte seg over 
radio, i tillegg til å starte opp bladet Word of Faith. Dette har i dag over 
500.000 abonnenter [år 2002]. I 1974 ble for øvrig bibelskolen Rhema 
Bible Training Center initiert. I underkant av tjue tusen personer har blitt 
uteksaminert fra skolen og blitt initiativtakere til nye trosmenigheter både 
innen og utenfor USAs landegrenser. En rekke betydelige karismatiker-
forkynnere i USA ser hen til Hagin som ideologisk mentor. Kjente navn 
blant disse er (og var) Kenneth og Gloria Copeland, nå avdøde John 
Osteen og ‘Buddy’ Harrison, Jerry Savelle, Charles Capps, Norvel 
Hayes, Frederick Kenneth Cercie Price og Marilyn Hickey. Også 
skandinaviske forkynnere, som Ulf Ekman og Åge Åleskjær, har som 
bibelskoleelever ved Rhema Bible Training Center mottatt læremessige 
impulser fra Hagin. 

Oppsummering 

Med støtte i andres tidligere forskning har jeg gitt et kortfattet oversikts-
bilde over en ubrutt forbindelseslinje fra Möttlingen og Männedorf via 
amerikansk Faith-Cure, pinsebevegelse og ‘Post-World War II Healing 
Movement’ til Kenneth E. Hagin i Tulsa, Oklahoma. Herigjennom mener 
jeg ikke å antyde at læremessig dissens ikke kan påvises. Innen Faith-
Cure bevegelsen var blant annet Simpson (som senere Kenyon) av den 
formening at det var synd mot Gud å bruke medikamenter om man på 
forhånd hadde søkt forbønn for konkret sykdom. Cullis, derimot, kunne 
som homeopat ikke dele dette synspunktet. De fleste, om ikke alle, innen-
for de ulike bevegelser og strømninger som her er presentert, hevdet dog 
at fysisk helbredelse var tilveiebrakt for enhver troende i kraft av Kristi 
stedfortredergjerning. Noen var (og er) mer radikale enn andre og tender-
te til å anse reelle sykdomsplager som illusoriske hos troende som (1) 
allerede hadde blitt bedt for og som (2) i lydighet mot sin forståelse av 
helbredelse som tilveiebrakt av Kristus, erklærte seg allerede å være 
helbredet. Andre igjen skjelnet mellom det å være helbredet i juridisk 
(objektiv) og faktisk (subjektiv) forstand (jfr. Jes. 53,5; Matt 8,17; 1 Pet. 
2,24). I denne sammenheng faller det dog utenfor min interesse å 
analysere læremessig divergens både innenfor og på tvers av de 
strømninger som i det forutgående er gjort rede for. 
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KAPITTEL 33 

Trosbevegelsen i Norge – en historisk gjennomgang* 
I 1980-årenes Norge ble man vitne til en konfesjonell nydannelse, idet 
karismatiske menighetsdannelser av typen Bergen Kristne Senter1, 
Grorud Kristne Senter (senere Oslo Kristne Senter), Livets Senter 
(Lillehammer)2 og Borg Kristne Senter3 raskt dukket opp. Til tross for 
fravær av organisatorisk overbygning var det åpenbart at mange av 
menighetsmedlemmene i de ulike menighetene anså seg selv i iden-
tifikasjonsfellesskap med hverandre og med lignende lokalmenigheter 
rundt omkring. Mer eller mindre identisk litteratur ble anbefalt fra taler-
stolene og solgt i etterkant av møtene, og de samme omreisende forkyn-
nerne besøkte hverandres menigheter. Til tross for at ulike merkelapper – 
flere av disse polemisk motivert – ble forsøkt identifisert med den gryen-
de bevegelsen, foretrakk de som anså seg selv på innsiden å identifisere 
den nye forkynnelsen som ‘trosforkynnelse’, og, dersom man anså seg 
som del av noen bevegelse, å identifisere denne som ‘trosbevegelsen’. 
Jeg vil i det etterfølgende gi en historisk redegjørelse for norsk ‘tros-
bevegelses’ begynnelse og tidlige utvikling, samt på forholdsvis sum-
marisk vis følge utviklingen fram til i dag.  

Trosbevegelsen – amerikansk-karismatisk grasrotbevegelse 

Trosbevegelsen, med opprinnelse i USA, er av den amerikanske fors-
keren James M. Kinnebrew blitt beskrevet som “a religious trend that 
crosses denominational lines. It is a growing movement of loosely linked 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 7-1 (2008) s. 111-151. 

1 Menigheten ble etablert 10. februar 1985 i samarbeid mellom Kåre Kristing og 
Leif S. Jacobsen. I etterkant av at Jacobsen i 1989 flyttet til Oslo for å være rektor 
ved Oslo Kristne Senters bibelskole, ble Bergen Kristne Senter avviklet og de fleste 
medlemmene gikk inn i trosmenigheten Levende Ord Bibelsenter, grunnlagt av 
Enevald Flåten i 1992 og med daværende navn Livets Ord, Bergen. 

2 Trosmenigheten ble etablert av Ingar Jensen i 1988. Det er senere blitt etablert 
filialmenigheter i Hamar, Gjøvik og Leira (Valdres). 

3 Menigheten ble til i 1986, etter initiativ fra Jan Halvorsen, Arne Lund, Sigmund 
Brenna og Joar Christiansen. Menigheten eksisterer ikke lenger, idet Halvorsen i 
1989 etablerte Zoé Kirken i Fredrikstad, Lund året etter etablerte menigheten Norge 
for Kristus og Christiansen i 2002 la ned restene av Borg Kristne Senter. 
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churches, pastors, and evangelists propagating a message that they feel 
has been overlooked by the majority of Christians.”4 Professor Kjell Olav 
Sannes ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo har dessuten iden-
tifisert den som bestående av “forkynnere og menigheter som i samsvar 
med Kenneth E. Hagins lære hevder at alle troende har rett på og kan 
oppnå helse og all annen velsignelse, og som selv oppfatter seg som 
tilhørende trosbevegelsen.”5 Den amerikanske forkynneren E.W. Kenyon 
(1867-1948) har, av noen, korrekt nok, blitt anerkjent som “the chief 
originator of the modern faith movement.”6 Til tross for rollen som 
læremessig arkitekt er det like fullt, som Sannes antyder, Hagin (1917-
2003) som har fått tittelen ‘father of the Faith movement’. “People 
frequently credit my father, Kenneth E. Hagin, with being the ‘father’ of 
the so-called faith movement,” skriver sønnen, Kenneth Wayne Hagin, i 
en artikkel for det karismatiske bladet Charisma.7 En presentasjon av 
trosbevegelsens historikk i Norge vil derfor måtte berøre Hagins 
influering av norsk kristenliv, om enn det skulle være en grov over-
drivelse å hevde at  “The people of Norway have been greatly influenced 
spiritually by  Hagin’s teachings.”8  

Hagin selv hadde bakgrunn fra det amerikanske pinsesamfunnet 
Assemblies of God, men mottok også skjellsettende inntrykk fra en 
spesifikk helbredelsesvekkelse innen dette trossamfunnet i perioden 
1946-59. Sin læremessige forståelse har Hagin like fullt først og fremst 
hentet fra Kenyon, en frittstående baptist med forankring i 1800-tallets 
hellighetsbevegelse (pinsebevegelsens forløper) og en egen understrøm-

                                                   
4 James M. Kinnebrew, “The charismatic doctrine of positive confession: A 

historical, exegetical, and theological critique.” Ph.D. dissertation. Mid-America 
Baptist Theological Seminary, 1988 s. 10. 

5 Kjell Olav Sannes, Det guddommeliggjorte menneske og den menneskelig-
gjorte Gud. En analyse av Kenneth E. Hagins lære (Oslo: Refleks-Publishing, 2005) 
s. 6. 

6 Paul Leslie King, “A practical-theological investigation of nineteenth and 
twentieth century ‘faith theologies’.” Th.D. dissertation. University of South Africa, 
2001 s. 52. 

7 Kenneth Wayne Hagin, “Trend Toward Faith Movement.” Charisma (august 
1985) s. 67. 

8 Aage Aaleskjaer, “Reaping a Great Harvest in Norway.” Word of Faith (juli 
1989) s. 13. 
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ning innenfor denne (gjerne kalt ‘Faith-Cure’ bevegelsen) som vektla 
troshelbredelse.9  

Litterære forløpere for norsk trosbevegelse 

Kjell Dahlene hevder at man i 1870-årene på mange måter stod ved et 
tidsskifte, idet det inntil da stort sett var lutherske skrifter som ble spredt 
her i landet. I 1877 utgav imidlertid pastor Johan C.H. Storjohann en 
omfattende biografi om hellighets- og vekkelsesforkynneren D.L. 
Moody, hvilket angivelig var “med å skape åpenhet i folket vårt for det 
kristne livet i den engelsktalende verden.”10 I perioden 1883-90 utkom 14 
bøker bare av Moody, eksempelvis. Norske troende ble dessuten etter 
hvert også introdusert for den britiske hellighetsforkynneren F.B. 
Meyer,11 samt amerikanerne R.A. Torrey12, Asa Mahan13 og S.D. 
Gordon.14 

Mens hellighetsvekkelsen i USA først og fremst fikk sitt nedslagsfelt 
blant metodister, var det i Storbritannia først og fremst anglikanere som 

                                                   
9 Geir Lie, E.W. Kenyon: Cult Founder or Evangelical Minister? A Historical 

Analysis of Kenyon’s Theology With Particular Emphasis on Roots and Influences 
(Oslo: Refleks-Publishing, 2003). 

10 Kjell Dahlene, “Plymouth Brethren” i norsk kristenliv (Mandal: Kjell Dahlene, 
1983) s. 132. 

11 Eksempelvis Guds ledelse (Oslo: Det norske Misjonsforbunds Forlag, u.å.), 
Sjelens vei til Gud (Bergen: Hans Martinussens Forlag, 1942) og Abraham, eller, 
Troens lydighet (Skien: Erik St. Nilssen, 1908). Meyer var for øvrig selv i Kristiania 
i 1902 i egenskap av predikant. (W.Y. Fullerton, F.B. Meyer. A Biography 
[Streetsville, Ontario, Canada: Ontario Christian Books, 1992. Reprint] s. 197.) 

12 Eksempelvis Hvorfor jeg tror at Bibelen er Guds Ord (Kristiania: A/S 
Lutherstiftelsens Boghandel, 1908), Bønnen. Dens hemmelighed og kraft (Bergen: F. 
Beyers Forlag, 1907), Livets vei (Bergen: F. Beyers Forlag, 1908), Evangeliet for 
vår tid (Oslo: Norsk Litteraturselskaps Forlag, 1930) og Lær oss å be (Oslo: Norsk 
Litteraturselskaps Forlag, 1950). Boken Bønnen. Dens hemmelighed og kraft ble for 
øvrig også utgitt i 1942, denne gang av Carsten Line’s Musikkhandel i Hinna pr. 
Stavanger.  

13 Asa Mahan, Femti aars vandring med Gud (Kristiania, 1889). 

14 Den mest kjente norske oversettelse av S.D. Gordons bøker refererer 
sannsynligvis til Stilfærdige taler om bønnen (Kristiania og Bergen: Hans Martinus-
sens Forlag, 1919) som for øvrig får positiv omtale i forordet av Kinamissions-
forbunder Johannes Brandtzæg. 
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ble berørt - selv om Meyer selv var baptist. Tore Meistad har i sin alalyse 
av hellighetsbevegelsens innflytelse innen norsk kirkeliv i perioden 1850-
1910 påvist at det også hertillands var Metodistkirken som først og fremst 
stod som formidler av hellighetsbevegelsens anliggende, iallfall fram til 
1890-årene.15 

Hva ‘Faith-Cure’ bevegelsen angår, har denne kun i beskjeden grad 
påvirket norsk kirkeliv. Den amerikanske forkynneren som gjennom sine 
bøker har gjort seg mest gjeldende, er A.B. Simpson, grunnleggeren av 
trossamfunnet Christian & Missionary Alliance. Og den svensk-
amerikanske vekkelsespredikanten Fredrik Franson (1852-1908), som 
besøkte Norge i 1883 og hvis virksomhet “hadde avgjørende betydning 
for [Det norske Misjonsforbunds] tilblivelse og fremgang,”16 var ikke 
bare påvirket av Moodys kampanjemetoder,17 men pleiet også personlig 
omgang med Simpson.18 Simpsons helliggjørelses- og helbredelsesfor-
kynnelse har i så måte fått et indirekte nedslagsfelt innen Det norske 
Misjonsforbund som har gitt ut to norske oversettelser av amerikanerens 
bøker, Ham Selv (1936) og Men Gud kan (1941).19 Ytterligere oversettel-
ser har  dessuten foreligget på Det norske Baptistsamfunns De Unges 
Forlag,20 det privateide Hans Martinussens Forlag i Bergen21 og pinse-
vennenes Filadelfiaforlaget.22 

                                                   
15 Tore Meistad, Methodism as a carrier of the holiness tradition in Norway 

(Alta: Alta Lærerhøgskole: ALH-forskning: 1994). 

16 Nils Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen. En undersøkelse av pinsebevegelsens til-
blivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens utforming i Norge 
(Oslo: Universitetsforlaget, 1956) s. 116. 

17 Ingulf Diesen, Veiryddere [innbundet sammen med boka Veien videre] (Hovet: 
Hermon Forlag, 1994) s. 187. 

18 Ingulf Diesen, Veien videre [innbundet sammen med boka Veiryddere] (Hovet: 
Hermon Forlag, 1994) s. 108-109. 

19 Hovedpastor i misjonsmenigheten Betlehem i Oslo, Ludvig Johnsen, som 
hadde møtt den finsk-svenske vekkelsestaleren Frank Mangs i Karlstad, Sverige i 
1928 og inviterte ham til Norge i 1932, hvilket ifølge Ingulf Diesen bevirket “den 
største åndsbølgen i [Det norske Misjonsforbunds] historie” idet kirkesamfunnet 
opplevde en særdeles vekkelsesperiode helt fram til 1945, har skrevet forordet til 
begge norske oversettelsene av Simpsons bok. (Diesen, Veien videre  s. 177-180.) 

20 Den norske oversettelelsen har tittel Alt i Kristus (The four-fold Gospel) og 
utkom i 1933. 
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Norsk pinsebevegelses grunnlegger, Thomas Ball Barratt, kjente også 
godt til Simpson og bodde en periode på hans misjonshjem i New York 
City de siste månedene i 1906 hvor Barratt for øvrig selv mottok 
‘åndsdåpen’ og talte i tunger.23 En i norsk sammenheng mindre kjent 
aktør innen den amerikanske ‘Faith-Cure’ bevegelsen var Carrie Judd, 
senere gift Montgomery (1858-1946), som er blitt omtalt ikke bare som 
brobygger, men som “spokesperson, leader and molder of three important 
religious streams: the faith healing movement [Faith-Cure], the Christian 
and Missonary Alliance, and the Pentecostal movement.”24 Jeg har 
imidlertid i min besittelse en liten bok med tittel The Prayer of Faith,25 

                                                                                                                        
21 De norske titlene inkluderer andaktsboken Himmelske dager på jorden (u.å.) 

og den radikale boken Evangeliet om helbredelse (u.å.). Misjonssambandets 
kinamisjonær gjennom mange år, Marie Monsen, gav Simpsons bøker en rosende 
omtale i forordet til sistnevnte norske oversettelse. Hun skriver: “Dr. Simpson fikk 
se inn i den sannhet, at som der i Guds ord er både et evangelium for syndere og et 
evangelium for de troende, er der i ordet også et evangelium for de syke. Og Herrens 
velsignelse hvilte over Simpsons arbeide blant de syke, som over hans øvrige 
arbeide. For meg personlig var det en opplevelse, da jeg for få år tilbake møtte denne 
Simpsons bok. Ofte syk og kjempende med spørsmålet om helbredelse hadde jeg 
ved Hans opplysning, som er kommet for å veilede oss til hele sannheten, fått se den 
del av evangeliet. Det frydet meg å møte den sannhet forkynt, som jeg selv trodde, 
men aldri hadde hørt forkynt. Personlig kjenner jeg ikke få syke, som med denne 
Simpsons bok har fått den hjelp de trengte til med frimodighet å gå til Jesus med 
sine sykdommer, og så fikk oppleve Jesu kraft til å helbrede.”  

      Den norske forleggeren, Hans Martinussen selv (1881-1946), skriver i sitt eget 
forord at bokens “grunnleggende sannhet behøver atter og atter å bli gjentatt i denne 
tid hvor synden forringes eller bortforklares, og Kristi forsoning forkastes av mange. 
Det samme kan sies med hensyn til helliggjørelsen. Det er et ord og en erfaring som 
mange troende misforstår og viker unna for, at det var [Guds] velsignede vilje å 
være vår fullkomne frelser for legemet så vel som for sjelen.” I en nekrolog over 
Martinussen i Bergens Tidende 28. januar 1946 heter det at Martinussen i 1907 
grunnla sitt eget forlag og 9 år senere flyttet dette til Bergen. “Han har utgitt en lang 
rekke bøker, vesentlig religiøs litteratur, men tok i de seinere år også sikte på 
skjønnlitteratur. I 1942 overtok han Johan Magnussens forlag.” 

22 De norske titlene er Ekko fra den nye skapning (u.å.) og Tilbake til Golgata 
(u.å.), begge oversatt av pinseforkynneren Egil Strand. 

23 Thomas Ball Barratt, Erindringer (Oslo: Filadelfiaforlaget A/S, 1941) s. 97. 

24 Daniel E. Albrecht, “Carrie Judd Montgomery: Pioneering Contributor to 
Three Religous Movements.” Pneuma 8 (Spring 1986) s. 112.  

25 (London, UK: J. Snow & Co. og Bethshan, 1885.) TM
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forfattet av Carrie F. Judd, som har vært eid av Barratt og har hans 
håndskrevne navnetrekk på forsiden.26 Endog en bok av Charles Cullis, 
‘Faith-Cure’-bevegelsens mest markante forkynner, foreligger på norsk.27 

Som allerede nevnt, var ‘Faith-Cure’ en undervariant innenfor den 
bredere hellighetsbevegelsen i USA. Mens mange innenfor 
hellighetsbevegelsen stilte seg avvisende til helbredelsesforkynnelsen, 
fungerte både Simpson og Montgomery som kombinasjonsforkynnere av 
helliggjørelses- og helbredelsesbudskapet. Det samme gjorde deres 
kollega A.J. Gordon, samt sørafrikaneren Andrew Murray. Sistnevntes 
mange bøker om helliggjørelse og helbredelse fikk stor utbredelse innen 
hellighetsbevegelsen i Storbritannia og USA. Jeg har imidlertid kun 
funnet et fåtall av sørafrikanerens bøker i norsk språkdrakt, den mest 
kjente av disse er Med Kristus i bønnens skole, utgitt i 1924.28 Av A.J. 
Gordons bøker finnes i norsk oversettelse kun bøkene Kraft og seier, 
utgitt på Hans Martinussens Forlag i Kristiania i 1913 og Kristus 
personlig i kirken, utgitt i 1904 med A.T. Pierson som medforfatter.29 
Artikler av kjente hellighets- og helbredelsesforkynnere, som Murray, 
Simpson, John Alexander Dowie og F.F. Bosworth, er imidlertid hyppig 
forekommende i bladet Hjemmets Venn, utgitt av Michael Wåde fra og 
med 1946 av. I så måte er det avdekket et forholdsvis rikholdig materiale 
som kan ha  vært med og forberede grunnen for norske troendes 
mottakelighet for trosbevegelsen da denne oppstod her til lands i 1980-
årene.  

Også kjente representanter for den amerikanske helbredelsesbevegelse 
som oppstod i etterkant av 2. verdenskrig, fikk rikelig spalteplass i 
Hjemmets Venn, deriblant Oral Roberts, William M. Branham, William 
Freeman, Clifton Erickson, Jack Coe, A.A. Allen, Lester Sumrall, 
Tommy Hicks og T.L. Osborn. Flere av de samme forkynnerne ble 

                                                   
26 Under et USA-besøk i 1928 kontaktet Barratt Montgomery og fikk forkynner-

inngang hos henne. (Thomas Ball Barratt, “Amerika-reisen.” Korsets Seir 4. august 
1928 s. 2-4, 7.) 

27 Charles Cullis, Helbredelse med tro (Laurvik: M. Andersens Forlag, 1890). 

28 Boken er oversatt av Louise Salvesen og utgitt på Eget Forlag. Boken er for 
øvrig positivt anbefalt av sogneprest Henrik Brun, som har skrevet forordet. 

29 For mer utfyllende informasjon om hellighetsbevegelsens publisistiske inn-
flytelse i Norge, se Geir Lie, Plymouthbrødrene, hellighetsbevegelsen, pinsebevegel-
sen og moderne karismatikk – en bibliografisk introduksjon (Oslo: Refleks-Publis-
hing, 2005).  
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presentert i Carl Rein Seehuus private blad Profet-Røsten og Aage 
Samuelsens Maran Ata. Aril Edvardsens artikkelserie “Mirakel-
vekkelsen” i bladet Troens Bevis fra desembernummeret 1961 og flere 
nummer framover i 1962 er åpenbart inspirert av og basert på de norske 
kildene. Det sees likevel ikke bort fra at Edvardsen i tillegg kan ha hatt 
noe tilgang på amerikanske blader, selv om en rekke av de amerikanske 
helbredelsespredikantenes taler, inklusiv selvpresentasjon, for lengst 
forelå i norsk språkdrakt i diverse nummer av Hjemmets Venn fra slutten 
av 1940-tallet og helt fram til 1960.30 

Hagin selv omtales allerede i mai 1954 i artikkelen “Evangelist E. 
Hagins veldige opplevelser” i bladet Profet-Røsten. Ni år senere, i april 
1963, publiserte Aril Edvardsen en danskspråklig artikkel, “Bibelens vej 
til at modtag Den Hellige Aand”, forfattet av Hagin, i bladet Troens 
Bevis. Hagin ble også kort omtalt i lege Nils Røhnebæks bok Vi har fått 
legedom fra 1976. 

Uavhengig av denne litteraturen hadde Leif S. Jacobsen under sin 
studietid i Göteborg (1966-69) gjennom den amerikanske Assemblies of 
God-misjonæren Arthur Johnson blitt introdusert for Hagins blad The 
Word of Faith og Kenyons litteratur. Gjennom Jacobsen ble blant annet 
Åge Åleskjær introdusert for Hagins bøker i 1975. 

Også Kenyons bøker ble tidlig kjent i Norge. Ved en tilfeldighet fant 
jeg for mange år siden i Oslomenigheten Filadelfias bibelskolebibliotek 
sangboken Songs of Reality, utgitt av Kenyon i Chicago i 1913 og 
opprinnelig i pinsemisjonær Hanna Veums (senere gift Moody) 
besittelse.31 Ifølge et postkort fra Veum til familien i Norge, datert 17. 
mai 1912, var hun i Chicago på dette tidspunkt og var blitt tilbudt jobb 
der. I Kenyons skrifter røper han en viss kjennskap til norsk 
vekkelseskristendom.32 Ved Kenyons død i 1948 sirkulerte bladet 

                                                   
30 Se blant annet artikkelen “Hvorledes William Branham fikk helbredelsens 

gave – fortalt av ham selv.” Hjemmets Venn 28. aug. 1948 s. 3, 6. Artikkelen 
fortsetter i en rekke nummer av bladet Hjemmets Venn helt fram til 9. oktober 
samme år. En beslektet artikkelserie om Branham løp dessuten fra 8. januar 1949 til 
3. september samme år. 

31 For en kortfattet presentasjon av Veum, se “Hedningemissionen.” Korsets 
Seier 21. mars 1929 s. 5-6. 

32 E.W. Kenyon, “Three Fold Call.” Reality, mars-april 1906 s. 43. Kjennskapet 
var sannsynligvis begrenset til informasjon om Albert Lunde, og høyst sannsynlig 
formidlet via en notis i bladet Missionary Review, XXIX (april 1906) s. 310. 
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Kenyon’s Herald of Life i 57 nasjoner, deriblant Norge, og pinsemisjonær 
Olaf Sørensen hevder å ha kommet over Kenyons litteratur i 1945.33 
Også nordmannen Tom Andresen hadde et personlig forhold til Kenyons 
bøker. Sammen med familien flyttet han fra Kampen, Oslo som 2-åring 
og fikk navnet Theodore (‘Tommy’) Hicks. I 1956 utgav han boken 
Atomkraften i Jesu namn på pinsevennenes Taborförlaget i Helsingfors 
og Filadelfiaförlaget i Stockholm. Hicks er likevel ikke den egentlige 
forfatteren av den svenske oversettelsen, idet han kun har endret på 
Kenyons tittel The Wonderful Name of Jesus (1927), påført sitt eget navn 
på forsiden, delt Kenyons kapitler opp i mindre 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 den svenske oversettelsen, men ingen tillegg fra Hicks sin side. 

Kenyons innflytelse har riktignok ikke vært stor i Norge, og 
influeringskanalene er delvis uoversiktlige. Det lar seg like fullt påvise en 
direkte linje fra William Alfred Everitt (1878-1948), som selv ble 
oppmerksom på Kenyons litteratur i 1942 og etter at han flyttet til 
Birmingham i 1946 snart etablerte Birmingham Bible & Tract Depot. 
Everitt introduserte bøkene for den britiske forkynneren Peter Scothern 
som igjen videreformidlet disse til Don Double. Gjennom ham kom 
Harry Greenwood i kontakt med de samme bøkene. Greenwood bør være 
kjent som en av de viktigste katalysatorer for svensk trosbevegelse, idet 
han regelmessig virket i Sverige i perioden 1967-83. Gjennom ham ble 
den svenske forkynneren Rune Brännström introusert for Kenyons bøker, 
og sannsynligvis gjennom sistnevnte ble den norske kvinnen Signe 
Taranger tidlig i 1970-årene inspirert til å oversette Kenyons bok The 
Two Kinds of Faith til norsk. Oversettelsen fikk en viss innflytelse i 
menigheten Nytt Liv Fellesskap i Ålesund, og en av 
menighetsmedlemmene valgte å oversette blant annet Kenyons The Two 
Kinds of Righteousness til norsk i 1991. 

Også i Oslo fantes det miljøer sentrert rundt blant annet Kenyon og 
hans forkynnelse. Salvasjonist Fredy Runar kom over Tarangers 
oversettelse i 1974, uten at boken gjorde nevneverdig inntrykk der og da. 
Rundt 1977 ble han imidlertid introdusert for både Kenyons og Hagins 
bøker gjennom kameraten John Rognstad, som ledet Ungdom i Oppdrags 
(UiO) arbeid i Oslo på denne tiden. Hagin og Kenyons litteratur 
sirkulerte i UiO-miljøet etter at Yngve Thorsteinsen, som tilhørte miljøet, 

                                                   
33 Olaf Sørensen, brev til forfatteren, datert 1. februar 1994. 
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i 1975 hadde besøkt Hagins virksomhet i Tulsa, Oklahoma. Gjennom 
Rognstads påtrykk ble for øvrig tre av Hagins publikasjoner (I Ham, 
Guds medisin og Åtte syner av Jesus) og tre hefter av trosforkynner John 
Osteen (Det guddommelige kjærlighets vell, Det er et mirakel i din munn 
og Nedbryte festningsverker) oversatt til norsk og utgitt på Hans-Jacob 
Frøens Agape forlag. Forlaget ble i 1984 kjøpt av Per Nilsen, som 
gjennom ytterligere utgivelser har rendyrket trosbevegelsens anlig-
gende.34 

La oss imidlertid kort vende tilbake til Fredy Runar, som for alvor 
møtte Kenyons bøker gjennom Rognstad. Kenyons fokus på Guds 
“Faderhjerte” gjorde et uutslettelig inntrykk, og Runar forkynte et 
tilsvarende budskap – med fokus på “barnekårets realitet”. Som ansatt 
miljøarbeider ved Kontaktsenteret P22 i Oslo arrangerte han åpne møter 
på tirsdagskveldene i tillegg til at han var aktivt med i et husfellesskap på 
Grefsen på torsdagskveldene. I dette miljøet ble ti av Kenyons bøker 
oversatt til norsk i perioden 1983-84. 

En definitiv Kenyon-innflytelse ble også formidlet – om enn indirekte 
– via Aril Edvardsen i Sarons Dal. Rundt 1960-61, etter ett års 
evangelistisk virksomhet, ble Edvardsen alvorlig syk (sannsynligvis på 
grunn av fysisk overanstrengelse). 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. I 1963 utgav Edvardsen Osborns bok på 
norsk. Boken refererer ikke bare til Kenyon, men siterer hele kapitler fra 
flere av hans bøker.35 

Lektor Ulf Juveng var en av flere som gjennom Edvardsens norske 
oversettelse fattet interesse for Kenyon som person. Han skaffet seg 
Edvardsens oversettelse i 1964 og kjøpte kort tid deretter – via 
Birmingham Bible & Tract Depot i England – sine første Kenyonbøker. 

                                                   
34 “Agape forlag skifter eier og navn.” Hvetekornet, august-september 1984 s. 

32-33. 

35 Osborn misforstod åpenbart Kenyons datter Ruth Kenyon Housworth tillatelse 
til å sitere fra Kenyons bøker til å gjelde ubegrenset avskrift. I brev til T.L. Osborn, 
datert 17. juni 1948 skrev hun: “We give you our permission to use any of Dr. 
Kenyon’s material from his books if you give proper credit for it. […] We would 
appreciate it if you would send us copies of the booklets in which you are quoting 
statements from Dr. Kenyon’s books.” 
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Han oversatte småstykker fra Kenyons ulike bøker og distribuerte 
stensilene i begrenset omfang til venner og bekjente.  

Gjennom Osborns innflytelse, men uavhengig av Edvardsens 
oversettelse, ble pinsemisjonær Arnulf Solvoll i Japan i 1954 introdusert 
for Kenyons bøker. Solvoll hadde på dette tidspunkt startet bibelskole i 
Japan, og elevene gikk raskt i gang med oversettelse av Kenyons bøker til 
japansk. I løpet av fire år ble seks Kenyonbøker oversatt, og da Solvoll nå 
vendte tilbake til Norge, kontaktet han forlagssjef Kjell Ruud ved 
Filadelfiaforlaget i Oslo med tanke på å få den samme litteraturen 
oversatt til norsk. Kinamisjonærene Parley Gulbrandsen og Willy 
Rudoph, som hadde innsigelser mot budskapet, synes å ha bidratt til at 
Solvolls forespørsel ble avslått. 

Historiske og miljømessige forløpere for norsk trosbevegelse 

Den karismatiske fornyelse  
Den karismatiske fornyelsen står både i et kontinuitets- og diskon-
tinuitetsforhold til den senere trosbevegelsen i Norge. På linje med den 
opprinnelige pinsebevegelsen, i USA som i Norge, søkte man å profilere 
fornyelsen inn i de historiske kirkesamfunn. Den karismatiske erfaring 
som sådan stod i fokus, og skriftavsnittet i Joel 3:1-2 syntes å legitimere 
en demokratisering av Ånden (jfr. skriftavsnittets referanse til Ånds-
utgydelse ‘over alt kjød’, inklusiv ‘træller’ og ‘trællkvinner’) hvor skillet 
mellom predikant og forsamling ble nedtonet. Omreisende forkynnere 
underviste ikke først og fremst, men vitnet om sin egen karismatiske 
erfaring, og eventuelt om ‘det Gud gjorde’ innenfor deres egen konfes-
jonelle sammenheng. Jens-Petter Jørgensen, daværende leder innen Oase-
bevegelsen, synes å fange inn nettopp dette anliggende i sin rapport fra en 
studietur til England i perioden 18. - 25. november 1984: 

Det slår meg – etter å ha lest en god del beretninger og samtalt med 20-30 
fornyelsesledere på forskjellige steder – hvor tidlig på sekstitallet vekkelsen 
fikk gjennomslag i brede lag innen Church of England (og mange av de andre 
kirkesamfunnene for den saks skyld). Mange ble døpt i Den Hellige Ånd og 
erfarte det å være kristen på en ny og mer personlig måte enn tidligere. De fikk 
en ny erfaring av at Gud var en virkelighet. 

“Selv om man helt fra begynnelsen av kom sammen i grupper til bønn 
og oppbyggelse,” skriver Jørgensen, “stod den personlige fornyelsen i 
fokus for forkynnelse og praksis i sekstiårene. Først i 1970-årene begynte 
man å beskjeftige seg med spørsmålet hvordan den karismatiske 
fornyelsen en selv hadde fått del i skulle få gjennomslag i ens egen 
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lokalmenighet.” Jørgensen vedgår likefullt i ettertid at mange av de 
karismatiske pionerene i Norge var vel optimistiske: 

Vi innrømmer i dag at vi nok var for optimistiske da vi trodde at denne 
åndsimpulsen naturlig ville trenge inn i menigheter og foreninger i løpet av 
noen ganske få år. To-tre sommerstevner og noe publisering av litteratur – så 
skulle det være gjort.36  

De karismatiske lederne møtte raskt motstand, ikke minst fra luthersk 
hold, på grunn av uklare grenseoppganger i forhold til pinsevennenes 
åndsdåpstenkning. Daværende bibelskolerektor Even Fougner skrev blant 
annet med referanse til den på den tid luthersk-karismatiske bevegelsen 
Ungdom i Oppdrag i Indremisjonsselskapets hovedorgan For Fattig og 
Rik (hvor Fougner dessuten var medredaktør): 

Det er uklart hvordan Ungdom i Oppdrag stiller seg til den karismatiske 
bevegelses åndsdåpteologi, som etter vårt syn er i konflikt med den lutherske 
bekjennelse. Inntil bevegelsen som sådan tar klart avstand fra denne teologi, har 
vi anbefalt våre foreninger til ikke å samarbeide med Ungdom i Oppdrag.37 

Også innen flere av frikirkene opplevde man etter hvert at situasjonen 
tilspisset seg mellom karismatikere og ikke-karismatikere. Dette igjen 
førte for flere karismatikere til en sterkere lojalitetstilknytning til med-
karismatikere av annen konfesjonell tilhørighet enn til det trossamfunnet 
en selv stod tilsluttet. Mange gikk trofast på søndagsmøter i sin lokale 
menighet mens de opplevde å hente åndelig næring, delvis via karis-
matiske husgrupper midt i uka og delvis via deltakelse på karismatiske 
stevner og konferanser. Svekket lojalitetstilknytning til ens opprinnelige 
trossamfunn til fordel for en sterkere tilknytning til – til tider – selvut-
nevnte karismatikerledere må utvilsomt anføres som tilknytningspunkt 
mellom karismatisk fornyelse og 1980-årenes trosforkynnelse i Norge. 
Flere av lederne var i utgangspunktet pinsevenner, men hadde fått kon-
takt med den karismatiske bevegelse og tatt farge av denne gjennom sin 
tilknytning til Aril Edvardsens virksomhet i Sarons Dal, Kvinesdal. 

                                                   
36 Jens-Petter Jørgensen, “Organisasjonene og Oase – spenninger og 

utfordringer.” Notat utarbeidet av Jens-Petter Jørgensen på vegne av lederskapet i 
OASE. Organisasjonenes Fellesråds Årsmøte Geilo, 3. – 6. januar 1984. 

37 Dag Stange, “Indremisjonen ut mot Ungdom i Oppdrag.” Vårt Land 20. januar 
1977 s. 2. Også innen Norsk Luthersk Misjonssamband ble det uttrykt tilsvarende 
skepsis til karismatisk kristendom, og i en 11 siders artikkel i Fast Grunn i 1981 
skrev Jon Kvalbein at Misjonssambandet ikke anbefalte noen å reise på Oase-
stevner. 
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Sarons Dal 
Pinsevenner flest synes i liten grad å ha merket seg – og langt mindre 
mottatt impulser fra – den karismatiske fornyelse.38 Selvsagt fantes det 
individuelle unntak. Pinseforkynner Oddvar Nilsen, for eksempel, 
oversatte i 1970 Michael Harpers bok As at the beginning og i 1972 Den-
nis Bennetts bok Nine o’ clock in the morning til norsk.39 Nilsen bad for 
øvrig med metodistpastor Harald Dysjeland til ‘åndsdåp’ i sistnevntes 
stue i forbindelse med fellesmøtene i Larvik på vinteren 1971.40 En annen 
pinseforkynner, David Østby, som var forstander i Sarpsborg, in-
troduserte i 1969 byens metodistforstander Harald Wessel Nørberg for 
John Sherrills bok om den karismatiske fornyelsen i USA, De taler med 
andre tunger. Også denne oversettelsen var utgitt på pinsevennenes 
Filadelfiaforlaget. Boken skapte en lengsel etter en dypere erfaring av 
Guds nærvær og kraft til tjeneste, og Østby betydde mye for Nørberg i 
denne perioden. Sistnevntes ‘åndsdåpsopplevelse’ skjedde likevel i 
enerom 15. oktober 1970.41  

Om enkelte pinseforkynnere til å begynne med stilte seg åpen overfor 
den karismatiske fornyelsesbevegelsen, reagerte de likevel raskt på 
bevegelsens angivelige lærelikegyldighet. Det ble dessuten uttrykt frykt 
for at kontakt med katolsk-karismatikere ville kunne føre til negativ 
læreutvikling.42 Også protestantiske karismatikertroende kunne man 
trekke på smilebåndet av fordi disse i enfoldig naivitet knapt evnet å 
skjelne mellom Åndens manifestasjoner og menneskelig føleri. 

Aril Edvardsen tok imidlertid et mer aktivt standpunkt for den karis-
matiske fornyelsen. Selv hadde han opplevd en kristen omvendelse i 

                                                   
38 Dette til tross, under pinsebevegelsens predikantkonferanse i 1971 tok 

forkynner Oddvar Nilsen opp den karismatiske bevegelse som eget emne, “og i 
samtalen etterpå ble det slått fast at pinsevennene i Norge hilser denne vekkelsen 
velkommen, for ‘ingen har monopol på Åndens gaver.’ Dette ble slått fast, samtidig 
som det ble advart mot skremmende spor.” (Terje Hegertun, “Den karismatiske 
vekkelsen.” Korsets Seier 4. juni 1983 s. 11.) 

39 Geir Lie, Plymouthbrødrene, hellighetsbevegelsen og moderne karismatikk s. 
10, 40. Året etter oversatte Oddvar Tegnander enda en bok av Harper, mens Nilsen 
oversatte en ytterligere av samme forfatter i 1973. 

40 Harald Dysjeland, intervju, datert 13. februar 1998. 

41 Harald Wessel Nørberg, intervju, datert 29. januar 1996. 

42 Thoralf Gilbrant, Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen (Oslo: Eget Forlag, 
[1977]) s. 126ff. TM
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1956 og ble kort tid deretter tilsluttet en lokal pinsemenighet.  Sommeren 
1964 arrangerte han sitt første sommerstevne i Sarons Dal, Kvinesdal og 
samlet om lag 1200 deltakere til kveldssamlingene i tillegg til 3 møter 
med bibelundervisning på dagtid ni dager til ende. Allerede fra begyn-
nelsen av fikk Edvardsen en viss appell også blant lutherske troende, og i 
1963 refererte bladet Troens bevis, som han hadde startet i 1961, fra den 
karismatiske fornyelsen i USA som slo inn i de ulike historiske kirke-
samfunn. 7 år senere, fra 12. til 14. juni 1970, innbød Edvardsen til en 
spesifikk Dypere Liv-konferanse i Sarons Dal med blant annet 
skandinaviske karismatikere som forkynnere. Junikonferansen inspirerte 
til videre karismatisk bevisstgjøring innen især flere ikke-lutherske 
frikirkesamfunn. Konferansen ble avløst av det årlige sommerstevnet i 
Sarons Dal, og dette igjen, av en rekke lokale Dypere Liv-konferanser i 
hele Sør Norge. Især metodistene ble berørt, ikke minst menighetene i 
Flekkefjord, Horten, Skien, Porsgrunn, Hønefoss, Hvittingfoss og til dels 
Tistedal og Finnsnes (Nord Norge).  

Gjennom Edvardsens bokforlag fikk hans mange bøker, ikke minst om 
tungetale, nådegaver og troshelbredelse, stor utbredelse. Metodistprest 
Leif S. Jacobsen43 hørte Edvardsen forkynne, sammen med Ingolf Kols-
hus, første gang i 1969. Som allerede dokumentert, ble Jacobsen 
introdusert for både Kenyon og Hagins litteratur under studietiden i 
Sverige. Han kastet seg nå begjærlig over Edvardsens bøker om Åndens 
gaver og troshelbredelse, idet disse ifølge ham selv var “helt i tråd med 
hva han tidligere hadde tilegnet seg gjennom de to amerikanerne.”44  
Gjennom forkynneroppdrag i pinsemenigheten i Drammen i 1972 stiftet 
Jacobsen personlig kjennskap med Ingolf Kolshus, som for øvrig var 
rektor ved Edvardsens bibelskole i Sarons Dal. Jacobsen hadde akkurat 
meldt seg ut av Metodistkirken og var på vei inn i pinsebevegelsen, hvor 
han etter hvert skulle betjene menigheter i Drammen, Brevik og Bergen.   

Kolshus introduserte Jacobsen for bibelskolemiljøet i Sarons Dal, og 
1972-73 ble Jacobsens første undervisningsår ved skolen. Her deltok han 
fast med et par undervisningsuker i året i tretten år framover. I seks av 
disse årene var han også formann i skolestyret. På denne måten fikk han 
kontakt med det ‘karismatiske’ miljøet innen pinsebevegelsen – det vil si 

                                                   
43 Jacobsen er fjerdegenerasjons metodist og virket som metodistprest i perioden 

1969-72. I 2008 meldte han seg igjen inn i Metodistkirken og er i dag prest i 
Centralkirken, Bergen. 

44 Leif S. Jacobsen, intervju, datert 21. november 1994. 
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den del av pinsebevegelsens forkynnere som hadde personlig kjennskap 
til og interagerte med den karismatiske bevegelse. Forruten Aril 
Edvardsen selv bestod miljøet blant annet av menn som Ingolf Kolshus, 
Hans Bratterud, Kjell Haltorp, Åge Åleskjær, Rolf Erik Janøy, Svein 
Thorkildsen, Erling Thu og Ole Bjørn Urne. Senere, idet norsk 
trosbevegelse tok form midt på 1980-tallet, skulle flere av disse gjennom 
sin kontaktflate innen pinsebevegelsen lykkes i å rekruttere tilhengere fra 
sistnevnte og inn i de nyetablerte trosmenighetene. 

Full Gospel Business Men Fellowship International (FGBMFI) 
Den felleskristne karismatiske legmannsstiftelsen, stiftet av den armensk-
amerikanske meieristen Demos Shakarian i 1951, med visjonen om å nå 
forretningsfolk med enkle hverdagsvitnesbyrd under lørdags-frokost-
møter i hotellregi, fikk sitt første norske nedslagsfelt gjennom skips-
megler Sophus Schanche i Bergen. Selv var han blitt introdusert for 
stiftelsen i 1970 gjennom nordmannen Simon Vikse, som ledet en 
FGBMFI-avdeling i New York City. Samme år inviterte han Vikse, samt 
øvrige amerikanere med FGBMFI-tilknytning, til Bergen for å holde 
møter. Flere av møtedeltakerne opplevde karismatisk åndsutrustning, og 
det ble etablert en gruppe som i desember ble anerkjent som første norske 
avdeling (‘chapter’).45 

Forut for dette arrangerte Nils Røhnebæk møter på Midtstuen hotell, 
hvor amerikanske forkynnere med FGBMFI-tilknytning ofte deltok. Først 
i 1977 ble det imidlertid en egen FGBMFI-avdeling i hovedstaden. I mai 
1978 arrangerte man så den første nasjonale konferansen (med frokost-
møter og banketter) med Demos Shakarian som hovedtaler. Konferansen 
ble et gjennombrudd for norsk FGBMFI, som i løpet av ett års tid fikk 
20-25 avdelinger. Man representerte noe nytt og kom inn som en frisk 
vind med troen på mirakler, at Gud er den samme i dag som på 
apostlenes tid.46 

Som i USA, ble FGBMFI også i Norge en katalysator for profilering 
av tradisjonell trosforkynnelse. Flere nordmenn deltok ved FGBMFI-
arrangement i USA hvor de ble kjent med amerikansk trosforkynnelse. 
Allerede i 1972, etter at Leif S. Jacobsen hadde forkynt på en FGBMFI-

                                                   
45 Sophus Schanche, intervju, datert 2. januar 1996. 

46 Geir Lie, “FGBMFI” og “Røhnebæk, Nils” i: Norsk pinsekristendom og 
karismatisk fornyelse s. 44-45, 152-153. Se også Nils Røhnebæk, intervju, datert 26. 
januar 1996 og Kåre Nordli, intervju, datert 3. desember 1997. 
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tilstelning i Bergen, ble han spurt av Schanche om han hadde lest Hagins 
bøker.47 

Etter at man begynte å etablere selvstendige karismatiske menigheter i 
Norge fra midt på 1980-tallet, har FGBMFI mistet sin reelle innflytelse 
på norsk karismatisk fornyelse og har i dag kun en håndfull avdelinger. 
Deres historiske betydning som inspirasjonsbase for karismatiske troende 
innenfor Den norske Kirke og frikirkesamfunnene, samt som formidler 
av trosforkynnelse, kan like fullt ikke neglisjeres om man vil kartlegge 
trosforkynnelsens historikk i Norge. FGBMFI ble for øvrig en arena, 
tilsvarende Sarons Dal, hvor pinsevenner og karismatikere møttes og 
bidro i så måte til delvis å bryte pinsebevegelsens isolasjonstilværelse 
overfor den karismatiske bevegelse.  

Yonggi Cho og Niilo Yli-Vainio 
Den sørkoreanske forkynneren David Yonggi Cho formidlet ikke bare 
inspirasjon, men brakte også en fornyet og intensivert forventning om 
Guds konkrete inngripen som svar på bønn. Allerede i 1975 var menig-
heten han betjente i Seoul, Sør Korea, verdens største pinsemenighet med 
over 25 000 medlemmer. I dag har Yoido Full Gospel Church mer enn 
800 000 medlemmer. 

De norske forkynnerne Hans Svartdahl, Oddvar Nilsen og Hans 
Bratterud hørte Cho forkynne første gang under pinsevennenes verdens-
konferanse i Dallas, Texas i 1970 og hilste personlig på ham noen dager 
senere ved pinsesamfunnet Assemblies of Gods hovedkvarter i Spring-
field, Missouri.48 Under et Skandinaviabesøk i 1975, hvor Cho blant 
annet forkynte under en større møteaksjon i Stockholm, var han også 
innom Filadelfia, Oslo.49 

Sammen med elevene på Misjonsskolen i Sarons Dal leide for øvrig 
Bratterud en buss og reiste til Sverige for å delta på kirkevekstkonferanse 
med Cho i Stanley Sjöbergs pinsemenighet, Citykyrkan, i Stockholm. 
Konferansen vakte for alvor Bratteruds interesse for kirkevekst, og i 1979 
besøkte han Chos menighet i Sør Korea.50 Bratterud var med i følget på 

                                                   
47 Leif S. Jacobsen, intervju, datert 21. november 1994. 

48 Hans Bratterud, intervju, datert 4. april 2008. 

49 “Buddhist ble frelst: Nå leder han verdens største pinsemenighet.” Korsets 
Seier 19. feb. 1975 s. 1, 15. 

50 Sigurd Sørhus, “Undrer meg på hva jeg får å se… Intervju med Liv og Hans 
Bratterud.” Troens Bevis juni 1983 s. 4-12. Se også Stanley Sjöberg, “Samtale med TM
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370 skandinaviske forkynnere og menighetsledere som deltok på en ukes 
menighetsvekstseminar 23. oktober – 1. november 1979. Teknisk 
arrangør for turen var Christoffer Resor, Stockholm.51 

I 1980 kom Cho første gang til Sarons Dal og forkynte under et 
kirkevekstseminar. I mai-juni nummeret av Pioneren hadde for øvrig Cho 
en artikkel med tittelen “Guds ord må bli ditt”, hvor Chos spesifikke 
trosforkynnelse, inklusiv skjelningen mellom ‘logos’ og ‘rhema’ ble 
utlagt. Samme året oversatte Hans Bratterud Chos The fourth dimension 
til norsk. Boken ble utgitt på Logos forlag i Sarons Dal og ble lest av 
både pinsevenner og karismatikere, tilsvarende Chos Skapende tro fra 
1977, utgitt på Filadelfiaforlaget, allerede var blitt.  

Chos prinsipper for trosaktivering har klare paralleller til Kenneth E. 
Hagins applisering av trosbudskapet, og Chos innflytelse i Norge tjente i 
så måte som tilknytningspunkt for den senere trosbevegelse i Norge, både 
blant pinsevenner og karismatikere.  

Blant pinsesvenner ble også finnen Niilo Yli-Vainio et tilknyt-
ningspunkt. Han ble hovedredskap til vekkelse i hjemlandet i 1977. Selv 
hevdet han at man på det meste så mellom 400 og 700 ukentlige 
omvendelser.52 I desember samme året besøkte han norske pinsemenig-
heter i Trøgstad, Fredrikstad og Oslo (Salem og Filadelfia).53 Finnen 
holdt tre møter i Filadelfia, Oslo – møter som angivelig “var lenge 
planlagt,” og hvor flere opplevde en kristen omvendelse, ‘åndsdåp’ og 
helbredelse som svar på bønn.54 Møtene fikk også profan oppmerk-
somhet, idet Levi Fragell innrapporterte møtene til Helsedirektoratet fordi 
han mente tilstedeværende barn ville kunne ta skade av dem.55 Under 

                                                                                                                        
en Gudsmann.” Pioneren 6 -1978 s. 4-5 hvor Chos prinsipper for menighetsvekst ble 
presentert.  

51 Se for øvrig annonse i Pioneren 3 1979, samt lang presentasjon av Cho i 
Pioneren 1 1980. 

52 Harald Brekke, “Vekkelse over Norden.” Korsets Seier 21. juni 1978 s. 6. 

53 “Niilo Yli-Vainios møter i Norge.” Korsets Seier 10. desember 1977 s.  1, 15. 
Se også Knut Sørsdal, “Niilo Yli-Vainios møter i Norge.” Ung Tro nr. 5 1977 s. 27-
28. 

54 David Østby, “Slik opplevde jeg vekkelsen.” Korsets Seier 7. januar 1978 s. 5. 

55 Morgan Kornmo og David Østby, “Filadelfia svarer Helsedirektoratet.” 
Korsets Seier 4. januar 1978 s. 8. Fragell var leder for Justisdepartementets 
informasjons- og pressevirksomhet og fikk derfor advokat Øyvind Solberg til å TM
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Vainios personlige forbønn falt mange til golvet, angivelig under Guds 
kraft, og dette var ganske nytt i norsk sammenheng (selv om norske 
pinsevenner hadde lest om den amerikanske helbredelsesforkynneren 
Kathryn Kuhlman som opplevde det samme når hun bad for mennesker 
med håndspåleggelse). Naturlig nok fungerte det faktum at mange ikke 
kunne stå oppreist under forbønn som en subjektiv bekreftelse, ikke bare 
på Guds eksistens, men dessuten på Hans konkrete inngripen i eget liv. 
De samme manifestasjonsytringene (at forbønnskandidater ikke maktet å 
stå oppreist under forbønnen) fulgte snart en rekke av de norske 
pinseforkynnerne med Sarons Dal-tilknytning. Flere av disse skulle 
identifisere seg med den gryende trosbevegelsen, hvilket igjen tjente som 
tilknytningspunkt mellom Vainio og trosbevegelsen. 

Erling Thu56 
Thu var ansatt i Sarons Dal i perioden 1966-75. I denne perioden hadde 
han fått kontakt med de britiske Restorationistforkynnerne Bryn Jones og 
David Mansell.57 Han var på forhånd fortrolig med kineseren Watchman 

                                                                                                                        
anmelde “menigheten Filadelfia v/ forstanderne Morgan Kornmo og David Østby 
samt pastor Niilo Yli-Vainio for overtredelse av straffeloven § 364 ved søndag den 
4. desember 1977 under et vekkelsesmøte i menigheten Filadelfia i Oslo å ha bragt 
en rekke  personer, deriblant anslagsvis 20 barn fra 7 til 13 år, i avmakt eller en 
trancelignende tilstand, eller medvirket dertil.” Anmeldelsen var foranlediget av 
Fragell og dr. Arnold Foersters tilstedeværelse under ett av møtene med Yli-Vainio: 
“I brev til Helsedirektoratet har begge gjort nærmere rede for de faktiske forhold og 
bedt direktoratet vurdere lovligheten i forhold til kvakksalverloven [sic!].” Adv. 
Solberg vedla sammen med anmeldelsen 10. februar 1977, sitert fra ovenfor, kopi av 
brevene til Helsedirektoratet datert 8. og 19. desember 1977, samt 6. januar 1978. 
De to første brevene var fra Fragell, mens det siste var fra Foerster. Kornmo og 
Østby ble avhørt ved Oslo Politikammer (Sivilavsnittet) og saken henlagt 10. mai 
1978. 

56 Geir Lie, “Norsk fellesskapsbevegelse – med fokus på opprinnelse og tidlige 
år.” Refleks 6-1 (2007) s. 16-45. 

57 Mye er skrevet om Restorationistbevegelsen, se blant annet Geir Lie, “Norsk 
fellesskapsbevegelse” s. 16-19; David Matthew, “Restorationism in British Church 
Life from 1970.” Refleks 5-1 (2006) s. 34-49; David Lillie, Restoration. Is this still 
on God’s Programme? (Devon: Kyrtonia Press [n.d.]); Andrew Walker, Restoring 
the Kingdom. The Radical Sects of the House Church Movement (London: Hodder 
and Stoughton, 1985). 

TM

PDF Editor



Trosbevegelsen i Norge – en historisk gjennomgang 

 496 

 

 

Nees litteratur.58 Mens han virket som hjelpeforstander i pinsemenigheten 
Zion, Stavanger, ble Bryn Jones bror, Keri, og David Matthew invitert til 
Zion. Menigheten var positivt innstilt til deres budskap om vennskap og 
praktisk menighetsarbeid. Sammen med hovedpastor Tom Erlandsen 
prøvde Thu å følge opp undervisningen, og det ble utarbeidet en plan for 
fornyelse av menigheten. Man ville skape et ‘levende’ fellesskap 
gjennom grupper i stedet for kun å treffes på offentlige møter. 

Mens Thu jobbet i Zion tok han et initiativ overfor Erlandsen og Leif 
S. Jacobsen om å samle karismatiske ledere som ivret for vekkelse og 
‘fornyelse’. Sporadiske ‘Oasesamlinger’ ble avholdt fram til 1983-84. 
Den første av disse ble holdt på Vasstuland (nær Geilo) i 1979 og samlet 
10-15 forkynnere. Thu opplever i ettertid kun å ha hatt til hensikt at man 
skulle ha fellesskap, be sammen og være til gjensidig hjelp og 
inspirasjon.59 En gang Thu hadde besøk av Gwyn Daniel og Hugh 
Thompson, tok han dem med på en slik samling. Begge fikk ordet og 
forkynte forpliktende vennskap. Gjennom disse samlingene ble Thu mer 
kjent med Sverre Granlund, Tony Jessen og Vilhelm Langemyr. 

Da Thu sluttet i Zion sommeren 1980,60 ble et naturlig å dra til 
Farsund hvor Jessen hadde vært pastor i Misjonsforbundet siden 1977. På 
dette tidspunktet hadde både Thu, Jessen, Langemyr og Granlund (som 
allerede hadde flyttet til Oppdal hvor han var pastor i Baptistmenigheten) 
et formalisert underordningsforhold til Keri Jones.61 Thu hadde dessuten 

                                                   
58 Geir Lie, “Ekklesiologi på avveie – fra Watchman Nee til Witness Lee.” 

Refleks 5-1 (2006) s. 7-34. 

59 Andre igjen opplevde seg gradvis mindre fortrolige med at Thu fikk en krets 
rundt seg som orienterte seg mer mot britiske Restorationistforkynnere. Under en  
‘Oasesamling’ ble flere vitne til at kretsen rundt Thu tok deler av nattverdsbrødet, 
trakk seg tilside og delte dette innad i det man opplevde som deres “snevre krets av 
paktsbrødre” som mer og mer orienterte seg mot det menighetsbyggende arbeid som 
Bryn Jones stod som leder for i Bradford, England. (Leif S. Jacobsen, intervju, datert 
21. november 1994.) 

60 Under et 1 måneders kurs – International Training Programme – hvor Thu 
deltok sammen med Sverre Granlund, ble Thu i enda større grad enn tidligere 
overbevist om at han ønsket å stå for “den totale visjon om Guds rike og 
menighetsliv / menighetssyn. Samtidig hadde han tvil om hvorvidt dette ville lykkes 
i Zion, Stavanger.” (Erling Thu, intervju, datert 9. oktober 1994.) 

61 I et brev til Kjell Haltorp, datert 30. april 1980, skriver Thu at han, Granlund, 
Jessen og Vilhelm Granlund har opplevd at “Herren har ført oss saman i eit 
paktsforhold til kvarandre. […] Vi fire kjem til å møtast ofte i tida framover og vil TM
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kontakt med flere yngre pastorer innen Misjonsforbundet og fulgte opp 
disse gjennom undervisning / opplæring.62 

Idet Thu flyttet til Farsund i 1980, tok det ikke lang tid før han ble 
inkludert i menighetens ‘eldsteråd’. Offisielt ble han ‘innsatt’ av Kjell 
Halltorp og Sverre Granlund, sammen med det allerede eksisterende 
‘eldsterådet’ på tre personer. Normalt sett skulle distriktsforstanderen ha 
deltatt ved en slik anledning. Thu var imidlertid ikke godkjent som 
forkynner av Det norske Misjonsforbund, og på høsten dro Jessen og Thu 
inn til hovedkontoret i Oslo for å få ordnet med forkynnergodkjenning. 
Denne ble imidlertid ikke gitt. I forkant av påsken 1981 kom det endog til 
et internt skisma i Farsundmenigheten, hvilket etter hvert resulterte i at 
Thu og Jessen etablerte selvstendig menighet i byen, Kristent Fellesskap. 

I tillegg til yngre karismatiske forkynnere fra ulike frikirkesamfunn, 
deltok flere av Thus predikantkolleger fra pinsebevegelsen med Sarons 
Dal-tilknytning på ‘Oasesamlinger’. Læremessig hadde de mye til felles, 
ikke minst verdsettelsen av Watchman Nees litteratur. Det normale 
kristenliv var blitt utgitt i Sarons Dal i 1972, Elsk ikke verden året etter, 
og den hierarkisk-vinklede Åndelig autoritet i 1979.  Et rikholdig utvalg 
av Nees engelskspråklige litteratur var dessuten tilgjengelig i menigheten 
Filadelfias bokhandel i Oslo.  

                                                                                                                        
du vera med i dette paktsforholdet er du hjearteleg  [sic!] velkomen.” Bakgrunnen 
for Thus invitasjon var tidligere sonderende samtaler mellom de to. Haltorp gikk like 
fullt aldri inn i noe formalisert paktsforhold til de øvrige. Til tross for en 
overveiende positiv tone, hvor han fremhever Thus redelighet, opplever han 
sistnevnte som “for sterk,” noe som sannsynliggjør faren for “et for sterkt 
menneskelig bindings forhold [sic!].” (Kjell Haltorp, brev til Erling Thu, datert 9. 
desember 1980.) Brevene er gjengitt med begges tillatelse. Det er for øvrig 
interessant at Robert Erlandsen under sommerstevnet i Sarons Dal i 1980 hadde bedt 
om å bli underordnet Haltorp, Langemyr, Jessen, Granlund og Thu som ‘kollegium’, 
og at disse – til tross for at Erlandsen tidligere hadde fått Thu til å skrive 
anbefalingsbrev for seg som evangelist innen pinsebevegelsen, nå anbefalte at han 
heller tok et år ved International Christian Leadership Programme (tilknyttet kretsen 
rundt Bryn Jones), hvor han begynte høsten 1980. Skoleåret ble imidlertid kortvarig, 
delvis skyldtes dette frustrasjon over at ‘kollegiet’ var gått i oppløsning. (Robert 
Erlandsen, intervju, datert 3. november 1994.) 

62 Disse kontaktene inkluderte blant annet Dag Kristoffersen (pastor i 
misjonsmenigheten i Siljan), Per Lunde (pastor i misjonsmenigheten på Kongsberg), 
Jon Ultvedt (pastor for ‘majoritetsmenigheten’ etter en splittelse i De Frie 
Evangeliske Forsamlinger i Haugesund), samt pinsemenigheten i Lillesand og et 
uformelt menighetsfellesskap i Snertingdal. 
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Allerede i Sarons Dal i 1972 forkynte Leif S. Jacobsen om  
embetsgavene som apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer (Ef 4:11) 
under sin første undervisningsuke ved bibelskolen. Det var en uting, 
mente han, at menigheten var demokratisk styrt – det var embedsgavene 
som skulle styre. Det kunne umulig være i samsvar med Bibelen å 
innsette menighetens ledere gjennom valg. Ingolf Kolshus gjorde ham så 
oppmerksom på Watchman Nees The Normal Christian Church Life, som 
satte et varig preg på ham samme høsten. I løpet av sine tretten år i 
Sarons Dal hevder Jacobsen at han forkynte “renspikka Watchman Nee 
menighetsundervisning.” En periode var han ganske påvirket av Nees 
antropologi, slik denne kommer til uttrykk i 3-binds verket The Spiritual 
Man. Det var dessuten Jacobsen som oversatte Spiritual authority til 
norsk.  

Muligens legitimert gjennom Nees forkynnelse, hevdet Jacobsen i 
ettertid, tolket han en periode Paulus utsagn om at en kvinne ikke kunne 
be høyt i forsamlingen uten å tildekke sitt hode som fremdeles gyldig den 
dag i dag.  Selv mens han var aktivt med i trosmenigheter på 1980-tallet 
kunne han ikke innestå for læren om én pastor på toppen – som øverste 
leder. Selv om én nødvendigvis måtte ha siste ordet i en 
beslutningssituasjon, må det samtidig være plass for korrektiver, mener 
han. Mens altså Nee etablerte en slags læremessig basis hvor Jacobsen så 
menighetens behov for å styres av embedsgavene, var det for ham Hagin 
som definerte selve innholdet av de respektive embeders utrustning.63 

Også Åge Åleskjær, senere pastor i Oslo Kristne senter, var preget av 
Nee. Han hevder  like fullt at både han selv, tilsvarende kolleger i 
pinsebevegelsen og den karismatiske fornyelsen, mer hentet inspirasjon 
fra Nees bøker enn at man rendyrket hans læreanliggende. Selv begynte 
Åleskjær å lese Hagins bøker nærmest parallelt med Nees, og selv om 
han ennå ikke hadde fordypet seg i amerikansk troslitteratur idet han 
begynte å lese Nee, opplevde han raskt at Nees formening om at den 
troende må ‘døde’ sitt naturtalent, manglet bibelsk forankring. Åleskjær 
mener dessuten å ha kunnet observere negative frukter av at troende 
praktiserte Nees undervisning om sjelslivets dødsprosess. Endog ens 
forkynnertjeneste ble av enkelte sammenlignet med Jesu lignelse om 
‘hvetekornets død’. At resultatet av ‘hvetekornets død’ i lignelsen var en 
oppstandelse, ble man ikke alltid vitne til blant Neetilhengerne, som 
tillempet ‘hvetekornets’ symbolikk på egen forkynnertjeneste. 

                                                   
63 Leif S. Jacobsen, intervju, datert 21. november 1994. 
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Om Åleskjærs antropologi ble delvis preget av Nee, var dette enda 
mer sant vedrørende hans ekklesiologi.64 På slutten av 1970- og fram til 
midt på 1980-tallet var det en rekke norske pinsevenner og karismatiske 
forkynnere, som Åleskjær selv, Ole Bjørn Urne, Kjell Haltorp, Ingar 
Jensen og Arnold Børud, eksempelvis, som forfektet tanker om “én by—
én menighet”. I ettertid karakteriserer Åleskjær både seg selv og de 
øvrige som “uklare, men søkende i tanken.” Det å operere med 
menighetsprotokoll, ja, endog det å ha navn på ‘menigheten’, reflekterte 
‘sekterisme’. Menigheten var—menighet! Man talte gjerne om ‘Kristi 
kropp’ som ville ‘reise seg’, og parallelt med dette ville ‘organisasjonene’ 
(kirkesamfunnene) falle. Det ble viktig å ‘leve profetisk’, det vil si på 
forhånd leve i denne dimensjonen hvor de navnløse karismatiske 
fellesskapene ble anerkjent som forløpere for ‘den synlige Guds 
menighet, som ville reise seg’ og i så måte reflektere urmenighetens 
idealtilstand.65  

Åleskjærs forklaring synes rimelig, men bør suppleres. Gjennom sin 
Sarons Dal-tilknytning vil jeg hevde at en rekke av pinseforkynnerne ble 
preget av en karismatisk ekklesiologi hvor det var et uttalt mål ikke å 
etablere selvstendige menigheter, men derimot virke innad i sitt 
opprinnelige trossamfunn med karismatisk fornyelse. Min påstand er at 
mange leste Nees bøker gjennom et slikt karismatisk filter og dermed 
misforstod kineserens ekklesiologi.  

Influert av Nee var også forkynner Kjell Haltorp. Selv om han 
karakteriserer seg som “fra begynnelsen av sterkt pinsevenn”, skulle dette 

                                                   
64 Åleskjær bodde i Sarpsborg i perioden 1971-76 og fikk i første halvdel av 

denne perioden—sannsynligvis rundt 1972-73 - besøk av flere tilhengere av 
kineseren Witness Lee, en av Nees mer radikale disipler. Noen av disse var fra 
Sverige, andre var fra Tyskland, og en, Thomas Quay, kom fra Ghana. Åleskjær er 
usikker på hvorfor de kom til Norge, selv møtte ham dem via en kamerat fra De Frie 
Evangeliske Forsamlinger, Thor-Egil Wam. Åleskjær minnes at flere av dem ble 
med ham på teltmøte i Vestby. Lees tilhengere mente alle eksisterende menigheter 
var ‘sekter’ og ønsket at Åleskjær skulle starte egen virksomhet i samsvar med deres 
egen menighetsforståelse—som ‘menigheten i Sarpsborg’! Åleskjær tilhørte 
imidlertid pinsemenigheten i Sarpsborg (idet han flyttet til Oslo, gikk han inn i 
pinsemenigheten Saron, Grorud som han tilhørte fram til 1983) og opplevde Lee- 
tilhengernes menighetsforståelse som altfor ekstrem. Han husker at de hadde en 
norsk kontakt i Oslo, Roar Haldorsen, og Åleskjær kjørte dem hjem til ham ved en 
anledning.  

65 Åge Åleskjær, intervju, datert  3. februar 1999. 
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endre seg mye under pastorperioden i Filadelfia, Oslo (1970-76), da det 
for alvor gikk opp for ham “hvor mange brennende kristne” som fantes 
innenfor andre kirkesamfunn. I denne perioden fikk han personlig 
kontakt med miljøet rundt Full Gospel Business Men Fellowship 
International (FGBMFI), dernest Hans-Jacob Frøens karismatiske 
virksomhet på Sjømannskirken på Bygdøy. Haltorp deltok ofte som 
forkynner på FGBMFI-samlinger og opplever i ettertid at man ikke 
maktet å føre tilbake til lokalmiljøet den samhørighet som man opplevde 
på karismatiske konferanser.  

Haltorp fikk tidlig kontakt med miljøet i Sarons Dal og forkynte hvert 
år på sommerstevnene fra 1970 fram til han ikke lenger ble invitert rundt 
1983. Selv setter han dette i forbindelse med at han “nok var ganske 
kritisk til ‘det etablerte’ (det vil si de organiserte kirkesamfunn og disses 
berettigelse) og også lot dette skinne gjennom i forkynnelsen.”66 

I 1980-årene fikk Haltorp kontakt med en rekke svenske karismatiske 
forkynnere, som Rune Brännström, Kjell Sjöberg, Sven Nilsson og 
danske Johannes Facius. Han deltok regelmessig som forkynner blant 
annet på den årlige Anebykonferansen, samt på noen lederkonferanser i 
Stockholm. Han opplevde “et brorskap” med de svenske forkynnerne, om 
enn fellesskapet primært var på inspirasjonsbasis. Det ble aldri knyttet 
formelle bånd eller søkt etablert noen læremessig forening. 

I 1979 var imidlertid Haltorp – etter invitasjon fra Erling Thu – blitt 
med til England, nærmere bestemt menigheten i Bradford som Bryn 
Jones betjente. Han opplevde nattverdsfeiringen svært positivt og var 
fascinert over den glede og uanstrengte fellesskapsformen man ble 
introdusert for. Han ble likevel raskt urolig og fikk følelsen av at 
kontakten med de “britiske brødrene” fort ville gå på bekostning av det 
innbyrdes fellesskap som etter hvert var iferd med å utkrystallisere seg 
mellom norske karismatiske forkynnere. Uten helt å kunne sette navn på 
det, følte han at det å “koble seg tettere opp mot England” ville være 
ensbetydende med å bli nærmest styrt derfra. 

I 1980 flyttet Haltorp til Arendal hvor han etter hvert grunnla en 
frittstående menighet. Tanken var fra først av å virke i og gjennom byens 
pinsemenighet. Dette lot seg imidlertid ikke realisere, og han tok opp 

                                                   
66 Kjell Haltorp, intervju, datert 21. februar 1995. Selv om Edvardsens tidligste 

virksomhet i Sarons Dal reflekterte arven fra temmelig radikale understrømninger 
innen amerikansk pinsebevegelse, hadde han i løpet av de første årene på 1980-tallet 
blitt stadig mer stueren innen etablert norsk kristenliv og var sannsynligvis 
økonomisk avhengig av støtten fra dette kristensegmentet. 
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selvstendig møtevirksomhet. Til å begynne med var han overbevist om at 
det skulle være mulig å bygge relasjoner både til Gud og mennesker uten 
at man opererte med noe formelt medlemskap. Haltorp gikk bort fra dette 
i 1993 og etablerte nå menigheten Kristne i Sørlandet Bibel- og 
Misjonssenter. 

Haltorp hadde tidlig lest Nees bok The Normal Christian Church Life 
og er åpen for at kineserens menighetstenkning har influert hans egen 
vektlegging av at det på ethvert geografisk sted kun finnes én menighet. 
Han mener samtidig at Nees budskap kun tjente som stadfestelse på hva 
Haltorp på forhånd var blitt overbevist om, blant annet ved å studere 
Johannes Åpenbarings kapitler 2 og 3 som henvendte seg til menigheten 
(bestemt form entall) på ulike geografiske steder.67 

Oslo Fullevangeliske Kirke 
Under en 40-dagers faste i 1963 leste Hans Bratterud (f. 1943) i Korsets 
Seier om forkynner Oral Roberts som to år senere ville åpne et kristent 
universitet i Tulsa, Oklahoma. Etter å ha tatt artium pr. korrespondanse i 
1964, fullførte Bratterud examen philosophicum og latin for filologer ved 
Universitet i Oslo (våren 1965) og var student ved Oral Roberts 
University i perioden 1965-68. Han vendte tilbake til Norge med en 
bachelorgrad og bygde videre på dette ved Universitetet i Oslo. Etter 
fullført lektorutdannelse i 1975 ble han rektor ved Troens Bevis Bibel- & 
Misjonsinstitutt i Sarons Dal. Her ble han fram til 1979. 

Sammen med familien flyttet han nå til Oslo, hvor menigheten Oslo 
Fullevangeliske Kirke ble formelt stiftet 1. januar 1980. Nest etter Oasen, 
Fyllingsdalen var dette Norges første karismatiske menighet. Menigheten 
var også blant de første i Norge som tok i bruk radio og TV for å utbre 
sitt budskap.68 Negativ presseoppmerksomhet av ulik art har utvilsomt 
bidratt til at Bratterud og Oslo Fullevangeliske Kirke i liten grad ble 
inkludert i det gryende fellesskapet av norske karismatikkledere som 
senere skulle identifiseres med norsk trosforkynnelse. Indirekte sett ble 
Bratterud like fullt trendsetter, idet han som en av de første tok et synlig 
oppgjør med tidligere karismatisk praksis om å forbli innen sitt 
opprinnelige trossamfunn utfra intensjonen om å formidle karismatisk 
fornyelse innad. Det faktum at Bratteruds menighet tiltrakk seg både 
pinsevenner og karismatikere som ikke lenger var tilfreds med punktuelle 

                                                   
67 Kjell Haltorp, intervju, datert 21. februar 1995. 

68 Hans Bratterud, intervju, datert 14. mars 1995. 
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fornyelseserfaringer på stevner og konferanser, kan ha bidratt til å 
forberede flere på en ideologisk kursendring hva angår berettigelsen av å 
etablerte frittstående karismatiske menigheter. I så måte representerer 
også Bratterud og Oslo Fullevangeliske Kirke et tilknytningspunkt til den 
senere trosbevegelse i Norge. 

Menigheten Oppdal Kristne Senter 
Vilhelm Langemyr (f. 1933) med opprinnelig bakgrunn i Indremisjonen, 
deretter innen Ungdom i Oppdrag (1973-76), hadde rundt 1978 kjøpt det 
gamle møteteltet til Bjorli Bibelsenter og begynte deretter å holde 
teltkampanjer sammen med Tony Jessen.69 På sommeren samme år fikk 
de invitasjon fra Inge Mjøen om å komme til Oppdal for å holde 
teltmøter. De svarte ja til dette, på betingelse av at alle kristne 
organisasjonene støttet opp om invitasjonen. Det viste seg imidlertid at 
baptistmenigheten ikke ønsket å  engasjere seg. Langemyr og Jessen gikk 
nå inn i en 14 dagers fasteperiode hvor de bad konkret for baptistene i 
Oppdal før de dro oppover i august og startet teltmøtene. Det skulle snart 
vise seg at det først og fremst var baptistene som fylte møteteltet. “Mange 
har søkt Gud til frelse,” skrev daværende pastor i Oppdal 
Baptistmenighet, Ole Kristian Karlsen, “hovedsakelig i tenåringsalderen, 
men også andre.” Spiren til vekkelse hadde ikke bare bidratt til 10-15 
offentlige bekjennelser til kristen tro. Pastor Karlsen hevdet at man nå 
følte “et større ansvar for og avhengighet av hverandre som troende i 
bygda, uansett kirkelig tilhørighet.”70 

Som flere av landets frimenigheter stilte opprinnelig også Det norske 
Baptistsamfunn seg velvillig til den gryende pinsebevegelsen idet denne 
kom til landet med T.B. Barratt i 1906-7. Velviljen avtok imidlertid etter 
hvert, både fordi man ikke ville akseptere tungetale som åndsdåpsbevis 
og fordi menighetene i Fredrikshald (Halden) og Skien ble splittet på 

                                                   
69 Jessen hadde truffet Langemyr første gang mens førstnevnte var pastor i 

misjonsmenigheten på Lista. I et bønnemøte ble det profetert over begge at de 
engang skulle stå sammen ‘i tjenesten for Herren’. Da så Langemyr kjøpte et stort 
møtetelt, ønsket han å ha med seg Jessen som musiker og sanger og som taler 
sammen med ham. Langemyr reiste ‘fritt’ i ulike samfunn og menigheter etter som 
det var åpne dører og virket en del i karismatiske kretser i Trøndelag. Han hadde 
vært mye i Oppdal tidligere og hadde fått god inngang der. (Tony Jessen, intervju, 
datert 4. november 1994.) 

70 Ole Kristian Karlsen, “Vekkelse i Oppdal.” Banneret 30. september 1978 s. 
12. 
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grunn av pinsebevegelsen. Det er for så vidt korrekt nok, som Bloch-
Hoell påpeker, at Baptistsamfunnet etter hvert har “kommet til å innta en 
kritisk holdning overfor bevegelsen.”71 Om baptistene har mistet mange 
medlemmer til pinsevennene, har man like fullt i flere av landets 
baptistmenigheter ofte hatt en en mer radikal ‘pinsefløy’ som var åpen for 
både tungetale, tydning, profeti og til dels helbredelse. Åndsgavene har 
hatt en naturlig plass i flere baptistmenigheter, men uten at man 
nødvendigvis har delt pinsevennenes forståelse av tungetale som et slags 
kristent ‘allemannseie’ i forlengelse av en særskilt åndsdåpserfaring. 

Men ikke alle baptister har tatt avstand fra pinsevennenes lære. I 
Oppdal, eksempelvis, ble det regelrett splittelse, blant annet på grunn av 
ulik stillingstaken til åndsgavenes betydning, og utbrytergruppen 
etablerte egen menighet - ‘Frimenigheten’. I en årrekke var man knapt på 
talefot med hverandre, og i 1978 gikk derfor Langemyr fra hus til hus og 
meglet mellom lederne i de to menighetene.72 Meglingsprosessen 
bevirket at de to menighetene ble gjenforent 28. januar 1979 og beholdt 
navnet Oppdal Baptistmenighet. Pastorene Sverre Michaelsen og Ole Kr. 
Karlsen uttrykte seg på følgende vis i bladet Banneret, det offisielle 
talerør for Det Norske Baptistsamfunn. 

 Med glede og takknemlighet til Gud kan vi nå konstatere at det ikke lenger er 
to baptistiske menigheter i Oppdal, men én. I 1956 kom det til et brudd som da 
skapte den konstellasjon med de to flokker som man har hatt inntil 28. januar 
d.å., hvor man i et sammenslutningsmøte erklærte bruddet for leket og for en 
formell åndelig sammenslutning for et faktum.73  

Kort tid deretter dro Jessen og Langemyr til Sør Korea til det tidligere 
omtalte menighetsvekstseminaret (23. oktober – 1. november 1979)  i 
Seoul. Sammen med dem reiste flere av lederne fra baptistmenigheten på 
Oppdal, og spørsmålet kom opp om hvem som burde kalles til pastor.74 
Kontakten med den svenske karismatikerforkynneren Rune Brännström 
førte til at  baptismenigheten arrangerte en karismatisk konferanse i 1979. 

                                                   
71 Nils Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen. En undersøkelse av pinsebevegelsens tilblivelse, 

utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens utforming i Norge (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1956) s. 169. 

72 Vilhelm Langemyr, intervju, datert 3. juli 1995. 

73 Sverre Michaelsen og Ole Kr. Karlsen, “Sammenslutning Oppdal Baptist-
menighet og Frimenigheten i Oppdal.” Banneret nr. 13 100 årg. (31. mars 1979) s. 3. 

74 Tony Jessen, intervju, datert 4. november 1994. 
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Denne ble etterfulgt av den første av en rekke pinsekonferanser. Den 
første av disse (1980)  ble arrangert i samarbeid med Brännström.75 

Først i løpet av april måned mottok Hovedstyret for Det Norske 
Baptistsamfunn informasjon om at menigheten hadde kalt Sverre 
Granlund, daværende forkynner innen Det norske Misjonsforbund, til 
pastor. Som daværende formann i Hovedstyret skrev Peder A. Eidberg og 
generalsekretær Per Midteide et brev til menigheten hvor de uttrykte det 
beklagelige i at man hadde kalt en forkynner utenfor Det Norske 
Baptistsamfunn uten å ha forhåndskontaktet ledelsen i Baptistsamfunnet. 
Både Midteide og Eidberg uttrykte imidlertid ønske om at Granlund—om 
han skulle svare positivt på menighetens kallsbrev—skulle kunne stå i 
“det beste forhold både til det kirkesamfunn han nå tjener [Det norske 
Misjonsforbund] og Baptistsamfunnet - og ikke minst baptistpredikantene 
forøvrig.”76 Mens innledningsbrevet til Oppdal Baptistmenighet 
reflekterte en forsonlig og respektfull tone, kan responsbrevet neppe 
karakteriseres i andre vendinger enn preget av aggresjon og forsvar. “Den 
dagen ledelsen i baptistsamfunnet begynner å røre ved den lokale 
menighets selvstyre og avgjørelser,” heter det, “kan vi ikke følge lenger.” 
Videre fastslo man at “Oppdal baptistmenighet ikke er den samme som 
før.” Med dette mente man sannsynligvis å si at på grunn av 
sammenslutningen mellom Frimenigheten og Oppdal Baptismenighet var 
man de facto en ny selvstendig menighetsdannelse, dog fremdeles 
hetende Oppdal Baptistmenighet.  

 Den fornyelse og vekkelse som har pågått, og den nye menighetsdannelse som 
fant sted for over ett år siden, gjør at vi idag står i en noe annen stilling enn det 
de andre baptistmenigheter gjør. Vi har fått en visjon fra Herren som vi akter å 
være tro mot, nemlig å være en fri, åpen, karismatisk menighet. En menighet 
åpen for alt Guds folk som ønsker å stå på en apostolisk grunn der det fulle 
evangelium blir forkynt.77 

Det faktum at Oppdal Baptistmenighet mente seg å stå i en særstilling 
vis-à-vis de øvrige baptistmenigheters forhold til Baptistsamfunnet som 
sådan, reflekteres også i Granlunds tiltredelsespreken i august 1980. Her 

                                                   
75 Sigurd Sørhus, “Sverre Granlund – forkynneren som bruker krutt.” Troens 

Bevis desember 1983 s. 4-12, 27. 

76 Per Midteide og Peder A. Eidberg, brev til Oppdal Baptistmenighet, datert 7. 
mars 1980. 

77 Menighetsrådet i Oppdal Baptistmenighet, brev til Det norske Baptistsamfunn, 
datert 2. mai 1980. 
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hevdet han nemlig ifølge Hans Rogstad ikke å være interessert i å tjene 
“Oppdal Baptistforening” idet han “er pastor for noe mere enn en 
baptistmenighet.”78 Rogstad hevder så for egen regning at om Granlunds 
forkynnelse av Guds menighet som et familiefelleskap man må fødes inn 
i – sett i motsetning til det syn at menigheten er noe man bare kan melde 
seg inn i - var blitt anerkjent på et tidligere stadium, “ville vi unngått mye 
av de trøstesløse forhold vi idag finner i mange menigheter rundt 
omkring, der menighetslivet fungerer som en hvilken som helst 
forening.”79 Typisk for situasjonen var forøvrig at ikke en eneste 
representant fra Baptistsamfunnet var bedt om å medvirke ved 
innsettelsen, idet Erling Thu, Tony Jessen, Vilhelm Langemyr, Kjell 
Haltorp, Keri Jones og Tony Ling bad for Granlund med 
håndspåleggelse. I så måte er det gjerne ikke forbausende at man fra 
Baptistsamfunnets hold fryktet at “ledelsen i menigheten bare venter på 
en passende anledning til å løse seg fra Baptistsamfunnet, og å bygge en 
ny kirke i Oppdal for baptistmenighetens midler, en kirke som ikke skal 
være en baptistkirke.”80 

Allerede i april 1980 skev Thu til Kjell Haltorp at han selv, Jessen, 
Langemyr og  Granlund “kjenner at Herren har ført oss saman i eit 
paktsforhold til kvarandre” og at “vi vil stå i eit spesielt forhold til det 
apostoliske teamet i Bradford.”81 Med referanse til ‘paktsforholdet’ skrev 

                                                   
78 Hans Rogstad, brev til Peder Eidberg, 24. oktober 1980. Tilsvarende 

resonnement reflekteres også i brev fra Rogstad til Gunnar Solberg, representant for 
Midtnorge Distrikt av Det norske Baptistsamfunn, 23. mars 1981 hvor førstnevnte 
skriver: “Oppdal baptistmenighet er idag en ny menighet med en klar visjon som 
strekker seg langt utover de tradisjonelle baptistiske grenser.” 

79 Ibid. 
80 Peder Eidberg, brev til Hans Rogstad, 17. oktober 1980. Negative reaksjoner 

på Granlunds tiltredelsespreken reflekteres blant annet hos Peder Martin Liland, “Et 
ufeilbarlig åndelig lederskap.” Banneret nr. 14 - 102. årgang (11. april 1981) s. 3 og 
Bjørn Børgum, “Et ufeilbarlig lederskap?” Banneret nr. 16 - 102. årgang (2. mai 
1981) s. 8. 

81 Erling Thu, brev til Kjell Haltorp, datert 30. april 1980. I Haltorps 
responsbrev, datert 9. desember 1980, uttrykker han bekymring for det som “kan bli 
en ny kirkebevegelse blant de mange andre.” I motsetning til det jeg tolker som en 
menneskelig organisering (Thus paktsfellesskap) synes Haltorp å anbefale sin egen 
kontakt med Åge Åleskjær og Ole Bjørn Urne: “Det er på det forberedende stadiet, 
men Jesus vil føre oss nærmere til seg og hverandre.” Bryn Jones hadde i 1975 
etablert en frittstående karismatisk menighet i Bradford. Samtidig etablerte han 
nettverksforbindelse med forkynnere som supplerte ham selv i utrustning. TM
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Thu at de fire “kjem til å møtast ofte i tida framover” og “Fyrste samlinga 
vår vert saman med konene våre i Farsund 13.-14. mai (1980).” På dette 
møtet kom det blant annet fram at familien Langemyr skulle flytte til 
Oppdal for å bistå Granlund idet han tiltrådte som pastor. Dette ble det 
imidlertid ingenting av. I brev til Keri Jones, datert 16. mai skriver Thu: 
“Sverre […] is happy in [sic!] going to Oppdal.” Nesten ett år i forveien 
hadde han i begeistrede ordelag omtalt Granlund som “[…] a man of God 
and we are going to stand together and see the New Testament Church 
restored to life and glory in Norway.”82 Årsaken må iallfall delvis ha å 
gjøre med at Granlund – på dette tidspunkt – mer enn delte Thus 
fascinasjon for Restorationistbevegelsens ekklesiologi. I et personlig brev 
til Thu skriver han: 

Tror du det ville være mulig å bygge opp menigheten i Kvinesdal [Kirken i 
Dalen] til en apostolisk og bibelsk menighet etter den åpenbaring Gud har gitt 
oss, Erling? Jeg merker veldig klart at i min sammenheng [Det norske 
Misjonsforbund, evt. misjonsmenigheten Granlund betjente i Larvik] er det 
store begrensninger i så måte. Skal vi fortsette med å lappe på en fillete 
kledning? Skal vi fortsatt vente på den åndelige baktroppen? Kan dette 
overføres og virkeliggjøres innenfor våre kirkesamfunn? Når skal vi få se 
bibelske menigheter vokse fram i Norge som en [sic!] profetisk vitnesbyrd om 
gjen reisningen [sic!] av Guds menighet? Personlig har jeg ingen panikk – jeg 
er under autoritet og under beskyttelse av brødre i Herren! Men jeg er klar til på 
korteste varsel å bryte opp for å gå Kongens ærend.83 

Granlunds fascinasjon for britisk Restorationism var fremdeles intakt 
idet han ankom Oppdal. Det ble avtalt at Bryn Jones skulle ha en 
møteserie i baptistmenigheten i perioden 21.-27. september 1981. Denne 
måtte imidlertid avlyses på grunn av Granlunds deltakelse på den allerede 
omtalte kirkevekstkonferansen i Sør Korea.84 Influert av Thu og deres 
felles britiske kontakter fikk Granlund gehør for at menigheten skulle 
ledes - ikke gjennom demokrati, men gjennom et utpekt åndelig 
lederskap.85 Da det åndelige lederskapet - menighetens nye eldsteråd - 

                                                                                                                        
‘Bradfordteamet’ fikk navnet Covenant Ministries, senere Covenant Ministries 
International. 

82 Erling Thu, brev til Keri Jones, datert 15. august 1979.  

83 Sverre Granlund, brev til Erling Thu, datert 23. juni 1979. Gjengitt med 
tillatelse av begge parter. 

84 Erling Thu, brev til Bryn Jones, datert 21. juli 1981. 

85 Idet Oppdal baptistmenighet etter hvert skulle bli trosmenighet, ble deres 
forsøk på teokratisk menighetsstruktur trendsettende for en rekke norske TM
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skulle formelt innsettes i mars 1981, var heller ikke nå representanter for 
Baptistsamfunnet invitert. Derimot representerte Vilhelm Langemyr, 
Tony Jessen og Erling Thu, sammen med “tre representanter fra 
Bradfordbevegelsen i England.”86  

I løpet av 1981 ble det like fullt et organisatorisk brudd mellom 
Granlund og kretsen rundt Thu. Ole Bjørn Urne og Leif S. Jacobsen 
hadde i Arendal på et noe tidligere tidspunkt tatt et verbalt oppgjør med 
de fires innbyrdes ‘paktsrelasjon’, idet denne opplevdes ekskluderende og 
sekterisk. Det endelige bruddet skjedde hjemme hos Granlund, og det var 
Rune Brännström som på grunn av sine negative erfaringer med den 
amerikanske Shepherdingbevegelsens87 hierarkiske styringsstruktur gikk 
til verbalt angrep på kretsen rundt Thu, disses innbyrdes ‘paktsfelles-
skap’, samt relasjonen til det disse oppfattet som ‘det apostoliske 
nettverket’ i Storbritannia. Ett av Brännströms argumenter var at den 
karismatiske fornyelsen skulle gå innenfor de etablerte kirkesamfunn, 
mens den britiske Restorationistbevegelsen bygde selvstendige menig-
heter. Thu kunne ikke følge argumentasjonen. Han hevdet at Gud virket 
begge steder – både innenfor og utenfor de etablerte kirkesamfunn. Han 
kunne ikke bryte et forhold til noen som hadde vært til slik hjelp og 
berikelse for ham personlig.88 Både Kjell Haltorp og Åge Åleskjær var 
tilstede da det formelle bruddet mellom ‘fornyelsesbrødrene’ og kretsen 

                                                                                                                        
trosmenigheter, og senere også pinsemenigheter. En av de første pinsemenighetene 
som avviklet menighetsdemokratiet, var Salemkirken i Oslo. (Jfr. Aril Svartdahl, 
“Pinseopplevelsen som forløser apostolisk salvelse.” Salemnytt. Nyhetsbrev for 
Salemkirken nr. 3 mai/juni 2000 s. 1 og Aril Svartdahl, “Endelig vedtak om 
apostolisk ledelses- og besluningsstruktur [sic!] utsettes!” s. 2 i samme nummer av 
menighetens nyhetsbrev. 

86 Jan Arnth Larsen, Orientering for Oppdal Baptistmenighet 13. jan. 1984, 
Samfunnshuset i Oppdal. De tre representantene for ‘Bradfordbevegelsen’ var 
britene Keri Jones og Tony Ling, samt hollenderen Goos Vedder. 

87 Se Geir Lie, “Shepherdingbevegelsen – en kortfattet historikk.” Baptist 2/2001 
s. 33-43. 

88 Erling Thu, intervju, datert 9. og 10. april 1994. Et annet ankepunkt mot 
kretsen rundt Thu var argumentet at Gud ikke anerkjenner noe overnasjonalt 
hegemoni (jfr. det angivelige apostelnettverket i Storbritannia), den lokale menighet 
er autonom. Dernest, apostelen står nederst, ikke øverst. Han bærer menigheten. 
Dette var ment som en polemisk ansats mot apostelnettverket i Storbritannia som 
angivelig søkte å infiltrere noe allerede eksisterende i Norge. (Leif S. Jacobsen, 
intervju, datert 21. november 1994.) 
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rundt Thu fant sted. Kort tid deretter ble Thu innkalt til et møte med Aril 
Edvardsen hvor sistnevnte gjorde oppmerksom på at Thu ikke lenger var 
ønsket som skribent for bladet Pioneren.89 

Forholdet mellom Det norske Baptistsamfunn og baptistmenigheten i 
Oppdal forble spenningsfylt, også etter at menighetens identitetsbinding 
skiftet spor – fra kretsen rundt Thu til ‘fornyelsesbrødrene’, noe en 
omfattende korrespondanse dokumenterer. I samtaler mellom 
ansettelsesrådet i Det Norske Baptistsamfunn og eldsterådet i Oppdal 
Baptistmenighet 1. mars 1982 ble det av daværende rektor Nils Engelsen 
slått fast at en lokal baptistmenighet har “ikke bare en organisatorisk og 
organisasjonsmessig tilknytning” til Baptistsamfunnet, det dreidde seg 
derimot om et “organisk forhold”. Mens Engelsen polemiserte mot 
baptistmenigheten i Oppdal, “en menighet som [i praksis] ikke tilhører et 
kirkesamfunn”, billedlig karakterisert som “en blindtarm som svever i 
løse lufta”, svarte representantene fra Oppdal at ‘Kristi Legeme’ – 
menigheten - ikke kan identifiseres som et kirkesamfunn. Granlund 
hevdet derimot (tro mot Watchman Nees formuleringer) at den lokale 
menighet måtte identifiseres som alle gjenfødte troende på et geografisk 
sted, mens Engelsen repliserte at dette var et “rendyrket spiritualistisk 
menighetssyn”.90 Et vel så vesentlig punkt under samtalene var den nye 
‘teokratiske’ menighetsstruktur som var blitt innført i 1981 idet denne 
etter sigende “umyndiggjør det ‘menige’ menighetsmedlem og setter 
enkeltpersoner i en farlig og skjebnesvanger maktposisjon.”91 

Spenningene resulterte i at Oppdal baptistmenighet under Det norske 
Baptistsamfunns landsmøte i 1986 ble definert som ikke-medlem av 
trossamfunnet.92 Noe av spenningen var relatert til at 

Menighetens ledelse har i stadig sterkere grad gått inn på en herlighetsteologi, 
som vi som baptister, og størstedelen av kristenfolket for øvrig mener er 
vranglære. I praksis har dette betydd at baptistsamfunnets predikanter så å si 

                                                   
89 Disse omstendighetene er viktige for å forstå aspekter ved Kristent Fellesskap-

menighetenes mangeårige isolasjonstilværelse i forhold til andre karismatiske 
menigheter i Norge. Isolasjonstilværelsen er for lengst over. 

90 Oppsummering av Eldsterådets og Forstanderens samtaler med Ansettelses-
rådet i Det Norske Baptistsamfunn  på Samfunnskontoret, Stabekk den 1. mars 
1982. 

91 Det norske Baptistsamfunn v/ Jan Arnth Larsen, skriv til menighetene i Det 
norske Baptistsamfunn, 21. januar 1985. 

92 Per Rise, brev til Sionfjellet Senter, datert 15. juli 1986.  
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ikke har vært brukt i Oppdal. Derimot har forkynnere fra inn- og utland, som 
forfekter herlighetsteologien, vært flittig brukt. Felles for disse predikantene er 
at det følger splittelse med deres virksomhet.93 

Betegnende i så måte er en annonse i Pioneren for 1982 med tittelen 
“Åndelig lederskapskonferanse”. Konferansen ble arrangert av Oppdal 
baptistmenighet under temaet “Hva Gud gjør i dag!” Forkynnere var 
Rune Brännström, samt ‘fornyelsesbrødrene’ Åleskjær, Haltorp, 
Granlund, Langemyr og Leif S. Jacobsen: “Vi innbyr pastorer, 
evangelister, eldstebrødre og menighetsledere fra alle menigheter og 
samfunn. Alle som ønsker å være med i det Gud gjør i dag, bør prioritere 
disse samlingene.”94 

Menigheten kalte seg en periode Sionfjellets Senter, men tok snart 
navnet Oppdal Kristne Senter – sannsynligvis etter forbilde av de 
forutgående trosmenighetene Bergen Kristne Senter og Grorud Kristne 
Senter. Et betydelig mindretall i den opprinnelige baptistmenigheten 
dannet imidlertid, med støtte fra Baptistsamfunnet, Oppdal og Lønset 
Baptistmenighet. 

Ten Center 
Pinsevennenes arbeid blant rusmisbrukere, Ten Center, ble til i etterkant 
av at Ole Bjørn Urne (f. 1946) sammen med en rekke ungdommer med 
Sarons Dal-tilknytning i 1970 startet med gateevangelisering i Oslo. Urne 
har selv bibelkurs fra Filadelfia, Oslo (1967) og bibelskolebakgrunn fra 
Sarons Dal. I forkant av at han flyttet til Oslo hadde han etablert 
pinsemenighet i Luster.  

For å ta vare på mennesker som tilkjennegav en kristen omvendelse 
samtidig med at de slet med narkotikamisbruk, flyttet flere sammen med 
dem inn i en kondemnert gård i Totengata. Senere ble det etablert 
rehabiliteringssenter for gutter i Nannestad og for jenter i Rakkestad. 
Etter hvert fikk man hovedbase i Geitmyrsveien, Oslo. Her drev man 
ettervern av narkomane, hadde bibelskole og administrerte 
teamevangelisering. De som engasjerte seg i Ten Centers arbeid, hadde 
frikirkebakgrunn – og de aller fleste var pinsevenner. På grunn av Sarons 

                                                   
93 Jan Arnth Larssen og Hans Otto Dønnestad, brev til menighetene i Det norske 

Baptistsamfunn, datert 21. mai 1985 s. 4. 

94 “Åndelig lederskapskonferanse.” Pioneren, september-oktober 1982 s. 16. 
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Dal-tilknytningen opplevde man seg like fullt mer som karismatikere enn 
pinsevenner.95 

Ikke bare narkomane ble dratt mot Ten Centers arbeid, og man 
begynte snart med åpne tirsdags kveldsmøter. I 1981-82 ble disse holdt i 
Geitmyrsveien og tiltrakk seg 30-40 møtebesøkende. Ettersom plassen 
ble for liten, måtte man allerede i 1982-83 leie lokale i Gamle Aker 
menighetshus. Selv om det der var plass til om lag 200 personer, måtte 
man igjen flytte, og fra og med høsten 1984 ble møtene holdt i 
Frelsesarméens lokale, ‘Templet’.96 

Urne kom tidlig i kontakt med amerikansk troslitteratur, sannsynligvis 
via andre på Ten Center. De første amerikanske trosforkynnerne hadde 
imidlertid ankommet Skandinavia og Norge på et tidligere tidspunkt. Vi 
vil se nærmere på dette forhold før vi igjen vender tilbake til Ten Center 
og deres rolle som formidler av trosforkynnelse i Norge.  

Trosbevegelsen kommer til Norge 

‘Jim’ [Julius] Kaseman (f. 1942) var den første amerikanske 
trosforkynneren som kom til Skandinavia og Norge. Kaseman var blitt 
uteksaminert fra Kenneth E. Hagins Rhema Bible Training Center i 1975, 
og fire år senere hadde han bidratt til å starte om lag 30 trosmenigheter i 
henholdsvis North Dakota, South Dakota og Minnesota. Kaseman var 
imidlertid ikke tilfreds, idet han ønsket å formidle trosbudskapet også 
utenfor USAs grenser. Finland var det første landet han besøkte, i 
september 1979.97 I begynnelsen besøkte han landet flere ganger om året, 
og idet han sommeren 1980 holdt teltmøter i Helsinki, fikk han kontakt 
med nordmenn fra Maran Ata-menigheten i Oslo, som inviterte ham til 
Norge.98 Kasemans første Norgesbesøk ble en møteserie i regi av Maran 
Ata i perioden 18.-25. oktober 1981.99 Ten Center kom dog raskt inn i 
bildet, og disses tirsdags kveldsmøter i ‘Templet’, som samlet 3-400 
unge, var preget av lovsang og offensiv trosforkynnelse, samtidig som 

                                                   
95 “Sentermenigheten. Historikk.” http://sentermenigheten.no/historikk.htm. 

Artikkelen ble lastet ned 18. august 2000. 

96 “Tirsdagsmøtene bare øker!” Ten Center Nytt 3-84 s. 14-15. 

97 Jim Kaseman with Roxanne Brant, The Jim Kaseman Story (O’Brien, Florida: 
Roxanne Brant Ministries, 1983) s. 11ff. 

98 Jim Kaseman, brev til forfatteren, datert 20. august 1996. 

99 Jim Kaseman, brev til forfatteren, datert 21. desember 1996. TM
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engelskspråklig troslitteratur ble solgt etter møtene. Mange av de unge 
var også med i cellegrupper i Ten Center-regi. I månedsskiftet august-
september 1982 besøkte Kaseman, Sam Whaley og Brian McCallum 
Oslo og Bergen. Møtene i Oslo ble avholdt i Misjonsaulaen og tolket av 
blant annet Hans Bratterud.100 Tilsvarende hadde man besøk av Sandy 
Brown og Mary Alice Isleib i perioden 12.-14. desember 1983, hvor Åge 
Åleskjær også deltok med forkynnelse på kveldsmøtene. Møtene ble 
delvis avholdt i ‘Templet’ og delvis i Folkets Hus.101  

Aage M. Åleskjær og Grorud Kristne Senter 
Åleskjær (f. 1950), med opprinnelig bakgrunn i Norsk Luthersk Misjons-
samband, ble døpt og tillagt pinsemenigheten i Halden i 1969. Han var 
innom sommerstevnet i Sarons Dal samme året og ble ytterligere 
introdusert for Aril Edvardsens forkynnelse om troshelbredelse idet 
sistnevnte besøkte pinsemenigheten i Halden på høsten 1970. I 
forlengelse av møtet med Edvardsen skaffet Åleskjær seg amerikaner 
T.L. Osborns bok Helbrede de syke (oversatt til norsk av Edvardsen).  

Åleskjær opplevde umiddelbart at Osborns forståelse “sanksjonerte på 
innsiden”, det vil si at Åleskjær og Osborn var enige. Åleskjærs 
forkynnelse ble dermed farget av både Edvardsen og Osborn. Idet 
Åleskjær i 1975 besøkte Leif S. Jacobsen, som på dette tidspunkt var 
pinseforstander i Brevik, var sistnevnte overbevist om at Åleskjær måtte 
ha lest Hagins litteratur – som knapt nok var kjent i Norge på dette 
tidspunkt. Åleskjær, som aldri hadde hørt om Hagin, ble nå introdusert 
for dennes Bible Faith Study Course og Bible Prayer Study Course. 
Bøkene ble tatt imot med stor begeistring og vakte interessen for Hagins 
øvrige litteratur. 

Sammen med Kjell Haltorp dro Åleskjær sommeren 1981 til Tulsa for 
å overvære Hagins campmeetingarrangement. Her stiftet han blant annet 
bekjentskap med Kaseman. To år senere, våren 1983, traff han den 
svenske trosforkynneren Ulf Ekman. Åleskjær hadde lenge hatt lyst til å 
gå på bibelskole i USA, eventuelt Morris Cerullos 3 måneders ‘School of 
Ministry’. Ekman ble invitert som taler under sommerstevnet i Sarons 

                                                   
100 “Ordet virker.” Ten Center Nytt nr. 8 – 1982 s. 10-14. 

101 “Noen fakta om uken.” Ten Center Nytt 1-84 s. 5. 
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Dal i 1984, og gjennom ytterligere samtaler bestemte Åleskjær seg for 
heller å søke opptak ved Hagins Rhema Bible Training Center.102 

Rundt 1983, idet Åleskjær sluttet som rektor i Sarons Dal, var det 
imidlertid blitt etablert et “navnløst fellesskap” på Furuset. Åleskjær og 
Arne Bakken startet med mandagssamlinger hjemme hos Åleskjær og var 
nærmest en gren av Ten Center-fellesskapet. Idet Åleskjær etter ett års tid 
dro til Tulsa for å gå på bibelskole, hadde man vokst til om lag 100 
personer og hadde for lengst begynt å leie lokaliteter på Furuset. 
Fellesskapet, uttalte man, var “en del av menigheten i Oslo.” 

Idet Åleskjær begynte ved Kenneth E. Hagins Rhema Bible Training 
Center, hadde han en klar ‘Watchman Nee-forståelse’ av menigheten og 
opplevde kraftige brytninger i forhold til den menighetsstruktur som ble 
forkynt og levd ut innen amerikansk trosbevegelse. Under et møte i Billy 
Joe Daughertys menighet (Victory Christian Center) opplevde Åleskjær 
at Gud ‘talte’ til ham: “Her sitter dere hjemme på berget og tror dere vet 
hvordan det skal være.” Til tross for den numeriske suksess Åleskjær så 
både hos Daugherty, og, for ikke å nevne sørkoreaneren Yonggi Cho, var 
han til å begynne med likevel overbevist om at de “bygde feil”. I løpet av 
møtet opplevde han imidlertid at “Herren filleristet” ham. Dette førte 
endog til visjonen om å starte menighet i Oslo.  

Idet Åleskjær opplevde å bli fri fra de menighetsteoriene som 
Watchman Nees litteratur hadde inspirert til, ble det klart for ham at 
“Guds program” blant annet består av det å bygge lokale menigheter. 
Han fikk nå et nytt syn på mange av de nye, sterkt voksende menighetene 
rundt om i verden. Personlig kontakt med Billy Joe Daugherty kom 
istand i forlengelse av at den svenske “Rhema-kolonien” (i denne 
perioden var det en rekke svensker som gikk på Hagins bibelskole) 
inviterte ekteparet Daugherty ut til lunch, og Åleskjær som nordmann var 
med. I løpet av skoleåret ble Åleskjær personlig venn med Daugherty, 
samtidig med at han også stiftet personlig kjennskap til sørafrikaneren 
Ray McCauley. McCauley ble en god venn som oppmuntret Åleskjærs 
visjon vedrørende det å etablere menighet idet han vendte tilbake til 
Norge etter skoleårets avslutning. McCauley har også hatt stor betydning 
vedrørende det å introdusere Åleskjær for sitt eget kontaktnett av 
forkynnere. 

Arne Bakken, som hadde vært sentral sammen med Åleskjær i 
oppstartingen av Furusetfellesskapet og holdt liv i ‘fellesskapet’ mens 

                                                   
102 Aage M. Åleskjær, intervju, datert 1. mars 1994. 
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Åleskjær var i Tulsa, var over og besøkte ham i løpet av vinteren 1985. 
Bakken mottok umiddelbart Åleskjærs nye menighetsforståelse, og 
informerte fellesskapet idet han kom hjem, dog uten å konkretisere, at det 
ville bli “skikkelige forandringer” idet Åleskjær vendte tilbake etter 
skoleårets avslutning.103 Bakken skrev for øvrig i en lengre artikkel for 
Pioneren i 1986: 

Gjennom det siste tiåret har vi […]  sett en fornyelse av det som har med 
fellesskap å gjøre, og det har vokst fram bønnegrupper, cellegrupper og 
Bibelgrupper utover hele landet. […] Vi har hatt mange stevner og konferanser, 
og mange har kommet dit og opplevd fornyelse. […] Noen har kanskje blitt 
døpt i Ånden på et stevne, for siden å komme hjem til en menighet hvor man 
ikke tror på åndsdåp. […] Det er blitt veldig klart for meg at Gud ønsker å 
gjenopprette lokalmenighetene til den standard vi finner i Guds ord. […] 
Hensikten med en lokalmenighet er at vi skal kunne leve sterkt året rundt. Man 
skal ikke være nødt til å komme ut av vinterhalvåret som bare skinn og bein og 
så vidt overleve til man får kommet seg til en ny konferanse. […] Det skal være 
kontinuerlig vekkelser, undervisning, bønn og lovsang og evangelisering i den 
forsamlingen vi tilhører.104  

Furusetfellesskapet synes ukritisk å ha tatt til seg den nye 
menighetsforståelsen da denne ble gjort kjent for dem. Åleskjær mener 
selv at Nee-forståelsen snarere syntes å ha vært en problematikk som 
hadde engasjert forkynnerne enn grasrota, som nå syntes å være lettet for 
at man kunne kalle seg menighet og i så måte synliggjøre det for lengst 
eksisterende fellesskapet. 

Også Ole Bjørn Urne var over i Tulsa for å besøke Åleskjær i løpet av 
skoleåret. Både han og Ten Center som sådan var imidlertid bedrøvet 
over utviklingen, og det ble naturlig å jobbe på hver sin kant heretter.105 
Ten Center videreførte sin tidligere menighetstenkning, men fristilte seg i 
1986 organisatorisk fra pinsebevegelsen og etablerte en frittstående 
menighet, Sentermenigheten, i 1994. 

Idet Åleskjær vendte tilbake til Oslo etter bibelskoleårets avslutning i 
1985 og menigheten ble etablert, først som Grorud Kristne Senter, senere 
som Oslo Kristne Senter, inndro han og Bakken en tidligere kassettserie 
hvor de hadde forkynt Nees menighetskonsept. 

                                                   
103 Aage M. Åleskjær, intervju, datert 3. februar 1999. 

104 Arne Bakken, “Den nye reformasjonen: Fornyede menigheter.” Pioneren 4 – 
1986 s. 24-26. 

105 Aage M. Åleskjær, intervju, datert 3. februar 1999. 
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Jan Hanvold og Ny Visjon bibelskole og konferansesenter 

Hanvold (f. 1951) ble så vidt introdusert for Hagins engelskspråklige 
litteratur i 1976 gjennom moren til Elisiv Stenersen. Elisiv Stenersen og 
Hanvold var dette året bibelskoleelever i Sarons Dal.106 I februar 1984 
startet Hanvold Ny Visjon bibelskole og konferansesenter i Drøbak. Han 
arrangerte første konferanse i pinsen, under mottoet ‘Tro flytter fjell’. 
Under denne ble Hanvolds planer om å starte bibelskole fra høsten av 
bekjentgjort. Bibelskolen startet med om lag 50 elever. 

Gjennom den amerikanske trosforkynneren John Osteen fikk Hanvold 
i 1985 kontakt med T.L. Osborn, som takket ja til å være hovedtaler 
under det Hanvold kalte en ‘verdenskonferanse for Tegn, Under og 
Mirakler’ i Oslo i perioden 29. juli – 4. august. Konferansen ble avholdt 
på Jordal Amfi. Møtene ble markedsført “gjennom plakater på alle 
busser, trikker og undergrunnsbaner i Oslo.” Under bildet av ekteparet 
Osborn kunne man lese ordene “Selv døde har stått opp ved T.L. Osborns 
tjeneste.” Idet NRK Dagsrevyen møtte opp på åpningsmøtet og 
konfronterte Osborn med dette, ble han satt fullstendig ut av spill. Like 
fullt skal visstnok 30 000 mennesker ha møtt opp under konferansen. I 
tillegg til Osborn deltok Jim Kaseman med forkynnelse.107 Også Michael 
Landsman, Daisy Osborn, Aage M. Åleskjær og Hans Bratterud 
medvirket. Senere på året besøkte Osteen Ny Visjon og ble tolket av 
Bratterud. 

Hanvolds bibelskole fikk kun 4 års levetid, og til tross for at denne 
utvilsomt var første norske bibelskole som profilerte trosbevegelsens 
læreanliggende, ble virksomheten stort sett neglisjert av øvrige 
karismatikkforkynnere i Norge. Massiv mediekritikk kan imidlertid ha 
bevirket en tofoldig influering på den øvrige trosbevegelse i Norge: (1) 
Norske trosforkynnere som ikke samarbeidet med Hanvold ble – 
rettmessig eller ikke – identifisert med identisk eller beslektet kritikk og 
(2) norske trosforkynnere ble i liten grad i stand til å lytte til velment 
utenfrakritikk. 

                                                   
106 Jan Hanvold, telefonsamtale, datert 8. august 2008. Elisiv Stenersens foreldre 

hadde kontakt med FGBMFI i Bergen, og som vi tidligere har sett, var dette miljøet 
fortrolig med Hagins forkynnelse iallfall så tidlig som 1972. 

107 Svein E. Andersen, Jan Hanvold … gir seg aldri! (Skjetten: Hermon forlag, 
2008) s. 80ff. 
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Oslo Kristne Senter 
Så å si umiddelbart etter at Åleskjær vendte tilbake til Oslo etter 
bibelskoleoppholdet i USA, startet han, sammen med Arne Bakken, 
lørdagsbibelskole i regi av Grorud Kristne Senter. Tilbudet ble utvidet til 
ordinær bibelskole i 1987, i forbindelse med at menigheten midlertidig 
flyttet til Haugenstua. I løpet av denne perioden ble det også gitt tilbud 
om et 2. skoleår. I samme periode endret menigheten navn til Oslo 
Kristne Senter. I 1994 flyttet man til Kjeller, Akershus, som er 
menighetens lokalisering den dag i dag. Den står i nettverksforbindelse 
med ulike Oslo Kristne Senter-filialmenigheter i Halden, Horten, 
Fredrikstad, Mo i Rana, Vennesla og Haugesund. 

Ulf Ekman og den svenske ‘trosrörelsen’ 

Ulf Ekman (f. 1950) er uten tvil Skandinavias mest markante 
trosforkynner. Til tross for publisistiske forløpere, ikke minst svigerfaren 
Sten Nilssons bok Befria mitt folk (1980), danner Nilsson og Ekmans 
troskonferanse i Uppsala i august 1981 “den verkliga starten för 
trosväckelsen i Sverige.”108 Samme året ble de første pamflettene av 
Hagin oversatt til svensk og utgitt på Interskrifts forlag, og samme året 
begynte Ekman ved Hagins bibelskole i USA. Ekman hadde knapt vært 
hjemme ett år etter bibelskoleårets avslutning før han startet Skandinavias 
første ‘trosskole’, Livets Ord i Uppsala, samt menighet med samme navn.  

Bibelskolen var fra begynnelsen av Sveriges største med rundt 200 
elever. En forholdsvis stor andel av disse var nordmenn, og antallet holdt 
seg stabilt de første årene. Sannsynligvis rekrutterte Ekman delvis 
gjennom deltakelse ved sommerstevnet i Sarons Dal i 1984. Allerede i 
mars-aprilnummeret av Pioneren (utgitt i Sarons Dal) i 1982 fikk norske 
lesere del i en 4 siders presentasjon av Kenneth E. Hagin (oversatt til 
norsk fra det amerikanske bladet Charisma), samt en 1-siders 
presentasjon av Hagins bibelskole. Og i 1983 utgav man på Sarons Dals 
Logos forlag Hagins bok Hvordan du kan bli ledet av Guds Ånd. Og i 
juli-august-nummeret av Pioneren for 1984, parallelt med sommer-
stevnet, ble man introdusert for Ekmans artikkel “Kjenner du din far?” I 
oktober-nummeret for det karismatiske bladet Hvetekornet var det for 
øvrig et lengre intervju med Ekman. Han forkynte dessuten på pinse-
konferansen i Oppdal i 1985. 

                                                   
108 Torbjörn Aronsson, Guds eld over Sverige. Svensk väckelsehistoria efter 1945 

(Uppsala: Livets Ords förlag, 2. upplag, 2005) s. 233.  
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Enevald Flåten og Levende Ord, Bergen 
Flåten har utvilsomt vært den mest toneangivende norske forkynneren 
som har latt seg influere av Ekman. Etter en kristen omvendelse i 1978 
fikk Flåten i stand cellegrupper på Nærbø, hvilket igjen danner bakgrunn 
for Nærbø Frie Misjonsmenighet, Vigrestad Misjonsmenighet og 
Egersund Misjonsmenighets tilblivelse i tidssommet 1979-82. Parallelt 
med Flåtens virke i de tre menighetene studerte han i perioden 1979-84 
ved Ansgarskolen. I 1986 kom det imidlertid til et brudd mellom 
menighetene og Det norske Misjonsforbund,109 og året etter valgte Flåten 
å sette av ett år ved Ekmans bibelskole i Uppsala. Etter skoleårets 
avslutning vendte han tilbake til menighetene, som nå slo seg sammen og 
tok navnet Jæren  Kristne Senter. I 1991 var Flåten tilbake i Uppsala, 
denne gang som 2. års elev ved Ekmans bibelskole. Året etter flyttet han 
til Bergen og etablerte trosmenigheten Livets Ord, Bergen. Menigheten 
endret navn til Levende Ord Bibelsenter i 1994.  

Flåten, og mange norske trosforkynnere med ham, ble medlemmer i 
Trosrörelsens Predikantorganisation, stiftet av Ekman i 1991. Flåten ble 
snart toneangivende innen denne fløy av norsk trosbevegelse.  

Grunnen til at det ble to fløyer, er ikke entydig. I 1991 uttalte 
Åleskjær til avisen Dagen at “kontakten i øyeblikket skranter. Det har 
alltid vært store forskjeller mellom oss og ‘Livets Ord’ i måten vi 
arbeider på.”110 Læremessig tok Oslo Kristne Senter  tidlig avstand fra 
Livets Ords demontro og praksis, såkalt barnsnødsbønn, krigstunger og 
autoritære lederstil.111 I tillegg skaptes det spenninger mellom norske 
trosforkynnere som gikk inn i og de som valgte å stå utenfor 
predikantorganisasjonen Ekman etablerte i 1991. Åleskjær har i ettertid 

                                                   
109 Geir Lie, “Flåten, Enevald” i: Norsk pinsekristendom og karismatisk 

fornyelse. Ettbinds oppslagsverk (Oslo: REFLEKS-Publishing, 2. utg., 2008) s. 46; 
Bjørn Øyvind Fjeld, brev til Enevald Flåten, Nils Gustav Johnsen og Edvin Lobekk, 
datert 24. september 1986; Edvin Lobekk og Snefrid Frøvig (For Nærbø Frie 
Misjonsmenighet), brev til Det norske Misjonsforbunds landsstyre, datert 4. 
november 1986; Enevald Flåten, Nils G. Johnsen, Mikael Ånestad og Edvin Lobekk, 
brev til Det norske Misjonsforbunds menigheter og foreninger på Vestlandet, datert 
27. november 1986. 

110 Tor Weiby, “Åge Åleskjær: ‘Vi vil spille på lag med andre kristne.’” Dagen, 
25. juli 1991 s. 9. 

111 Wiggo Abrahamsen, “Ingen robot?” Korsets Seier, 29. mai 1998 s. 16. Se 
også Geir Lie, “Karismatikkens demoner.” Samtiden 1-2005 s. 18-23. 
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uttrykt større forståelse for Ekmans anliggende, idet man i Sverige 
trenger et kirkesamfunn – eller i hvert fall en formalisert organisasjon bak 
seg - for blant annet å få vigselsrett. Like fullt var det ikke til å komme 
bort fra at predikantorganisasjonen skapte turbulens, idet det for mange 
av de norske forkynnerne som meldte seg inn ble en måte å heise flagg 
for Livets Ord, med andre ord en polarisering mellom to fløyer innen 
norsk trosbevegelse.  

Flere av de norske trosforkynnerne som ikke gikk inn i Trosrörelsens 
Predikant-organisation var opprinnelig pinsevenner, som Åleskjær selv, 
Arnfinn Clementsen og Martin Mæland. De var ekstra på vakt mot noe 
som kunne komme til å virke som en ekstra overstyring av de lokale 
trosmenighetene, idet de var farget av den opprinnelige skandinaviske 
pinsebevegelses uttalte skepsis mot for mye organisering. Flere av dem 
mislikte uttrykket ‘trosbevegelsen’ og talte derfor heller om 
‘trosforkynnelse’, idet dette uttrykket ikke i samme grad henledet 
oppmerksomheten mot kirkesamfunnstenkning. Åleskjær synes likefullt 
bevisst at både han selv og menigheten Oslo Kristne Senter ble 
toneangivende for en rekke trosmenigheter rundt om i landet. I 
menigheten har man tatt dette til følge og arrangerer jevnlige 
ledersamlinger, som dog ikke er noen formalisert predikantorganisasjon, 
men som samler mennesker både fra pinsebevegelsen og tros-
menigheter.112 

Den nye reformasjonen 
I sitt seminar i Oslo Kristne Senter (OKS) høsten 2001 talte pastor Åge M. 
Åleskjær om vesensforskjellen mellom den gamle og den nye pakt, og året etter 
begynte han å snakke om en ‘ny reformasjon’ i seminaret “Flytt prekestolen fra 
Sinai til Golgata.” I 2004 ga han ut sin bok Fullstendig frihet, med undertittelen 
“Vi trenger en ny reformasjon!”, som en omfattende behandling av dette emnet 
som han sier han egentlig har prekt i over 25 år.113 

Åleskjærs ‘nye reformasjon’ har fått blandet mottakelse, også innen 
skandinavisk trosbevegelse. I en kritisk anmeldelse av Fullstendig frihet 
skrev Leif S. Jacobsen, tidligere medpastor i Oslo Kristne Senter: “De 
senere år har pastor Åge Åleskjær i Oslo Kristne Senter skrevet og 
undervist mye rundt temaet ‘Den nye reformasjonen’,” og i Åleskjærs 

                                                   
112 Åge Åleskjær, intervju, datert 3. februar 1999. 

113 Lars Olav Gjøra, Den nye reformasjonen. Åge M. Åleskjær og hans syn på 
frihet fra loviskhet (Oslo: REFLEKS-Publishing, 2006) s. vii. 
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bok hevdes “et syn på Skriften og en fremstilling av loven og de ti bud 
som i stedet for fullstendig frihet kan føre leseren inn i den totale 
forvirring.”114 Jacobsen hevdet videre at mye av Åleskjærs budskap, ikke 
bare var “velkjent stoff i andre teologiske tradisjoner enn den flertallet av 
evangeliske kristne i Norge befinner seg i,” men at dette både for lesernes 
– og forfatterens vedkommende – var “nye toner”.115 

Det vakte interesse da Åleskjær umiddelbart parerte og påstod å være 
“helt på linje med den kjente amerikanske predikanten Kenneth E. 
Hagin,” idet han “[holdt] seg til trosbevegelsens røtter.”116  

I tillegg til å ha blitt anklaget for å forkynne antinomisme, har 
motstanden i stor grad gått på Åleskjærs bifall av Hagins (og Kenyon, 
som var Hagins premissleverandør) hermeneutiske grep hvor de fire 
evangelieskriftene primært hevdes å omhandle – ikke nytestamentlige 
‘Jesustroende’ - men troende jøder under den gamle pakt: 

Dette innebærer […] at Jesu disippelskare ikke var ‘gjenfødte’ under Jesu 
jordeliv. De trodde på Jesus som Guds Sønn og den lovede Messias, men ikke 
som fremtidig stedfortredende syndoffer. De var troende jøder under den gamle 
pakt. ‘Fader Vår’, som Jesus lærte sine disipler å be, var derfor ingen ‘kristen’ 
bønn, og Bergprekenen var heller ikke direkte appliserbar forkynnelse for den 
nye pakts troende. Det var apostelen Paulus som – ifølge Kenyon – på et langt 
senere tidspunkt fikk åpenbaring fra Gud vedrørende Jesu forløsningsverk og 
dette verks implikasjoner for de kristne. Denne åpenbaring var angivelig skjult 
både i de fire evangelieskriftene og i Apostlenes Gjerninger.117 

Polemikken mot Åleskjærs ‘nådeforkunnelse’ har ikke minst kommet 
fra Livets Ord i Sverige. Det er grunn til å anta at norske trosforkynnere 
som ser hen til Livets Ord som premissleverandør, stiller seg avvisende 
til Åleskjærs forkynnelse på dette punkt. Det er pr. i dag vanskelig å ha 
noen formening om hvor mange forkynnere og menigheter det dreier seg 
om. Inntil 2006 innehadde Enevald Flåten den viktigste posisjonen innen 
‘Livets Ord’-fløyen av norsk trosbevegelse. Levende Ord Bibelsenter 
hadde om lag 2000 medlemmer, og om lag 15 lokalmenigheter stod i et 
forpliktende nettverksfellesskap (Internasjonalt Apostolisk Nettverk) med 

                                                   
114 Leif S. Jacobsen, “Fullstendig frihet eller total forvirring?” Magazinet nr. 6 

(13. februar 2004) s. 23. 

115 Leif S. Jacobsen, ibid. 

116 Tore Hjalmar Sævik, “Oppgitt over anmeldelse.” Dagen 21. februar 2004 s. 6. 

117 Geir Lie, “E.W. Kenyon og tidshusholdningslæren.” Refleks 4-1 (2005) s. 
111-112. 

TM

PDF Editor



Trosbevegelsen i Norge – en historisk gjennomgang 

 519

Levende Ord-menigheten. Etter langvarig uenighet i menigheten, i stor 
grad relatert til en autoritær ledelsesstil, måtte Flåten avvikle som pastor i 
mars 2007 og menigheten opplevde stort numerisk frafall parallelt med at 
nettverksfellesskapet ble oppløst. I april 2008 ble det på pastor Hans 
Rogstad (Oppdal Kristne Senter) og Jan Halvorsens (Zoé Kirken, 
Fredrikstad) initiativ dannet et nytt forkynnerfellesskap for norske 
trosforkynnere hvor man “vil legge Ulf Ekmans bok Doktriner som et 
grunnlag for hvor de stiller seg i det kirkelige landskapet og som et 
læremessig grunnlag for fellesskapet.”118 

 
 

                                                   
118 Øyvind Kleiveland, “Basert på relasjoner.” http://www.dagenmagazinet.no 

/artikkel.asp?Artid=26695. Artikkelen ble lastet ned 17. august 2008.  
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KAPITTEL 34 

Fra pinsevenn eller karismatiker til pinsekarismatiker* 
 

Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse fra 1980-årene 
og fram til i dag 
 
La meg innlede med å si at mye av det jeg har fått med meg fra 
karismatikkens verden siden 1990-tallet er observert i sidespeilet og at 
denne artikkelen derfor ideelt sett burde ha vært skrevet av en person 15-
20 år yngre enn meg selv. Dette er for øvrig ingen objektiv fagartikkel, 
og i flere passasjer forlater jeg bevisst rollen som distansert betrakter og 
henvender meg som karismatisk kristen til medkarismatiske lesere. 
Uansett, vi er nok flere som kan slutte oss til den norske teologen Lars 
Råmunddals innrømmelse, nemlig at de mange pinserelaterte og 
karismatisk inspirerte miljøer, ikke minst på verdensbasis, representerer 
“en teologisk og erfaringsmessig verden som kan virke uoversiktlig og 
rotete.”1 Mangel på oversikt blir på ingen måte bedre gjennom statistiker 
David B. Barretts skjelning mellom kategoriene ‘pentecostal’,  ‘charis-
matic’ og ‘neo-charismatic’. I et etter mitt skjønn klønete forsøk på å 
gjøre dette kristensegmentet mer sofistikert enn hva berettiget er, 
opererer han i enkelte sammenhenger med omlag 100 ulike 
kategoriseringer, deriblant ‘hidden Buddhist neocharismatics’.2 Hans 

                                                   
* Artikkelen ble opprinnelig publisert i Refleks 8-1 (2009) s. 64-90. 

1 Lars Råmunddal, “Tidsskriftet Refleks.” http://www.refleks-publishing.com 
/no/tidsskrift/ index.htm. Nedlastet 25. april 2009. 

2 Jfr. Stanley M. Burgess, ed., The New International Dictionary of Pentecostal 
and Charismatic Movements (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishers, 
2002) s. 289. Tilsvarende opererer han med ‘Hidden Hindu neocharismatics’, 
‘Hidden Muslim neocharismatics’, ‘Hidden Jewish neocharismatics’ og ‘Hidden 
other-religionist neocharismatics’ (som Barrett, ‘hidden’ til tross, likefullt hevder å 
ha kartlagt det numeriske omfanget av). Jeg antar at alle disse er konkretiseringer av 
kategori 59 (‘Hidden non-Christian believers in Christ’), hvilket i så fall  må bety at 
flere av hans kategoriseringer delvis overlapper hverandre. Ifølge Barrett var det i 
2002 70 742 pinsevenner, 1 031 297 karismatikere og 146, 961 såkalt ‘neo-
karismatikere’ i Norge, totalt sett i underkant av 1,2 millioner. Et riktigere anslag 
ville vel være rundt 50 000. Idet Barrett adderte tilsvarende oppblåste tall for 
verdens øvrige nasjoner kom han fram til et tall i overkant av en halv milliard på TM
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unødvendige forvanskninger til tross, det i fenomenologisk forstand 
karismatiske kristensegmentet, i Norge som i mange andre land forøvrig, 
synes i utgangspunktet problematisk å komme til rette med rent 
begrepsmessig. Mange nåværende pinsevenner hevder for eksempel om 
seg selv at de er ‘karismatikere’ eller eventuelt ‘pinsekarismatikere’. Hva 
har skjedd blant norske pinsevenner og karismatikere i løpet av de siste 
20-30 år som gjør at den tradisjonelle skjelningen mellom ‘pinsevenn’ og 
‘karismatiker’ ikke lenger synes hensiktsmessig? Dette er ett av 
spørsmålene jeg ønsker å gi mitt bidrag til å få belyst gjennom denne 
artikkelen.3 

Tradisjonelt sett har den karismatiske, eller neo-pentekostale, 
fornyelsesbevegelsen blitt identifisert som en i fenomenologisk forstand 
‘pinsebevegelse’ utenfor de tradisjonelle pinsesamfunn, det vil for 
sistnevntes vedkommende si de trossamfunn og gruppesegmenter som 
står i et historisk kontinuitetsforhold til amerikansk pinsebevegelses 
tilblivelse i Topeka, Kansas i 1901.4 Til tross for at en rekke enkelt-
personer utenfor tradisjonell amerikansk pinsesammenheng fikk del i 
pinsevennenes fromhetsytringer på 1940- og 50-tallet, identifiseres den 
karismatiske fornyelses tilblivelse til kretsen rundt episkopalforkynner 
Dennis Bennett i Van Nuys, California i 1959-60. Fornyelsesbevegelsen 
berørte snart ikke bare de toneangivende protestantiske kirkesamfunn, 
men fra og med 1967 den romersk-katolske kirke og tidlig på 1970-tallet 
også den ortodokse kirke.5 

Parallelt med den karismatiske fornyelses vekst innen de historiske 
kirkesamfunn, ble man på slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet 
også vitne til en konfesjonell nydannelse, nemlig lokalmenigheter og 

                                                                                                                        
verdensbasis. Dette anslaget er selvfølgelig like upålitelig som hans tallmateriale for 
Norge. 

3 Pinsebevegelsen som sådan er her kun interessant gjennom og på grunn av sin 
kontakt og interaksjon med karismatiske ledere. Denne artikkelen søker ikke å 
skrive pinsebevegelsens historikk de siste 20-30 år. Heller ikke har jeg ambisjoner 
om å favne alle miljøsegmenter som har gjort seg gjeldende innen en norsk 
karismatisk kontekst. 

4 For en nærmere presentasjon av amerikansk pinsebevegelses historikk, se Geir 
Lie, “Pinsebevegelsen i USA fram til omlag 1920 – et historisk riss.” Refleks 3-1 
(2004) s. 2-18. 

5 Geir Lie, “Den karismatiske bevegelse i USA – et historisk riss.” Refleks 4-1 
(2005) s. 2-11. 
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nettverk av lokalmenigheter som i fenomenologisk forstand var 
karismatiske, men ikke lot seg innlemme verken i et organisert pinse-
samfunn eller et allerede-eksisterende ikke-pentekostalt trossamfunn. 
Mens det tidligere hadde vært vanlig å skjelne mellom pinsevenner og 
karismatikere ved å si at sistnevnte representerte en ‘pinsebevegelse’ 
innenfor de ikke-pentekostale trossamfunn, ble ‘pentecostal’ og 
‘charismatic’ av mange mer og mer ansett som synonyme benevnelser. 
Over 300 lokalmenigheter dannet i 1979 the National Leadership 
Conference på forkynner Ken Sumralls initiativ. Tre år senere dannet 
Larry Tomczak og C.J. Mahaney People of Destiny International. Denne 
sammenslutningen hadde nær forbindelse med ‘Bob’ Weiners Maranatha 
Campus Ministries, International. Felles for alle tre sammenslutningene 
var at de så for seg en gjenopprettelse av det nytestamentlige 
menighetsideal hvor spesielt apostel- og profetutrustningen igjen ville 
komme til sin rett. En beslektet tenkning fant man i Fellowship of 
Covenant Ministries and Conferences, grunnlagt av Charles V. Simpson. 
På 1980-tallet ble også the International Communion of Charismatic 
Churches etablert med John Meares og Earl Paulk som biskoper i USA. 
Omtrent samtidig (1986) tok helbredelsesforkynner Oral Roberts initiativ 
til opprettelsen av Charismatic Bible Ministries. Også 
Vineyardbevegelsen fikk et kraftig oppsving i 1980-årene. 

Mens den karismatiske bevegelse til å begynne med fikk stor 
medieoppmerksomhet i USA fordi den representerte noe helt nytt (idet 
pinsebevegelsen, som til å begynne med representerte en sosio-
økonomisk underklasse, opererte i stor grad av religiøs isolasjon til andre 
konfesjonsdannelser), var dette ikke tilfelle i Norge. Både Det norske 
Misjonsforbund og Det norske Baptistsamfunn stilte seg i utgangspunktet 
positive til pinsebevegelsens erfaringsmessige anliggende, idet 
pinsegrunnlegger T.B. Barratt vendte tilbake til Norge i desember 1906. I 
begge trossamfunn har man alltid hatt mennesker som i 
møtesammenheng frembar både tungetale, tydning og profetisk tale. I 
flere menigheter preget dette virksomheten i sterk grad. Den karismatiske 
bevegelse representerte i så måte lite nytt. Annerledes stilte det seg for 
både Frelsesarméen og Metodistkirken. Organisatorisk sett var det 
likefullt primært innen Den norske Kirke at man på begynnelsen av 1970-
tallet ble vitne til en synlig karismatisk bevegelse reflektert gjennom 
spesifikke stiftelser og organisasjoner. Hans-Jacob Frøen var direkte 
ansvarlig for en av disse (Agape) og indirekte involvert i etableringen av 
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en annen (Ungdom i Oppdrag), mens Hans Christian Liers karismatiske 
engasjement etter hvert munnet ut i organisasjonen Oase.6 

Pinsevenners syn på karismatikere 

Pinsevenner flest synes i liten grad å ha merket seg – og langt mindre 
mottatt impulser fra - den karismatiske fornyelse.7 Selvsagt fantes det 
individuelle unntak. Pinseforkynner Oddvar Nilsen, for eksempel, 
oversatte i 1970 Michael Harpers bok As at the beginning og i 1972 
Dennis Bennetts bok Nine o’ clock in the morning til norsk.8 Nilsen bad 
forøvrig med metodistpastor Harald Dysjeland til ‘åndsdåp’ i sistnevntes 
stue i forbindelse med fellesmøtene i Larvik på vinteren 1971.9 En annen 
pinseforkynner, David Østby, som var forstander i Sarpsborg, 
introduserte i 1969 byens metodistforstander Harald Wessel Nørberg for 
John Sherrills bok om den karismatiske fornyelsen i USA, De taler med 
andre tunger. Også denne oversettelsen var utgitt på pinsevennenes 
Filadelfiaforlaget. Boken skapte en lengsel etter en dypere erfaring av 
Guds nærvær og kraft til tjeneste, og Østby betydde mye for Nørberg i 
denne perioden. Sistnevntes ‘åndsdåpsopplevelse’ skjedde likevel i 
enerom 15. oktober 1970.  

Om enkelte pinseforkynnere til å begynne med stilte seg åpen overfor 
den karismatiske fornyelsesbevegelsen, reagerte flere av de mer sindige 
bibellærerne raskt på bevegelsens angivelige lærelikegyldighet. Det ble 
dessuten uttrykt frykt for at kontakt med katolsk-karismatikere ville 

                                                   
6 Geir Lie, “Norsk karismatisk fornyelse – en kortfattet historikk.” Refleks 7-1 

(2008) s. 63-77. 

7 Dette til tross, under pinsebevegelsens predikantkonferanse i 1971 tok 
forkynner Oddvar Nilsen opp den karismatiske bevegelse som eget emne, “og i 
samtalen etterpå ble det slått fast at pinsevennene i Norge hilser denne vekkelsen 
velkommen, for ‘ingen har monopol på Åndens gaver.’ Dette ble slått fast, samtidig 
som det ble advart mot fremmede spor.” (Terje Hegertun, “Den karismatiske 
vekkelsen.” Korsets Seier 4. juni 1983 s. 11.) 

8 Geir Lie, Plymouthbrødrene, hellighetsbevegelsen, pinsebevegelsen og 
moderne karismatikk: En bibliografisk introduksjon (Oslo: REFLEKS-Publishing, 
2005) s. 10, 40. Året etter oversatte Oddvar Tegnander enda en bok av Harper, mens 
Nilsen oversatte en ytterligere av samme forfatter i 1973. 

9 Harald Dysjeland, intervju, datert 13. februar 1998. 
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kunne føre til negativ læreutvikling.10 Også protestantiske 
karismatikertroende kunne man, til tider, iallfall, trekke på smilebåndet 
av fordi de i enfoldig naivitet knapt evnet å skjelne mellom Åndens 
manifestasjoner og menneskelig føleri. Ikke minst reagerte man på 
enkelte karismatikeres iver hvor de endog skulle “hjelpe Gud og å lære 
mennesker å tale i tunger.”11 

Karismatikeres syn på pinsevenner 

Om norske pinsevenner hadde et ambivalent forhold til den gryende 
karismatiske bevegelse, skal det heller ikke underslås at norske 
karismatikere kunne styre sin begeistring overfor pinsevennene igjen. 
Sogneprest Thor Hesselberg (f. 1947), som hadde opplevd en karismatisk 
fornyelse rundt 1970, det vil si tre år etter at han påbegynte teologistudiet 
ved Menighetsfakultetet i Oslo, var også i etterkant av sin karismatiske 
erfaring reservert i forhold til pinsevennenes åndsdåpsforkynnelse. Selv 
opplevde han denne som lovisk. Vektleggingen av at man ‘skulle’  bli 
døpt med Den Hellige Ånd og få en bevisst erfaring av Ånden som 
resulterte i at man talte i tunger, førte gjerne til at man begynte å søke en 
opplevelse som angivelig gav seg tilkjenne på en spesiell måte. Så lenge 
tilhøreren ikke hadde del i denne erfaringen (tungetale), ble det gjerne 
noe man ikke strakk til overfor.12 Også Jan Gossner, som ble introdusert 
for den karismatiske fornyelsen litt senere enn Hesselberg, karakteriserer 
seg selv som i utgangspunktet “skeptisk” til pinsebevegelsen.13 
Tilsvarende gjaldt for Oddvar Søvik. Tidlig i løpet av teologistudiene ved 
Menighetsfakultetet (som på dette tidspunkt var lokalisert i St. Olavs gate 
i Oslo sentrum) hadde han nærmest forvillet seg inn på et møte med Aage 
Samuelsen i Turnhallen. Dette ble en skrekkopplevelse hvor folk talte 

                                                   
10 Thoralf Gilbrant, Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen (Oslo: Eget forlag 

[1977]) s. 126ff. Ifølge Ivar Gulbrandsens referat fra formiddagssesjonen under 
norske pinsevenners predikantkonferanse 3. februar 1971 hevdet for øvrig Oddvar 
Nilsen at “Noen [karismatikere] går til svært tvilsomme ytterpunkter og heller til 
spiritisme.” 

11 Ivar Gulbrandsen, referat av Oddvar Nilsens innledning om Den karismatiske 
vekkelse under norske pinsevenners predikantmøte 3. februar 1971 
(formiddagssesjonen). 

12 Thor Hesselberg, intervju, datert 25. februar 1998. 

13 Jan Gossner, intervju, datert 13. august 1998. 
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høyt i tunger i munnen på hverandre. Da han så 18. februar 1970 kom 
over Morgenpostens oppslag om to statskirkeprester som ‘talte i tunger’, 
var hans første tanke: “Skal vi nå få det samme uvesenet inn i Den norske 
Kirke? Dette må gjerne pinsevennene få ha for seg selv!”14 Også Jens-
Petter Jørgensen, formann i den luthersk-karismatiske Oasekomitéen i 
perioden 1980-85, var seg umiddelbart bevisst en skarp disassosiering til 
pinsevennene. Idet han talte i tunger for første gang slo det ham at han 
“ikke vil[le] bruke denne tungemålsgaven til å skrike ut et eller annet på 
møter i fremtiden.” Han hadde nemlig hatt “noen vonde opplevelser fra 
pinsevennmøter med meget høyt lydnivå.” “De opplevelsene,” fortsatte 
han, “kunne ha vaksinert meg mot nådegaver og tungetale for livstid.”15 

Kristen-norge er imidlertid et lite ‘land’, og fordommer blir mindre 
når troende møtes på tvers av konfesjonsgrensene. Jens-Petter Jørgensen 
uttalte i 1987: “Jeg vet at flere Oase-ledere har hatt kontakt med 
pinseforstandere på det personlige plan, og noen av dem har også talt i 
pinsemenigheter. Jan Gossner er en av dem som i det stille har vært åpen 
for en slik kontakt.”16 Motsatt sett deltok pinsevenn Frank Matre med 
forkynnelse under Oase-dager for prester og predikanter i Den norske 
Kirke, som ble avholdt på Stovner (Oslo) i 1986. En av møtedeltakerne, 
Jan-Aage Torp (daværende pinseforstander i Salem, Oslo), hevdet i den 
anledning: “Her på Oase opplever jeg at de har en langt videre horisont – 
på et trygt, bibelsk grunnlag – enn det jeg opplever i den bevegelsen jeg 
tilhører.”17 Og under en helg i desember 1986 innbød pinsemenigheten 
Filadelfia, Oslo Oaseledere til forelesningssamlinger og paneldebatt. 
Invitasjonen var delvis foranlediget av norsk pinsebevegelses 80-års 
jubileum, norsk karismatisk bevegelses 25-års jubileum og 
Oasebevegelsens 10-års jubileum.18 Tidligere samme året, under pinse-
vennenes predikantkonferanse, hadde den 32-år gamle pinseforkynneren 
Egil Svartdahl foreslått at man burde invitere daværende Oaseleder Kjell 
Petter Dahl til neste års konferanse. Det ble endog nedfelt en erklæring 

                                                   
14 Oddvar Søvik, intervju, 13. august 1998. 

15 Jens-Petter Jørgensen, Forandring (Oslo: Nye Luther Forlag, 1989) s. 46-47. 

16 Rolf Erik Janøy, “Da barnebarna kom på besøk.” Hvetekornet, februar 1987 s. 
22. 

17 “Levende tjenere levende menigheter.” Hvetekornet, mars 1986 s. 61. 

18 Magne Vågnes, “Lik erfaring, ulik lære.” Hvetekornet, februar 1987 s. 20. 
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om at man “hilser Oasebevegelsen og andre positive, åndelige 
strømninger innen de forskjellige trossamfunn Guds velsignelse.” Både 
Kjell Petter Dahl og Jens-Petter Jørgensen møtte under predikant-
konferansen i 1987, og i sin forkynnelse slo Dahl fast at “Vi er barn av 
pinsebevegelsen” og “Luthersk fornyelsesbevegelse og Pinsebevegelsen 
har mye å lære av hverandre og inspirere hverandre med.”  

Ny fase innen norsk karismatisk bevegelse med fokus på 
menighetsbygging 

I 1980-årene ble man i Norge vitne til en konfesjonell nydannelse, idet en 
rekke selvstendige trosmenigheter raskt dukket opp. Til tross for fravær 
av organisatorisk overbygning var det åpenbart at mange av menighets-
medlemmene i de ulike menighetene anså seg selv i identifikasjons-
fellesskap med hverandre og med lignende lokalmenigheter rundt om-
kring.19  

I forkant av de første norske trosmenighetenes etablering i 1985, søkte 
det amerikanske pinsesamfunnet International Church of the Foursquare 
Gospel å slå rot i Europa, og man tok mål av seg om å etablere minst én 
Foursquare-menighet i alle vesteuropeiske land innen 1990. 
Amerikaneren Greg Bretz ble i 1982 utsendt fra Jack Hayfords 
Foursquare-menighet i Van Nuys, California for å plante menighet i 
Norge. Sammen med sin norske kone slo han seg ned i Stathelle hvor 
Foursquare-menigheten Livets Vann snart så dagens lys. Steve og Leslie 
Ranck, også disse utsendt fra Hayfords menighet i Van Nuys, etablerte 
dessuten menigheten Stavanger Foursquare Ministries. Også i Kragerø og 
Grimstad ble det startet virksomhet, selv om Foursquare i dag ikke lenger 
er representert verken i disse to byene eller i Stavanger. Heller ikke 

                                                   
19 Geir Lie, “Trosbevegelsen i Norge – en historisk gjennomgang.” Refleks 7-1 

(2008) s. 111-151. Parallelt med oppblomstringen av norske trosmenigheter dukket 
det også opp en rekke kritiske bøker. Blant disse kan nevnes Anders Bergem, 
Himmelen på forskudd? (1987); Tormod Engelsviken og Kjell Olav Sannes, Min 
hjelp kommer fra Herren (1990); Geir Harald Johannesen, Vekkelse eller villfarelse? 
(1991); Ingrid Vad Nilsen, Olav Fykse Tveit og Einar Tjelle, Kristent fellesskap? 
(1995); Sven Reichmann, Det er ikke fra Gud alt som glimrer (1990); Torbjörn 
Swartling, Tankekontroll: trosbevegelsen slik jeg opplevde den (1993); Helga 
Aarnes og Kristin Fosheim, Stener for brød (1993). En rekke studenter ved 
Menighetsfakultetet valgte dessuten å skrive spesialavhandling, eventuelt 
hovedfagsoppgave, om trosbevegelsen. De fleste av titlene er opplistet i Geir Lie, 
Plymouthbrødrene, hellighetsbevegelsen, pinsebevegelsen og moderne karismatikk. 
En bibliografisk introduksjon (Oslo: Refleks-Publishing, 2005) s. 123-130.  
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Foursquares menighetsbyggende arbeid i Stjørdal skulle bære langvarig 
frukt. I dag er Foursquare representert i Norge med menighet i Stathelle, 
Kristiansand og Asker. Flere av de toneangivende forkynnerne i Norge 
har karismatisk bakgrunn, selv om trossamfunnet som sådan med rette 
defineres som et pinsesamfunn.20 

Også Vineyardbevegelsen, som etablerte seg med norske menigheter 
fra 1992 av, søkte å få et brohode inn i Norge med Kenn Gulliksen 
allerede i 1982. Og i 1986 inviterte Ungdom i Oppdrag den amerikanske 
Vineyardforkynneren Bob McGee til Norge, og like deretter kollegene 
Andy Park og Jeff Kirby.21  

Tradisjonell norsk pinsebevegelse, derimot, var lite opptatt av 
menighetsplanting. Tvert imot opplevde man Foursquarebevegelsens 
initiativ i Norge som en trussel og tilskrev bevegelsens hovedkvarter i 
Los Angeles hvor man (tilsvarende Det norske Misjonsforbund) stilte seg 
spørrende til berettigelsen av et nytt pinsesamfunn i Norge. Allerede i 
1970 hadde for øvrig Aril Edvardsen tatt et til dels skarpt oppgjør med 
pinsevennenes motstand mot “berettigelsen av flere (pinse-) menigheter i 
en by.”22 Vi har imidlertid sett at pinse- og karismatikkforkynnere i løpet 
av 1980-årene hadde begynt å møtes, både på lokalplan og i større 
samlinger tilsvarende pinsevennenes predikantkonferanse eller Oase-
stevner. Især fra 1990-tallet ble det dessuten etablert ytterligere arenaer 
for kontakt. Dette vil vi i det etterfølgende se nærmere på. 

Både pinsevenner og karismatikere hadde ikke minst latt seg fascinere 
av sørkoreaneren Yonggi Chos Full Gospel Church i Seoul, som allerede 
i 1975 var verdens største pinsemenighet med over 25 000 medlemmer 
og som i dag har en medlemsmasse på over 800 000. I 1980 kom Cho for 

                                                   
20 Geir Lie, “Foursquare på norsk. En historisk og teologisk kontekstplassering.” 

Baptist nr. 1 1999 s. 3-18. 

21 Geir Lie, “Vineyardbevegelsen i USA og Norge – en kortfattet historikk.” Fast 
Grunn nr 1 1999 s. 45-52. 

22 Aril Edvardsen, Pionervirke og menighetsplanting (Kvinesdal: Logos, 1970) s. 
12. Edvardsen skriver dessuten på s. 14 i samme bok: “Den største hindring for å nå 
de mange drabantbyer og nybyggerstrøk, er pinsevennenes forunderlige syn på 
sentralisering. Dette med å bygge menigheter rundt om i byene, strategisk fordelt, 
har ennå ikke blitt oppdaget av pinsevennene i Norge, selv om det gjøres av 
pinsevenner over hele verden. Den norske pinsebevegelse sover tungt i denne sak. I 
de to byer i Norge hvor det idag finnes to eller flere pinsemenigheter, har ikke dette 
skjedd fordi man hadde syn for menighetsplanting på strategiske steder i byen.” 
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første gang til Sarons Dal og forkynte under et kirkevekstseminar. I 
etterkant av dette ble både Aril Edvardsen og Hans Bratterud medlemmer 
av Church Growth International, stiftet på Chos initiativ, men av hans 
amerikanske medarbeider John Hurston. Stiftelsen hadde 15-20 medlem-
mer. Hver av disse representerte større eller mindre organisasjoner på 
sine hjemsteder. Church Growth International arrangerte større konferan-
ser rundt om i verden, blant annet i Oslo i 1983, hvor 15-20 norske for-
kynnere medvirket.  

Bratterud hadde i 1980 etablert den frittstående menigheten Oslo 
Fullevangeliske Kirke, og medarbeideren Sigfred Rafoss tok  etter hvert 
praktisk ansvar for etableringen av en menighetsbibelskole, som fikk 
navnet Norsk Kirkevekstinstitutt (utvilsomt inspirert av Chos tanker om 
menighetsvekst). Bratteruds menighet var den første karismatiske 
menigheten i Norge, nest etter Oasen, Fyllingsdalen, og selv om først-
nevnte ble lagt ned i 1994, ble Bratterud trendsetter, idet han som en av 
de første i Norge tok et synlig oppgjør med tidligere karismatisk praksis 
om å forbli innen sitt opprinnelige trossamfunn utfra intensjonen om å 
formidle karismatisk fornyelse innad. Det faktum at Bratteruds menighet 
tiltrakk seg både pinsevenner og karismatikere som ikke lenger var for-
nøyde med punktuelle fornyelseserfaringer på stevner og konferanser, 
kan ha forberedt både pinse- og karismatikkforkynnere på en ideologisk 
kursendring hva angår berettigelsen av å etablere frittstående karis-
matiske menigheter.  

Tverrkirkelige kontaktpunkt med fokus på menighetsplanting og vekst 
Dawn Norge, en avlegger av Dawn Ministries, er et kristent nettverk av 
forkynnere som ivrer for menighetsplanting og menighetsvekst. Som 
viktig arena for interaksjon og kryssfertillisering av ideer (til tross for at 
få pinsevenner har vært aktive innen Dawn) fortjener virksomheten en 
kortfattet presentasjon. Forretningsmannen Olav Råmunddal var 
katalysator for arbeidets etablering i Norge, og daværende leder innen 
Ungdom i Oppdrag, Alv Magnus, ble leder for den nasjonale Dawn-
komitéen, idet denne ble dannet i oktober 1993. 

Dawn er ikke et spesifikt karismatisk nettverk, selv om en rekke av 
medlemmene representerer karismatiske menigheter og fløyer. I styret 
sitter blant andre Terje Dahle (Kristent Fellesskap / Kristent Nettverk), 
Andreas Norlid (Ungdom i Oppdrag) og  Øystein Gjerme (Pinse-
bevegelsen). Den første nasjonale Dawn-konferansen ble avholdt i 1996 
og fikk bred medieoppmerksomhet, idet daværende biskop Bjørn Bue og 
trosforkynneren Åge Åleskjær var blant dem som stod som innbydere. TM
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Trosbevegelsen var hittil blitt fremstilt i kristen media i lite flatterende 
vendinger. I denne sammenheng bør kanskje Ingrid Vad Nilsen, Olav 
Fykse Tveit og Einar Tjelles bok, Kristent fellesskap? med undertittelen 
Hvordan menigheter i Den norske kirke kan møte “kristen senter” og 
“trosbevegelsen” – en økumenisk utfordring trekkes fram. Boken ble 
nemlig utgitt av Mellomkirkelig Råd i 1995. Åleskjærs deltakelse på 
Dawnkonferansen i 1996 representerte på mange måter et gjennombrudd 
for ham selv innen det bredere norske kirkeliv. Han fikk nå mer aksept i 
økumeniske fora, og menigheten Oslo Kristne Senter gikk inn i Norges 
Frikirkeråd i mars 2000. Menigheten ble raskt etterfulgt av tros-
menighetene Oppdal Kristne Senter og Karisma Senter (Stavanger). Det 
vil neppe være feil å si at Dawn Norge har fungert som en viktig møte-
plass mellom blant andre norske trosforkynnere og andre karismatikere.23 

Den amerikanske baptistforstanderen og grunnleggeren av menigheten 
Saddleback Valley Community Church i Orange County, California, 
Richard Duane Warren (f. 1954), har riktignok ikke inspirert til konkrete 
menighetsnettverk i Norge, selv om det midt på 1990-tallet var etablert 
minst 25 dattermenigheter av Saddleback.24 Sannsynligvis er de fleste av 
disse lokalisert i USA. Saddlebackmenigheten forklarer sin numeriske 
suksess med en møte- og gudstjenesteform som er spesielt tilrettelagt for 
kirkefremmede. Warrens bok The Purpose-Driven Church (1995), utgitt 
på norsk i 1997 under tittelen Målrettet menighet, omtales i begeistrede 
ordelag på baksidecoveret av pinsevennene Aril og Egil Svartdahl, 
trosforkynner Åge Åleskjær og av karismatikerne Martin Cave og Olav 

                                                   
23 I intervju med Marie Helene Grønneng (“Bygger ikke sitt eget byggverk, men 

Guds rike”) i bladet Mot Målet (nr. 2 2009 s. 6-9) sier tidligere Ungdom i Oppdrag-
leder Alv Magnus: “Gjennom [Dawn-konferansen] ble det stuerent å starte nye 
fellesskap. De som før hadde prøvd å starte nye menigheter, var blitt møtt med mye 
skepsis. […] Konferansen fikk et anerkjennende stempel ved at mange sentrale 
aktører innenfor norsk kirkeliv var samlet på samme arena; fra statskirkelige 
biskoper på den ene siden til karismatiske pastorer på den andre. Det var et stort 
øyeblikk da biskop Bjørn Bue rakte Åge Åleskjær hånden.” Allerede i 1995 ble dog 
Oslo Kristne Senter, Karisma Senter i Stavanger og Troens Liv i Skien antatt som 
medlemmer i Frikirkelig Studieforbund. (Linda Helén Haukland, “Trosmenigheter 
inn i Frikirkelig Studieforbund.” Nyhets Magazinet, april 1995 s. 10.) Samme året 
talte endog Åge Åleskjær på baptistenes predikantkonferanse. 

24 Rick Warren, Målrettet menighet. Vekst uten å gå på akkord med budskap og 
oppdrag (Skjetten: Rex, 1997) s. 55. Den norske tittelen er oversatt fra 
originalutgaven The Purpose-Driven Church (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 
1995). 
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Garcia dePresno. Egil Svartdahl skriver blant annet at dette “er den 
desidert beste boken jeg har lest om menighetsbygging.” 

Vi ser altså at det, især fra 1990-tallet av, er blitt etablert ulike arenaer 
hvor blant andre pinsevenner og karismatikere har stiftet nærmere 
bekjentskap med hverandre.25 I 1998 ble det endog arrangert en 
Skandinavisk Vekkelseskonferanse i Oslo Kristne Senters lokaler hvor 
predikantene Aril Edvardsen, Thoralf Gilbrandt, Åge Åleskjær, Enevald 
Flåten og Ulf Ekman stod på samme talerstol.26 Det er vanskelig å 
forklare forsoningen mellom norsk pinsebevegelse og Aril Edvardsen i 
Sarons Dal, samt mellom norsk pinsebevegelse og trosbevegelsen 
løsrevet fra konferansen i 1998. Også Ulf Ekmans senere nedslagsfelt 
innen norsk pinsebevegelse må sees i sammenheng med 
vekkelseskonferansen i 1998. Denne, som de ulike fellesarenaer navngitt 
tidligere i denne artikkelen, synes delvis foranlediget av en felles uro 
over liberaliseringstendensene innen etablert norsk kirkeliv, hvilket 
innenfor denne bibelkonservative fløyen kan ha virket økumenisk sett 

                                                   
25 Willow Creek Norge er ifølge virksomhetens hjemmeside et annet eksempel 

på et “tverrkirkelig ressurssenter som ønsker å hjelpe norske menigheter og 
forsamlinger til å nå nye mennesker med evangeliet.” Mye av inspirasjonen har de 
hentet fra Bill Hybels Willow Creek Community Church i Chicago som, tilsvarende 
Richard Warrens Saddleback-nettverk, ivrer for en kristen møtekultur tilrettelagt for 
kirkefremmede. Deres varemerke er ‘seeker sensitivity’-møter. Hybels har besøkt 
Norge ved flere anledninger, og både pinse- og karismatikkforkynnere har latt seg 
inspirere av ham og har deltatt på Willow Creek Norges konferanser, samt 
nyttiggjort seg av deres ressursmateriell. I denne sammenheng bør også tyskeren 
Christian Schwarz, som leder Naturlig Menighetsutvikling på verdensbasis (om lag 
70 land), nevnes. I 1998 kontaktet han den norske religionssosiologen Ommund 
Rolfsen med forespørsel om denne ville bli nasjonal partner for stiftelsen K-vekst. 
Sistnevnte er et firma som gir tilbud om menighetsundersøkelse, bøker og 
veiledning. Siden 1999 har en rekke norske pinsemenigheter søkt veiledning 
gjennom K-vekst. Det synes rimelig å hevde at det var i etterkant av K-veksts 
etablering i 1998 at norske pinsevenner begynte å vise synlig interesse for 
menighetsplanting. Rolfsen var for øvrig med i ledelsen av Dawn Norge og 
illustrerer i så måte fravær av vanntette skott mellom de ulike 
menighetsplantingsnettverkene. Rolfsen har endog sittet i styret for Norsk 
Kirkevekstforum, en stiftelse som riktignok ikke synes å hatt nevneverdig 
innflytelse på verken pinsevenner eller karismatikere (selv om også den karismatiske 
forkynneren Reidar Paulsen var med her).  

26 Anne Gustavsen, “Isbryter.” Korsets Seier, 21. november 1998. http://k-s.no/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=155394&Itemid=74, nedlastet 10. 
mai 2009.  
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konsoliderende. Man synes også å ha møttes i en felles anerkjennelse av 
fravær av tallmessig framgang, samt i en felles ‘nød’ for vekkelse og 
numerisk tilvekst. 

Fokus på lederskap 
Den opprinnelige karismatiske bevegelse var en grasrotbevegelse innen 
de historiske kirkesamfunn. Den karismatiske erfaring som sådan stod i 
fokus, og skriftavsnittet i Joel 3:1-2 syntes å legitimere en 
demokratisering av Ånden (jfr. skriftavsnittets referanse til Åndsut-
gydelse ‘over alt kjød’, inklusiv ‘træller’ og ‘trællkvinner’) hvor skillet 
mellom predikant og forsamling ble nedtonet. Omreisende forkynnere 
underviste ikke først og fremst, men vitnet om sin egen karismatiske 
erfaring, og eventuelt om  ‘det Gud gjorde’ innenfor deres egen konfes-
jonelle sammenheng. Daværende (1984) Oaseleder Jens-Petter Jørgensen 
skrev i den anledning med referanse primært til den karismatiske 
bevegelse i Storbritannia:  

Selv om man helt fra begynnelsen av kom sammen i grupper til bønn og 
oppbyggelse, stod den personlige fornyelsen i fokus for forkynnelse og praksis i 
sekstiårene. Først i 1970-årene begynte man å beskjeftige seg med spørsmålet 
hvordan den karismatiske fornyelsen en selv hadde fått del i skulle få 
gjennomslag i ens egen lokalmenighet.27 

Også pinsebevegelsen, iallfall i Norge, har hatt et forholdsvis egalitært 
preg, selv om både Barratt og flere av hans etterfølgere nok identifiserte 
seg med en slags borgerklasse, i motsetning til menigheten for øvrig som 
så å si eksklusivt ble rekruttert fra de laverestående sosiale lag. Gjennom 
‘frie vitnesbyrd’ har like fullt arbeiderklassemedlemmene hatt med-
innflytelse i møtene. Tilsvarende har tungetale, tydning og profeti fungert 
som hierarkisk utjevning mellom predikant og menighet for øvrig. Tor 
Edvin Dahl og John-Willy Rudolph konkretiserer: 

Under prekenen kan det skje ting som kanskje virker overraskende på den 
utenforstående. Predikanten blir stanset midt i en setning. […] Den som 
avbryter er helt vanlig medlem av menigheten. Vaktmesteren ved stedets 
folkeskole, eller en av arbeiderne på saga. Han begynner å tale i tunger. Etter 
tre-fire minutter tar han en pause. Nå reiser en eldre kvinne seg. Kanskje er hun 
enslig, livnærer seg ved å stå opp klokka fire og gå rundt med avisene, og 
ekspedere et par timer i kolonialen, hvis det er ekstra mye å gjøre. Til daglig er 
hun sky og beskjeden. Nå roper hun ut over forsamlingen med voldsom 

                                                   
27 Jens-Petter Jørgensen, “Organisasjonene og Oase – spenninger og 

utfordringer.” Notat utarbeidet av Jens-Petter Jørgensen på vegne av lederskapet i 
OASE. Organisasjonenes Fellesråds Årsmøte Geilo, 3. – 6. januar 1984. 
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intensitet og glød: - Så sier Herren! Jeg sendte min egen sønn til jorden for at 
dere skulle finne fred. Jeg elsket dere så høyt at jeg ofret ham på korsets tre for 
å sone deres synder. Om ikke lenge kommer han for å hente alle som har tatt 
tilflukt i troen på Jesus Kristus, men ute i verden vansmekter millioner uten håp 
og uten Gud. Dere er mine vitner, dere er min munn, mine hender, mine ben, 
dere må bringe det glade budskap om den frelse jeg har tilveiebragt. Se, 
markene er hvite til høst, sier Herren. Hvem vil gå for meg? 

 Så tier hun, og mannen som begynte å tale i tunger, fortsetter. Dette er en 
profeti og en tydning. Et budskap direkte fra Gud. Taleren står stille på 
talerstolen. Hodet er bøyd, øynene lukket. Når vekslingen mellom profeti og 
tydning er avsluttet, fortsetter han kanskje talen, eller han ber menigheten bøye 
kne og be. På denne måten blir den likhet som eksisterer på tvers av de mange 
‘stillingene’  både innenfor menigheten og innenfor bevegelsen, markert. Det 
profetiske budskap kan komme til hvem som helst. Guds nådegaver blir gitt til 
alle, uten persons anseelse. Pinsevennenes gudstjenesteform er noe av det mest 
antiautoritære og egalitære i norsk kristenliv.28 

Synlige autoritære trekk ved den karismatiske bevegelse i USA 
oppstod i og med den skismatiske Discipleship- eller Shepherding-
bevegelsen som holdt på å kløyve den karismatiske bevegelsen i to midt 
på 1970-tallet.29 Bevegelsen oppstod imidlertid ikke i noe ideologisk 
vakuum, idet det selvbestaltede lederskapet trakk veksler på en rekke 
premissleverandører. En av disse var kineseren Watchman Nee, hvis bok 
Spiritual Authority ble oversatt til norsk under tittelen Åndelig autoritet 
og utgitt på Logos forlag i Sarons Dal i 1979. I denne synes underordning 
under menighetens lederskap viktigere enn å leve i samsvar med Guds 
moralske vilje: “We should not be occupied with right or wrong, good or 
evil; rather should we know who is the authority above us.”30 En annen 
viktig premissleverandør var argentineren Juan Carlos Ortiz, som flere av 
lederne møtte i 1973. Også i Norge utøvde Ortiz en viss innflytelse 
gjennom deltakelse på sommerstevner i Sarons Dal. To av hans bøker ble 
oversatt til norsk, og jeg tar med et lite sitat fra den ene norske 
oversettelsen for å illustrere hvor radikal Ortiz var i sin underordnings-
agitasjon: 

                                                   
28 Tor Edvin Dahl og John-Willy Rudolph, Fra seier til nederlag. 

Pinsebevegelsen i Norge (Oslo: Land og Kirke / Gyldendal Norsk Forlag, 1978) s. 
99-100. 

29 Geir Lie, “Shepherdingbevegelsen – en kortfattet historikk.” Baptist nr. 2 / 
2001 s. 33-43. 

30 Watchman Nee, Spiritual authority (New York: Christian Fellowship 
Publishers, 1972) s. 23. 
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Når vi får besøk i menigheten vår, behøver vi ikke å be og trygle noen om 
overnatting for gjestene. Isteden sier vi ganske enkelt til en eller annen: ‘Du 
broder, du tar med deg disse vennene hjem til ditt hus og sørger for dem.’ Vi 
spør ikke, vi gir en ordre. Fordi huset allerede tilhører Herren. Og folk takker 
Herren fordi de får lov til å bo i Hans hus. Det er en uvanlig måte å gå frem på. 
Men vi forstår at det er riktig når vi tenker  på at vi i grunnen bare er treller i 
Guds rike.31 

Den amerikanske trosbevegelsen syntes i utgangspunktet å stå i grell 
kontrast til Shepherdingbevegelsens hierarkiske autoritetsstruktur. 
Trosbevegelsen var nemlig mye mer individualistisk orientert, med et 
fokus på at den enkelttroende selv var istand til å høre Guds stemme, selv 
var istand til å be troens bønn for syke og lidende, selv var betrodd den 
samme autoritet som Jesus innehadde under sitt jordeliv. Amerikaneren 
Daniel Ray McConnell har utvilsomt rett når han skriver at 
trosbevegelsen knapt gjorde seg synlig bemerket innen det pinserelaterte 
landskapet i USA mens Shepherdingbevegelsen seilte i medvind. Med 
referanse til trosbevegelsens grunnlegger Kenneth E. Hagin, skriver 
McConnell: 

Although Hagin had been in ministry for years and had participated heavily in 
the post-war Pentecostal healing movement of the 1950s, his ministry did not 
begin to blossom until after 1967. As late as 1973, while the Shepherding-
Discipleship teaching was still in vogue, his association employed only 19 full-
time workers. By the time the Shepherding-Discipleship controversy was over, 
Hagin’s staff had tripled to close to 60. Like some sort of overnight adolescent 
craze, suddenly authority and discipleship were ‘out’ in the charismatic 
movement and faith and prosperity were ‘in’.32 

Trosbevegelsens individualistiske laissez-faire orientering tok 
imidlertid en ny dreining tidlig på 1980-tallet. Jeg gikk selv på 
bibelskolen Victory Bible Institute i Tulsa, Oklahoma i 1983 hvor Bob 
Lemons bok God’s people & church government33 ble promotert og hvor 
forfatteren agiterte for berettigelsen av pastorstyrte menigheter (i 
motsetning til blant annet en kongregasjonalistisk menighetsstruktur). 
Allerede i 1981 hadde dessuten Hagin utgitt The Ministry Gifts, hvor han 
med utgangspunkt i Ef. 4:11-12 argumenterte for at Gud på en særskilt 

                                                   
31 Juan Carlos Ortiz, Følg meg (Oslo: Ansgar forlag, 1977) s. 38. 

32 Daniel Ray McConnell, A Different Gospel. A Historical and Biblical Analysis 
of the Modern Faith Movement (Peabody, Massachussetts: Hendrickson Publishers, 
1988) s. 78. 

33 Boken ble utgitt i 1983 på Kenneth E. Hagins svigersønns Harrison House 
bokforlag. 
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måte ville lede menigheten gjennom apostel-, profet-, evangelist-, hyrde- 
og lærergaven. Nå bifalt aldri Hagin Shepherdingbevegelsens 
autoritetshierarki, men det er like fullt et faktum at 1980-årenes 
trosbevegelse og dennes forkynnelse av embetsgavene i Ef. 4:11-12 på 
avgjørende punkter brøt med den opprinnelige karismatiske bevegelses 
betoning av ‘det almenne prestedømme’. 

Også i norske trosmenigheter ble man raskt vitne til et embetshierarki. 
Pastorer, som kort tid i forveien hadde gått i slitte dongeribukser, gikk til 
anskaffelse av gjennomsiktige plexiglasslignende talerstoler, og man 
slapp ikke til på møteplattformen uten dressjakke og slips. Herigjennom 
synliggjordes forskjellen mellom ordinære møtedeltakere og menn og 
kvinner som hadde en særskilt ‘tjeneste’ (ministry). Snart kopierte 
imidlertid mange av møtedeltakerne den nye kleskodeksen. 
Synliggjøringen av en forskjell ble dog ytterligere forsterket ved at de 
fremste stolradene ofte var reservert forkynnere og andre i ‘tjeneste’. At 
betydningsinnholdet av ordet ‘tjeneste’ ble radikalt endret fra det å være 
en tjener til at man fikk en maktposisjon (jfr. apostel- eller 
profettjeneste), ble knapt reflektert over. Både i tradisjonelle 
trosmenigheter og i mer outrerte karismatiske menigheter ble det begått 
stygge overtramp overfor enkeltpersoner. Det kunne dreie seg om verbale 
krenkelser, men også at man ble fratatt voksenstatus og fikk konkrete 
direktiver om hvordan man skulle handle i privatlivet. 

Selv om ikke alle gikk like langt i illegitim maktutøvelse, 
representerte lederskapsbetoningen et markant brudd med den 
karismatiske fornyelsesbevegelsen.34  Ofte kunne - og kan - det være 
flytende overganger hva angår lederskap i betydningen å lede en 
menighetsaktivitet  og å lede mennesker. Det kan umulig være lett å 
orientere seg i sunn retning når noen av de samme aktørene promoterer 
ulike lederskapsbetoninger, altså ikke tydeliggjør om de ser på seg selv 
som leder,  eventuelt snakker om lederskap, i betydningen (1) 
aktivitetsleder eller i betydningen (2) at man angivelig har en Gud-gitt 
gave som leder av mennesker. Ett tilfeldig eksempel på vilkårlighet hva 
angår synet på lederskap reflekteres gjennom det karismatiske 
bokforlaget Hermon, som utgir lederskapsbøker av både John C. 

                                                   
34 Andre karismatiske menigheter har hentet inspirasjon om ledelse fra 

forfatteren Ralph Neighbour. Ytterligere andre igjen har tatt et visst utgangspunkt i 
colombianeren César Castellanos G12 cellegruppekonsept og etter hvert forsøkt å 
tilpasse dette norske forhold.  

TM

PDF Editor



Fra pinsevenn eller karismatiker til pinsekarismatiker 

 536 

 

 

Maxwell og John Bevere.35 Så vidt jeg kan bedømme, er Maxwells 
lederskapsbetoning i all hovedsak relatert til aktivitetsledelse, mens 

                                                   
35 Bevere skriver i Under cover, norsk oversettelse Under Guds beskyttelse 

(Kjeller: Logos [en underavdeling under Hermon forlag], 2002) at den som ikke 
følger jordiske autoriteter, vil bli rammet av ulykker, for eksempel en bilkollisjon. 
Vi synes ikke ansvarlig for egne handlinger dersom disse er beordret oss ovenfra, for 
eksempel via mannlig ektefelle, pastor eller arbeidsgiver. Er vi ikke lydige mot våre 
jordiske autoriteter, gjør vi opprør mot Guds ordninger. På s. 155 i den norske 
oversettelsen forteller Bevere om sin 9 år gamle sønn som har en eksemplarisk 
oppførsel, men likevel opplever at læreren gir ham skylden for noe han ikke har 
gjort. Sønnen prøver å forklare at læreren misforstår, at det er noen andre som er 
skyldige i det han selv anklages for. Idet sønnen kommer hjem og forteller om 
situasjonen på skolen, svarer Bevere: “Vel, det er der problemet ligger, gutten min. 
Du rettferdiggjør deg selv overfor den som har autoritet over deg, og når du 
forsvarer deg selv, vil ikke Gud gjøre det.” Bevere gir sønnen beskjed om å be 
læreren om tilgivelse fordi han har utfordret dennes angivelig Gud-gitte autoritet. 
Sønnen underkaster seg farens instrukser og opplever dessuten å få lærerens 
‘tilgivelse’. Senere, forklarer Bevere, blir sønnen kåret til ukens elev. Bevere bruker 
historien som et eksempel på at det lønner seg å etterfølge hans 
underordningsforståelse. Ytterligere sitater fra Beveres norske oversettelse: 
“Konsekvensene […] er alvorlige. Det fører ikke bare Guds dom over oss, men det 
gir demoniske krefter fri adgang. Hvis vi ønsker å forbli lydige mot Gud og 
velsignet, har vi bare et valg når det gjelder delegert autoritet – underkastelse og 
lydighet.” (s. 83) “Senere talte Herren til hjertet mitt: ‘John, hvis jeg mente at enhver 
troende skulle få all sin informasjon gjennom bønn og kommunikasjon med meg, da 
ville jeg ikke utpekt myndighetspersoner i kirken. Jeg plasserte myndighetspersoner 
innen kirken med det forsett at mine barn ikke kunne få alt de trenger gjennom sitt 
bønneliv. De må i tillegg lære å gjenkjenne og lytte til min stemme gjennom sine 
ledere.’” Selv føler jeg behov for å spørre: Ser norske predikanter som leser Beveres 
bøker på seg selv som våre myndighetspersoner? Dessuten, hvor mange norske 
pinse- og karismatikerforkynnere med utrustning til å lede en menighetsaktivitet 
innehar reelt sett åndelige kvalifikasjoner som berettiger mer oppmerksomhet fra oss 
enn den oppmerksomhet som bør tilkomme det gjennomsnittlige menighetsmedlem i 
benkeraden? Jeg kan ikke skjønne at noen kan falle for det simple argumentet: 
“Hvorfor skal ikke vi som har fått nådegaver til å lede få lov til å lede?” Jeg fikk 
selv dette spørsmålet for en tid tilbake, og følte behov for å svare at det umulig kan 
være tilstrekkelig ledelseskriterium at noen hevder å inneha for eksempel 
gründerutrustning. Jeg sa videre at jeg ikke kunne se at vedkommende hadde 
kommet noe lengre i sin kristne vandring enn folk flest og dermed umulig kunne vite 
hvor veien videre skulle gå, verken i menigheten eller i mitt eget liv. På hvilket 
grunnlag ville det da være legitimt av meg selv eller andre å overgi oss til hans – og 
likesinnedes – påståtte nådegave. En annen sak er selvsagt at det vil være usunt å 
overgi seg til en annen person uavhengig av vedkommendes eventuelle 
gaveutrustning. 
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Bevere åpenbart ser på seg selv som leder av mennesker og derfor 
henvender seg til (1) mennesker med identisk selvforståelse (for at disse 
skal lære å lede på samme måte som han gjør) og (2) mennesker som 
oppfordres til å underordne seg de mennesker i sin nærkontekst som 
angivelig har samme Gud-gitte utrustning som han selv mener seg å 
besitte. Troende som har lest Maxwells bøker med positivt utbytte vil 
kanskje ikke lese Beveres publikasjoner med nødvendig kritisk distanse 
fordi begge forfatterne har fanget deres positive interesse gjennom det 
samme norske kristen-karismatiske miljøet. 

En av de sunnere variantene av ‘pinsekarismatisk’ lederskap 
reflekteres muligens gjennom Lederskolen, etablert av pinsevenn Aril 
Svartdahl i 1999. I 1995 stiftet han bekjentskap med australieren Scott 
Wilson, som hadde plantet to menigheter i Australia (Orbost New Life 
Assembly [nå Snowy River Regional Church] som han betjente i 
perioden 1982-85 og Mallacoota Assembly of God som han betjente i 
perioden 1985-86) og dessuten hadde etablert Harvest Bible College i 
Melbourne (hvor han fungerte som rektor i perioden 1985-95). Wilson 
utformet Lederskolens kursinnhold, og i dag er kursmodulene delvis 
kompetansegivende. Om lag 1500 personer har pr. dags dato fullført en 
eller flere moduler. Mange av disse er pinsevenner, men også en rekke 
karismatikere har fullført kursmoduler. Lederskolen representerer i så 
måte en av de mange fellesarenaene hvor pinsevenner og karismatikere 
møtes og gjensidig influerer hverandre. Sammen med pinsevennenes 
Korsets Seier Publikasjoner utgir Lederskolen dessuten bladet Lederskap, 
hvor både pinsevenner og karismatikere sitter i redaksjonsteamet. 

Jeg ønsker ikke å legge skjul på min dyptfølte bekymring over hva 
som foregår også innenfor mindre usunne ‘pinsekarismatiske’ 
miljøsegmenter som vektlegger lederskap. Slik jeg fra utsiden opplever å 
kunne observere, synes mange å dyrke en fascinasjon for lederskap 
koblet opp mot en sterk selvforståelse som tilhørende det sjiktet som har 
fått den Gudgitte gaven å lede ordinære møtedeltakere. Det å ha en 
bevisst eller ubevisst forståelse av seg selv som ‘leder’ og av de fleste 
øvrige som de som har kall fra Gud om å bli ‘ledet’ (av dem selv og/eller 
av likesinnede) torpederer etter mitt skjønn både genuint menighetsliv og 
normal mellommenneskelig interaksjon. 
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Spiritualitetsimpulser på tvers av konfesjonsgrensene 

Den karismatiske bevegelse ble tidlig beskyldt for lærelikegyldighet. Ikke 
minst luthersk-karismatikere møtte raskt motstand på grunn av uklare 
grenseoppganger i forhold til pinsevennenes ‘åndsdåpsforståelse’. 
Daværende bibelskolerektor Even Fougner skrev blant annet med 
referanse til den på den tid luthersk-karismatiske bevegelsen Ungdom i 
Oppdrag i Indremisjonsselskapets hovedorgan For Fattig og Rik (hvor 
Fougner dessuten var medredaktør): 

Det er uklart hvordan Ungdom i Oppdrag stiller seg til den karismatiske 
bevegelses åndsdåpteologi, som etter vårt syn er i konflikt med den lutherske 
bekjennelse. Inntil bevegelsen som sådan tar klart avstand fra denne teologi, har 
vi anbefalt våre foreninger til ikke å samarbeide med Ungdom i Oppdrag.36 

Ungdom i Oppdrag ble stiftet av Eivind Frøen og Øyvind Hofstad i 
1971, i etterkant av at Frøen og Youth With A Mission-grunnlegger 
Loren Cunningham møttes under en karismatisk konferanse i Guilford, 
Storbritannia. Til å begynne med var det kun en identifikasjonsmessig, 
men ingen formell tilknytning mellom de to bevegelsene, idet Ungdom i 
Oppdrag ønsket en formell forpliktelse på Den norske Kirkes 
læregrunnlag. Til tross for at de mer teologisk skolerte lederne (Arne 
Nordahl, Asbjørn Staveness og Reidulf Stige) gjorde høylydt motstand, 
valgte Ungdom i Oppdrag i 1987 å gi slipp på sin lutherske forankring for 
å bli fullverdig medlem av Youth With A Mission-familien. Flere av 
lederne i etterkant av 1987 har dog også vært medlemmer av enten Den 
norske Kirke eller Den evangelisk lutherske Frikirke, men det er et 
spørsmål hvor lutherske de i praksis har vært, bortsett fra i sitt bifall av 
spebarnsdåp (uten nødvendigvis å ha skjelnet mellom luthersk og 
metodistisk forståelse). En rask gjennomgang av bladet Mot Målet viser 
imidlertid en tiltakende bekymring og sorg over læreutviklingen i Den 
norske Kirke. Dette tolker jeg blant annet som en identifikasjonsmessig 
tilknytning til trossamfunnet.  

Likevel er det et faktum, som allerede påpekt, at Ungdom i Oppdrag 
allerede i 1986 aktivt inviterte amerikanske Vineyard-forkynnere til 
landet. Gjennom en norsk oversettelse, Innta byene for Gud (1991) av 
forfatter John Dawson, har Ungdom i Oppdrag dessuten vært læremessig 
premissleverandør for en spesifikk demonologi. Flere innen bevegelsen 
har hevdet at gitte geografiske områder er spesielt behersket, enten av 

                                                   
36 Dag Stange, “Indremisjonen ut mot Ungdom i Oppdrag.” Vårt Land  20. 

januar 1977 s. 2. 
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Guds Ånd, eller alternativt, av onde åndsmakter. Dette har gitt seg ulike 
utslag: valfarter til nærmest ‘hellige steder’ (Martinsville (Indiana), 
Toronto (Canada) og Brownsville (Florida)) eller såkalte 
‘forsoningsmarser’ med det mål å knuse åndsmaktenes dominans ved å 
reversere disses opprinnelige fotfeste innen et bestemt geografisk 
område. Åndsmaktenes grep forklares med at en alvorlig synd er blitt 
begått i dette området, sannsynligvis for flere generasjoner siden. Ved å 
innta rollen som stedfortreder kan man på lovovertredernes vegne be 
regionens (eventuelt nasjonens) nåværende befolkning om tilgivelse. 
Dermed, tror man, oppheves den demoniske forbannelsen og vekkelse fra 
Gud tilgjengeliggjøres. I forbindelse med reversering av åndsmaktenes 
fotfeste, benyttes gjerne uttrykket ‘spiritual mapping’ (definitorisk 
knesatt av forfatteren George Otis jr.), som henspiller på en 
åpenbaringsbasert diagnostisering av hvilke åndskrefter som angivelig 
dominerer et gitt geografisk område, samt hvordan disse gjennom 
autoritativ bønn kan detroniseres.  

Også Oasebevegelsen, oppstått i forlengelse av et navngitt 
‘Helligåndsseminar’ i Oslo i 1977, og dette igjen av en rekke regionale 
Oasestevner, har definert seg som et luthersk-karismatisk segment. Årlige 
stevner, som har alternert mellom ulike byer, samler mellom 2000 og 
5000 påmeldte deltakere. I tillegg til de årlige stevnene profilerer 
bevegelsen seg gjennom bladet Oasen, samt gjennom egne konferanser 
som spesifikt retter seg mot kristne ledere (mennesker med definerte 
ansvarsområder innenfor kirkelige virkegrener). Man har dessuten 
opprettet et spesifikt nettverk for prester og kirkelig ansatte, Oases 
Preste- og Ledernettverk. Som for Ungdom i Oppdrag, synes 
Oasebevegelsen i de senere år å ha hentet sine mest profilerte 
spiritualitetsimpulser fra ikke-luthersk hold. Bevegelsen ble gjenstand for 
kritisk mediedekning i forbindelse med at den kanadiske forkynneren 
Duncan Smith forkynte under bevegelsens tenåringsstevne i 2008. 
Tilsvarende har bevegelsen møtt kritikk på grunn av sin innledningsvis 
ukritiske hyllest til kanadiske Todd Bentleys predikantvirksomhet i 
Lakeland, Florida.37 Det ansees ikke urimelig at Oasebevegelsens 
opplevelse av læremessige liberaliseringstendenser innen Den norske 
Kirke er en hovedårsak til at fromhetsytringer og spiritualitetsimpulser 
primært hentes fra ikke-luthersk hold.  

 

                                                   
37 http://www.vl.no/kristenliv/article3736321.ece. Lastet ned 30. mai 2009. TM
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Karismatisk møtekultur 
“Den karismatiske vekkelse,” skriver den norske teologen Torleiv 
Austad, “vokste fram som en reaksjon på en intellektualisering av det 
kristne budskap.”38 Selv er jeg av den formening at den karismatiske 
bevegelse på mange måter representerte et sunt korrektiv. Like fullt vil 
jeg hevde at det innen karismatisk fornyelse alltid har eksistert 
understrømninger som har betont det subjektive og emosjonelle på 
bekostning av det objektive og rasjonelle. Fra begynnelsen av ble 
karismatiske troende anklaget for lærelikegyldighet, idet mange fant 
hverandre i en felles karismatisk erfaring og knapt var interessert i eller 
evnet å reflektere kritisk over verken denne eller andre lære- og/eller 
erfaringssannheter. Etter mitt skjønn et kritisk ankepunkt mot karismatisk 
forkynnelse og praksis er det ensidige fokus på det som angivelig skjer i 
offentlige møter hvor karismatiske troende kommer sammen til 
forkleinelse for det faktum at både karismatikere og ikke-karismatikere 
tilbringer betraktelig mer tid utenfor enn innenfor møtelokalet. Den 
karismatiske møteliturgien legger i stor grad vekt på at mennesker skal få 
‘møte Gud’, og siden relativt få mennesker foretar kristne omvendelser 
på møtene, begrenser ‘Gudsmøtene’ seg gjerne til at karismatikerne har 
emosjonsbaserte opplevelser. Disse opplevelsene har nok ulike 
funksjoner: Delvis styrker de karismatikeren i hans/hennes forutgående 
Gudstro (det vil si holder tvil på avstand) og delvis motiverer de til 
fortsatt kristent engasjement (at man fortsetter å slutte opp om møtene og 
fortsetter å gi seg hen til møteliturgien for på den måten å få nye – både 
identiske og beslektede - emosjonsbaserte opplevelser). 

Lovsang 

En vesentlig komponent innen karismatisk møteliturgi er såkalt 
‘lovsang’. Både innenfor Jesusbevegelsen og blant de første 
karismatikerne sang man enkle lovsangskor. Det relativt nye er imidlertid 
at mange i dag har en spesifikk ‘lovsangsteologi’ hvor motivasjonen for å 
synge disse i fellesskap og hengivelse er at lovsang er et ‘våpen’ eller et 
middel for å nedbe Guds spesifikke nærvær i møtet. Dette ‘nærværet’ 
tingliggjøres og kvantifiseres så å si idet det identifiseres med en 
spesifikk ‘salvelse’, som både kan observeres og til tider overføres fra en 
person til en annen.  

                                                   
38 Torleiv Austad, Gud møter oss. Artikler om bønn og gudsbilde (Oslo: 

Akademia forlag, 2008) s. 124. 
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Mens lukkede øyne, utstrakte hender og svaiende overkropper 
tidligere var et liturgisk uttrykk forbeholdt karismatikertroende, synes 
dette i våre dager i stadig større grad å bli kristne ungdommers 
allemannseie. Terje Hegertun refererer til sønnen Andreas, medpastor i 
pinsemenigheten Filadelfia, Oslo, som hevder at “det plantes en 
tverrkristen identitet i genene til ungdommer som (gjennom deltakelse på 
Skjærgårdsfestivalen, som samler 10.000 ungdommer hver sommer til 
kanskje det mest typiske uttrykket for [en uniformert lovsangsstil og 
omgangsform, uavhengig av om det er i et ungdomsmøte i Filadelfia, 
Oslo, i Storsalen, i Frikirken eller en lørdagskveld i en hvilken som helst 
statskirkemenighet)] på denne måten beveger seg på tvers av 
konfesjonsgrensene og som finner det meningsfullt.”39  

Skjærgårdsgospel, Norges største kristne musikkfestival, er for øvrig 
ytterligere en fellesarena hvor pinsevenner og karismatikere (samt kristne 
fra øvrige sammenhenger) møtes og har i så måte vært med og bidratt til 
læremessig og liturgisk uniformering. Man lytter til de samme artistene 
og synger disses sanger, eventuelt i norsk språkdrakt, på egne 
ungdomssamlinger. Den moderne ‘lovsangen’ har faktisk blitt et globalt 
fenomen, og blant annet Hillsong-menigheten i Australia, Soul Survivor-
miljøet i England og Passion-bevegelsen i USA har vært viktige 
premissleverandører. Et stadig økende antall tekstforfattere, med blant 
andre Darlene Zschech, Matt Redman, Don Moen og Noel Richard i 
spissen, har også sørget for en jevn tilstrømning av nye sanger.40 

Drømmen om personlig delaktighet i global vekkelse i forkant av 
Jesu gjenkomst 

Den opprinnelige pinsebevegelsen i USA var i utgangspunktet en 
eskjatologisk, ja, millennisk bevegelse. Jesu snarlige gjenkomst stod for 
døren og ville foranlediges av en verdensomspennende vekkelse. Selv 
representerte de første pinsevennene selveste endetidsmenigheten (‘Kristi 
brud’), som innestod for alle lære- og erfaringssannheter som den 
opprinnelige menighet hadde stått for, men som var gått tapt fra 300-

                                                   
39 Terje Hegertun, “Postkonfesjonalisme. Utfordringer fra en postkonfesjonell 

tid.” http://www.hegertunsblogg.org/2009/02/postkonfesjonalisme.htpl. Nedlastet 1. 
juni 2009. Opprinnelig foredrag på Frikirkens pastorkonferanse i Stavern, juni 2008. 

40 Geir Lie og David André Østby, “Lovsang og tilbedelse” i: Geir Lie, red., 
Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse. Ettbinds oppslagsverk (Oslo: 
Refleks-Publishing, 2. utg. 2008) s. 103-104. 
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tallet e.Kr., men sakte men sikkert var blitt gjenoppdaget fra og med 
reformasjonen av. Tungetalen, som pinsevennene av mange først og 
fremst er blitt identifisert med, ble forstått som et reelt jordisk språk, 
hvorigjennom budskapet om Jesu snarlige komme skulle utbres til alle 
verdenshjørner før pinsevennene midlertidig skulle bortrykkes for å feire 
Lammets bryllupsmåltid i himmelen. 

De første amerikanske pinsevenners læreforståelse på disse punkt ble 
videreført av den kanadiske Latter Rain bevegelsen, som oppstod i North 
Battleford, Saskatchewan i februar 1948.41 I tillegg til en spesifikk 
historieforståelse (Kirkehistorien fram til reformasjonen av karakteriseres 
som forfallshistorie, deretter som en restaurasjonshistorie som kulminerer 
med ens egen bevegelse, som blir redskap for en verdensomspennende 
vekkelse), eskjatologi (Jesus kommer snart for å hente sin ‘brud’ [det vil 
si en elitegruppe blant de troende], deretter kommer trengselstid og dom) 
og ekklesiologi (for eksempel at ‘endetidsmenigheten’ [som en selv 
representerer] blir betrodd å bære fram de siste tapte lære- og 
erfaringssannheter), ble det innen Latter Rain bevegelsen vektlagt at Gud 
var iferd med å gjenreise det nytestamentlige apostel- og profetembedet. 

Latter Rain-bevegelsen klarte ikke å infiltrere de eksisterende 
pinsesamfunnene i Canada og USA, men dens innflytelse gjorde seg like 
fullt gjeldende gjennom signifikante forkynnere innen ulike karismatiske 
miljøsegmenter. Tidligere professor ved Fuller Theological Seminary, C. 
Peter Wagner, vedgår blant annet at en del av forkynnerne innen for hans 
eget ‘apostoliske’ nettverk “have roots in the Latter Rain movement.”42 

I Norge var Aril Edvardsen tidlig ute med amerikansk-inspirert 
litteratur som forfektet et gjenopprettelsesbudskap hvor Gud gjenreiste 
både tapte bibelske sannheter og apostel- og profetutrustning. Budskapet 
ble forankret i en tro på at Jesus snart kommer tilbake for å hente de 
sanne troende og at dette Jesu komme ville foranlediges av en 
verdensomspennende vekkelse. Vineyardmenigheten i Oslo ble en av 
flere eksponenter for et beslektet budskap. Ikke usannsynlig fikk de del i 
dette gjennom den amerikanske Vineyardbevegelsens kontakt og 

                                                   
41 Geir Lie, “Moderne apostler.” Humanist nr 2 2002 s. 49-59. 

42 Charles Peter Wagner, Churchquake (Ventura, CA: Regal Books, 1999) s. 41. 
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interaksjon med de såkalte Kansas City profetene.43 Også Rick Joyners 
bøker synes å ha spilt en ikke uvesentlig rolle.44 

Vineyardmenigheten var for øvrig en av de første norske nedslagsfelt 
for den såkalte ‘Toronto’-fornyelsen, som oppstod i daværende Toronto 
Airport Vineyard i 1993. Rent ytre sett kan ‘fornyelsen’ beskrives ved 
hjelp av et begrenset antall observerbare fysiske foreteelser som ble 
tolket, dels som Guds suverene handling i og gjennom den troende, dels 
som den troendes respons på Åndens gjerning i vedkommende. Tormod 
Engelsviken fanger inn alle de essensielle foreteelsene, idet han skriver: 

Det dreier seg om ukontrollerbar latter og utrøstelig gråt, om sterk skjelving, 
risting og andre kroppslige bevegelser, om å falle på gulvet og bli liggende der 
[…], om å te seg som ruset uten å være det, og om mer bisarre foreteelser som å 
frembringe bestemte dyrelyder (for eksempel brøling) eller etterlikne enkelte 
dyrs atferdsmønster.45 

Ryktene om at Gud gjorde noe radikalt nytt i den lille 
Vineyardmenigheten i Toronto spredte seg umiddelbart til 
opplevelseshungrige karismatikere langt utenfor Canadas grenser. Det 
aller første norske nedslagsfeltet for ‘Toronto’ skjedde sannsynligvis på 
sommeren 1994, idet Vineyardforkynnerne Bill Twyman og David 
Parker talte på årets Oasestevne i stedet for en sykemeldt John Wimber.46 
Kun få dager etter sommerstevnets avslutning dro de første norske 
karismatikerforkynnerne på lederseminar til Torontomenigheten. 
Sammen med daværende Oaseleder Jens-Petter Jørgensen, pastor Reidar 
Paulsen (Kristkirken, Bergen) og pastor Kjell Aasmundrud (Oslo 
Vineyard) representerte Martin Cave (bysekretær i Stavanger 
Indremisjon) de første norske forkynnerne i Toronto Airport Vineyard 
Church. Idet disse vendte tilbake til Norge, arrangerte snart både Oslo 
Vineyard, Kristkirken og Stavanger Indremisjon hver sine konferanser, 

                                                   
43 For en norsk presentasjon av disse, se Geir Lie, “Profetvekkelsen – med fokus 

på Kansas City.” Fast Grunn nr. 3 1999 s. 181-189. 

44 Erling Rimehaug, “Theology is what we do. Is Vineyard really evangelical?”, 
upublisert manuskript datert 15. juni 1999. 

45 Tormod Engelsviken, “Toronto-bevegelsen – siste nytt på vekkelsesfronten?” 
Tidsskrift for Kirke, Religion, Samfunn, hefte 2 1995 (Årgang 8) s. 248.  

46 Vineyardgrunnlegger Wimbers innflytelse innen norsk luthersk-karismatikk i 
1980- og 90-årene utgjør en ikke uvesentlig del av bakteppet om man vil forstå både 
Oase og Ungdom i Oppdrags nåværende åpenhet for spiritualitetsimpulser fra 
primært ikke-luthersk hold. 
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og det var utvilsomt via disse tre sammenhengene at de eiendommelige 
fenomenene ble aktualisert på norsk kirkemark. Etter hvert skulle disse få 
nedslag både blant baptistene, Misjonsforbundet, Den Evangelisk 
lutherske Frikirke, Kristent Fellesskap og i enkelte trosmenigheter. 

I samme periode bestemte pastorene Kjell Aasmundrud (Vineyard), 
Bernt Torgussen (Asker og Bærum Bibelsenter) og Pål Brenne (Den 
Evangeliske Forsamling / Misjonskirken, Majorstua) seg for å komme 
regelmessig sammen til personlig oppbyggelse. Ryktene gikk fort, og 
innen kort tid samlet pastorgruppa åtte forkynnere som alle hadde 
opplevd fornyelse gjennom ‘Toronto’. Olav Garcia de Presno (Storsalen) 
og Egil Svartdahl (Filadelfia) kom også raskt inn i gruppa og ble etter 
hvert hovedledere. Noe av hensikten bak pastorfellesskapet synes 
innledningsvis å ha vært et ønske om å synliggjøre enhet og åndelig 
fellesskap, dette utfra en forståelse om at enhet på karismatisk lederplan 
(forkynnerplan) kan fungere som utløsende årsaksfaktor for vekkelse. 
Som et synlig uttrykk for denne enheten stod pastorgruppas ulike 
lokalmenigheter sammen med Oslo Vineyard som innbyder til 
pinsekonferansen i 1998, selv om Vineyardmenigheten alene håndterte 
alt praktisk rundt arrangementet. Vineyardbevegelsen i USA hadde på 
dette tidspunkt for lengst tatt et oppgjør både med Torontofenomenene og 
lokalmenigheten i Toronto (som signaliserte skismaets organisatoriske 
faktum gjennom navneendringen til Toronto Airport Christian Fellowship 
i januar 1996). Pinsekonferansen i Oslo var imidlertid først og fremst 
preget av de såkalte Kansas City-profetene, som få år i forveien hadde 
avlevert sterke impulser til Vineyardbevegelsen, men som på dette 
tidspunkt ikke lenger hadde Vinyeardbevegelsens tillit i USA. Flere av de 
angivelige ‘profetene’ forfektet, tilsvarende man hadde gjort innen Latter 
Rain bevegelsen, at Gud ville gjenreise sin menighetsstandard gjennom et 
karismatisk lederskap. Både på konferansen i Oslo og i tilsvarende møter 
i Grenlandsområdet ble det fastslått at Norge stod foran en stor vekkelse. 

Pastorgruppa, hvis tilblivelseshistorie er uløselig knyttet til 
Torontofenomenene, men som også mottok inntrykk både fra den såkalte 
‘Pensacola Revival’47 og fra toneangivende ‘profetskikkelser’ i USA, var 
kort tid i forveien blitt viklet inn i et ytterligere angivelig ‘Åndens vær’. 
De hadde nemlig også fått kontakt med de såkalte ‘Lysbærerne’, et 
nyreligiøst miljø i Trondheim som i 1997 opplevde en dreining henimot 

                                                   
47 ‘Pensacola Revival’, i fenomenologisk forstand beslektet med ‘Toronto’, 

hadde sitt utspring i menigheten Brownsville Assembly of God i Pensacola, Florida 
18. juni 1995. 
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kristendommen. Under pinsekonferansen i Oslo i 1998 advarte imidlertid 
flere av de amerikanske forkynnerne Aasmundrud privat, blant annet på 
grunn av “sensualisme mellom kjønnene,” “[en] ånd av spiritisme” og 
“profetier i trance”. En av forkynnerne, Paul Cain, var endog i tvil om 
‘Lysbærerne’ “[kunne] kalles en kristen vekkelse i det hele tatt.” 
Svartdahl, Garcia de Presno og Aasmundrud hadde imidlertid takket ja til 
å ha et privat pastoransvar for ‘Lysbærerbevegelsen’. Aasmundrud så for 
seg en formidabel vekkelse innen kort tid, og på en pastorsamling 15. 
august 1998 ble ‘Lysbærerbevegelsen’ karakterisert som “frøet” som 
skulle initiere endetidsvekkelsen.48 Allerede i februar samme året hadde 
han innlemmet daværende leder for Vineyard Norden, Hans Sundberg, i 
en angivelig åpenbaring fra Gud, nemlig at Oslo Vineyard, Filadelfia i 
Oslo og “Inre Missionen” (Storsalen i Oslo) ville opphøre på sommeren, 
idet vekkelsen ville bringe inn så mange nyfrelste.49 Da det ikke ble noe 
av denne vekkelsen, ble dette årsaksforklart med at en av ‘profetene’ i 
‘Lysbærerbevegelsen’ ikke hadde fått den autoritative plass og funksjon 
som Gud hadde ønsket.50 

Det foreløpig ferskeste fenomenenet innen norsk karismatisk 
opplevelseskristendom har fått navnet ‘soaking’, og henspeiler på en 
spesifikk avslappings-/meditasjonsteknikk hvor man søker å bli 
‘gjennomvætet’ av Guds Ånd.51 Allerede i januar 2007 arrangerte Martin 
Cave (pastor i IMI-kirken, Stavanger) ‘Catch the Fire’-konferanse med 
‘Torontopastor’ John Arnott og hvor ‘soaking’ stod på programmet. 
Målet med ‘soaking’, på linje med ‘Toronto-fornyelsen’ (1994) og 
‘Pensacola Revival’ (1995) er å gi troende konkrete erfaringer som 

                                                   
48 Hans Sundberg, “Thoughts regarding the Lightbearers and Kjell 

Aasmundrud.” Upublisert manuskript. 

49 For å unngå misforståelse vil jeg her uttrykkelig slå fast at pastorgruppa aldri 
var noen homogen størrelse, men hadde innbyrdes avvikende syn på blant annet 
Lysbærerbevegelsen. Det er derfor viktig å få fram at Aasmundsruds vyer om 
verdensvekkelse og Lysbærerbevegelsens unike rolle i dette endetidsdramaet, samt 
en angivelig oppløsning av Oslo Vineyard, Filadelfia og Storsalen,  så langt jeg kan 
bedømme, aldri ble forfektet av pastorgruppa som sådan. 

50 Hans Sundberg, “Kyrkoordningsfrågor angående Ljusbärarna / Kjell 
Aasmundrud.” Upublisert manuskript, datert 11. september 1998. 

51 For ytterligere opplysninger om soakingfenomenet, se  blant annet 
http://arnehelgeteigen.weblogg.no/1223065447_03okt2008.html. Nedlastet 8. juni 
2009.  
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identifiseres med ‘Guds nærvær’. En tilsvarende konferanse i mars 2007 
ble arrangert av Cave i samarbeid med Alv Magnus (Ungdom i 
Oppdrag), Einar Ekerhovd (Oase) og Håkon Fagervik (Nordic Mission). 
Det ble snart etablert en rekke ‘soaking-grupper’, blant annet i 
Misjonskirken i Bodø, Frikirken på Bryne, Oslo Vineyard, og Storsalen 
(Oslo).52  

Noen kritiske kommentarer 

Som nevnt innledningsvis i denne artikkelen, opplever jeg selv i stor grad 
å ha stått på utsiden og kun i sidespeilet å ha kunnet betrakte noe av det 
som  synes å ha skjedd innen karismatiske miljøsegmenter i Norge de 
siste 15 årene. Jeg identifiserer meg fremdeles som en karismatisk kristen 
som i mitt personlige bønneliv praktiserer en karismatisk 
kristendomsform. Samtidig har jeg, til tross for forholdsvis regelmessig 
møtedeltakelse både i pinsemenigheter og karismatiske sammenhenger, i 
stadig større grad opplevd meg fremmedgjort i forhold til disse 
miljøsegmentene. 

Allerede under den karismatiske fornyelses tidlige år ble det frembåret 
legitim kritikk i forhold til lærelikegyldighet, en overfladisk økumenikk 
basert på felles karismatiske erfaringer, loviskhet og elitisme. Selv 
opplever jeg at flere av ovennevnte anklagepunkter er gyldige den dag i 
dag. Samtidig har jeg – og mange med meg – opplevd mye godt og 
berikende i møte med karismatisk kristendom. Subjektive opplevelser av 
Guds nærhet, tror jeg, har skapt og intensivert et ønske om å leve i Kristi 
etterfølgelse. Opplevelsen av Guds nærvær har fremtvunget mer solid 
refleksjon rundt Guds person og vesen. For meg er det ikke mulig å 
skjelne mellom Guds konstante allestedsnærværen og Hans angivelige 
manifestestasjon av det samme nærværet. Jeg tror heller ikke nærværet 
kan kvantifiseres, og slett ikke forøkes gjennom verken ‘lovsang’ eller 
andre midler / teknikker. Slik jeg forstår det som kristen, er vi kalt til å 
ære Gud utfra motivasjonen at Han er denne ære verd, ikke som et 
nærmest manipulativt - eller eventuelt med Guds Ånd samarbeidende - 
grep for å nedbe Hans angivelige ‘salvelse’ gjennom repeterende trestemt 
‘lovsang’. Selv opplever jeg karismatisk ‘lovsang’, slik denne ofte 
kommer til uttrykk på pinsevenn- og karismatiske møter, som selvsentrert 
og narsissistisk. Jeg var selv lovsangsleder i Guds Lam Kirke på slutten 
av 1980-tallet og minnes hvordan flere av oss undret oss over at 

                                                   
52 http://www.soaking.no/index.php?art=11&kat=6&mid=0. Nedlastet 8. juni 

2009. TM
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‘salvelsen’ var så mye ‘sterkere’ når vi sang trestemt akkompagnert av 
maj-9 og moll-6 akkorder. Vi skjønte ikke at det å gi seg hen til musikken 
frigjorde kroppens endorfiner. Selvsagt hadde vi samtidig et oppriktig (så 
oppriktig som det sannsynligvis er mulig, med tanke på at vi var/er falne 
skapninger) ønske om å ‘samarbeide med Guds Ånd i møtet’. Det at 
pinsevenners og karismatikeres liturgiske uttrykk de senere årene har fått 
nedslagsfelt også i ikke-karismatiske ungdomsmiljøer, tolker jeg ikke 
som at sistnevnte miljøer har fått del i den samme Gudshengivenhet som 
jeg tror mange av oss hadde på 1970- og 1980-tallet. Tvert imot tror jeg 
de så å si eksklusivt har fått med seg den selvsentrerthet, narsissisme og 
opplevelsessøken som hele tiden fulgte oss, parallelt med vår 
Gudshengivenhet.  

Nærmest fra begynnelsen av, tror jeg, ble vi ført inn i en måte å leve 
ut vår karismatikk på som ikke taler sant om livet. Vi hørte forkynnelse 
som poengterte viktigheten av å ‘klappe for Jesus’ under møtene, på 
samme måte som folk flest klappet for fotball-laget man var tilhenger av. 
Få reflekterte over at analogien mellom Jesus og Vålerenga, for 
eksempel, neppe var gyldig. De fleste troende, karismatikere som ikke-
karismatikere, blir fra tid til annen anfektet av tvilstanker. Dersom man 
imidlertid sitter på tribunen og reelt sett anfektes av hvorvidt Vålerenga 
som fotball-lag er illusorisk eller har selvstendig eksistens, trenger man 
profesjonell hjelp. Det å ‘klappe for Jesus’ på samme måten som en selv 
eller andre klapper for Vålerenga, mener jeg, er etisk uærlig fordi man på 
den måten kommuniserer både overfor seg selv og overfor omgivelsene 
(innad i menigheten og utad overfor ikke-troende) at man innehar en mer 
substansiell visshet hva angår Guds eksistens enn hva som er berettiget. 
Dermed står man i fare for å manipulere ikke-troende til å ta et kristent 
standpunkt basert på feilaktige, ja, løgnaktige premisser. 

Tilsvarende talte vi usant om livet når vi i lovsangsrusen, med en hånd 
i været, øyne fiksert på ett eller annet punkt i taket og med et henrykt 
smil rundt munnen, nærmest gav uttrykk for at vi så like inn i himmelen. 
Nettopp fordi vår lovsangs-adferd og vår lovsangsforståelse tok 
utgangspunkt i at det vi følte var uttrykk for Guds nærvær, og at dette 
nærvær i stor grad ble oss til del på grunn av vår åndelige hengivenhet, 
skjønte vi ikke, og skjønner mange fremdeles ikke, hvor lite åndelig 
hengivne vi egentlig var og er. Som nygift skjønte jeg ikke hvorfor jeg 
plutselig mistet behovet – og evnen – til å tilbringe timer 
sammenhengende i bønn. Først på et senere tidspunkt forstod jeg at de 
mange timene jeg tidligere hadde investert i bønn i stor grad skyldtes min 
ensomhet og behovet for opplevelsen av nærhet. Idet mye av denne TM
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nærheten ble dekket da jeg ble gift, forsvant mye av behovet for bønn. På 
samme måte, tror og frykter jeg, vil de fleste ‘lovsangerne’ oppleve et 
vakuum dersom det glomorøse rundt virksomheten tas fra dem: det å 
være omgitt av i menighetssammenheng dyktige musikanter, samt 
opplevelsen av å være en ‘artist for Herren’ som innehar en særskilt 
‘tjeneste’.  

Jeg opplever det som en alvorlig forførelse at mange fra 40/50-års 
alderen og nedover innenfor pinse- og karismatikkmenigheter aktivt 
søker en endorfinopplevelse mens de selv tror at de primært søker Gud 
som person. Samarbeidet mellom plattform og forsamling hvor man 
kollektivt går inn i en mild form for trance har for meg lite og ingenting 
med sann lovsang å gjøre, som ærer Ham ene og alene fordi han er 
Konge og Herre. 

Tilsvarende tror jeg mye av fascinasjonen for den fremtidige 
vekkelsen virker forførende. Mange av oss har opplevd å være mer 
opptatt av vekkelsesfenomenet enn de menneskers ve og vel som vi håpet 
skulle bli ‘vakt’. Ved å fokusere så sterkt på vekkelsen der framme trodde 
mange av oss at vi levde i samsvar med Guds vilje, mens vi i praksis – i 
etterhånd – opplevde å være ganske så likegyldige overfor enkeltpersoner 
i vår nærkontekst. Å leve under en slik forførelse er ikke å tale sant om 
eget liv. 

Selv mener jeg det ligger noe destruktivt i selve kjernen av tradisjonell 
karismatisk forkynnelse: Vi oppfordres til å tale i tunger for vår egen 
oppbyggelses skyld (i stedet for at egen oppbyggelse følger som en 
bieffekt), vi initierer ‘lovsang’ for å få noe tilbake (et følbart nærvær av 
Gud i beste fall; i verste fall en emosjonell rus), og vi oppfordres til å gi 
oss hen til diverse erfaringer (relatert til ‘Toronto’, ‘Pensacola’, 
‘Lakeland’ osv; igjen enten for å få en spesifikk opplevelse som vi 
identifiserer med Guds nærvær, eller evt. fordi vi bevisst ønsker en 
følelsesmessig rus). Som regel blir vi enda mer selvsentrerte enn vi var 
før den nye ‘bølgen’ nådde oss. I tillegg blir vi fortalt om store vekkelser, 
eventuelt en siste stor vekkelse, som ligger like foran oss. Det er akkurat 
som om forkynnere og ‘lovsangere’ ikke har tro for at verken vi eller de 
selv vil bevare vårt (sitt) kristne engasjement om vi (de) ikke anspores av 
noe attraktivt lenger fremme i horisonten. Hva med å forkynne 
nødvendigheten av med Guds hjelp å leve et Kristussentrert liv fordi Han 
er Herren og fordi dette er Hans plan med oss som enkeltmennesker og 
som menighet, og dette uavhengig av hva som måtte skje eller ikke skje 
som en følge av våre valg? 
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Hvor bør veien ideelt sett gå herfra? En del pinsevenner og 
karismatikere har, utvilsomt delvis på grunn av personlig fremmedgjøring 
overfor karismatisk møteliturgi, opplevd en viss fascinasjon for den 
kristne menighets oldkirkelige røtter. Andre igjen søker å integrere 
Kristusmeditasjon og tradisjonell karismatisk lovsangsliturgi, noe som 
kan tyde på at kristen mystikk, meditasjon og tradisjonell karismatikk har 
noen erfaringsrelaterte fellesanliggende. Idet jeg selv ble en karismatisk 
kristen i en forholdsvis egalitær menighetskontekst og opplever at 
ledelsesfascinasjonen innen karismatiske sammenhenger har båret 
negative frukter, føler jeg behov for å uttrykke en viss reservasjon også 
overfor miljøer hvor enkeltpersoner blir bærere eller videreførere av en 
oldkirkelig tradisjon som inkluderer hierarkisk skjelning mellom 
embetsbærer og gudstjenestedeltaker, ikke minst siden det blant andre er 
de selv som innehar rollen som embetsbærer.  

For egen del opplever jeg behov for å identifisere en farbar vei hvor 
jeg sammen med venner som vil meg vel kan integrere hverdags- og 
familieliv med Kristusliv.  
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