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FORORD
Løft dem opp er tittelen på en ettbinds oversikt over både kjente og mindre-kjente 
forkynnere og skribenter som enten har utøvd eller fremdeles utøver en ikke uvesentlig 
innflytelse innenfor blant andre en karismatisk kontekst (mitt eget ståsted). Tittelen er 
ikke ment å forstås dit hen at alle personene som i denne boken ‘løftes opp’ får denne 
oppmerksomheten fordi de nødvendigvis har utøvd en positiv innflytelse. Selv opplever 
jeg riktignok at mange av dem faktisk har beriket mitt og andres liv gjennom sin 
forkynnelse og/eller sine skrifter. Andre, derimot, ‘løftes opp’ fordi de i objektiv forstand 
har utøvd innflytelse, og jeg ønsker at leserne (som i all hovedsak forventes å identifisere 
seg med en karismatisk kristendomsform) skal få nærmere kjennskap til en del av de 
forkynnere og skribenter som har vært med å legge premisser for mye karismatisk 
forkynnelse. I så måte føyer denne boken seg inn i rekken av tidligere utgitte bøker 
på REFLEKS-Publishing, hvis primære anliggende har vært å bidra til økt historisk og 
teologisk bevisstgjøring rundt kristen karismatikk. 

Både pinsebevegelsen og den karismatiske fornyelsen oppstod i USA, og norsk pinse-
bevegelse og karismatisk fornyelse har fått sine sterkeste ytre impulser fra den engelsk-
språklige verden. I motsetning til ettbindsverket Norsk pinsekristendom og karismatisk 
fornyelse er det i Løft dem opp forkynnere og skribenter fra primært anglo-amerikansk 
hold det handler om. Innflytelsen via nabolandene Sverige og Danmark gjør imidlertid at 
også toneangivende forkynnere/skribenter derfra har fått en viss oppmerksomhet. 

Forløperen for amerikansk pinsebevegelse var 1800-tallets hellighetsbevegelse, og en 
rekke forkynnere/skribenter med bakgrunn derfra har fått vidt nedslagsfelt blant pinse- 
og karismatikertroende uten at mange av oss har vært seg nevneverdig bevisst skriben-
tenes konfesjonsbakgrunn. Mange av oss er også -  direkte som indirekte - påvirket av 
plymouthbrødreforfattere, og noen av disse vil derfor ha sin naturlige plass i denne lille 
oversiktsboken.



REDAKTØR OG BIDRAGSYTERE
REDAKTØR

Geir Lie, cand.philol., lektor i videregående skole. Han er forlagsredaktør i REFLEKS-
Publishing, som utgir fagtidsskriftet Refleks, samt en egen bokserie med fokus på pin-
serelatert kristendom.

ØVRIGE BIDRAGSYTERE

Jan-Erik Andelin, journalist og sjefsredaktør i avisen Borgåbladet i Finland.

Torbjörn Aronsson, fil.dr. i statsvitenskap og teol.dr. i kirkehistorie, er virksom i Upp-
sala med undervisning ved Livets Ord University, kirkehistorisk forskning og politiske 
oppdrag i Uppsala kommune.

David D. Bundy, doktorand ved Universitetet i Uppsala, samt biblioteksansvarlig ved 
Fuller Theological Seminary i USA.

Joel Halldorf, teol.kand., er doktorand i kirkehistorie ved Universitetet i Uppsala.

William K. Kay, Ph.D., er leder for Centre for Pentecostal and Charismatic Studies ved 
Bangor University i Storbritannia.

Oddvar Nilsen †, tidligere pinseforstander og redaktør i pinsebevegelsens ukeavis Kor-
sets Seier i 26 år.

Nils-Eije Stävare, T.D. ved Uppsala Universitet i kirkehistorie. Han er lærer ved Pingst-
rörelsens Teologiska Seminarium (PTS) og timelærer ved Örebro Teologiska Högskola. 
Dessuten underviser han ved Kaggeholms folkhögskola i bibelemner, psykologi, filosofi, 
religion og statsvitenskap.
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ALLEN ASA ALONSO (1911-70), 
amerikansk helbredelsesforkynner med 
konfesjonell tilhørighet innen pinsesam-
funnet Assemblies of God, hvor han ble 
lisensiert som forkynner i 1936, to år et-
ter sin kristne omvendelse. Allens hoved-
kvarter ble i 1951 lagt til Dallas, Texas, 
og tre år senere startet han utgivelse av et 
eget blad, Miracle Magazine. 

Allen var kontroversiell innen Assemb-
lies of God, ikke minst på grunn av mis-
visende omtale av angivelige helbredelser 
som følge av hans forbønner. I forbindelse 
med at han i 1955 ble arrestert for fylle-
kjøring, ble det et formalisert brudd mel-
lom Allen og trossamfunnet. Året etter 
etablerte han Miracle Revival Fellowship, 
med opprinnelig base i Dallas, men to år 
senere overflyttet til Arizona. Ved Allens 
død i 1970 ble virksomheten overtatt av 
Don Stewart, som endret virksomhetens 
navn til Don Stewart Evangelistic Asso-
ciation.

■ Geir Lie

ALLEN, ETHAN OTIS (1813-1902), 
pioner innen 1800-tallets Faith-Cure be-
vegelse i USA. I 1846 opplevde han en 
personlig helbredelse gjennom bønn og 
håndspåleggelse. Allen begynte selv å be 
for syke og deltok som konferansetaler 
sammen med blant andre Charles ►Cul-
lis, Carrie Judd ►Montgomery og A.B. 
►Simpson. Allen er forøvrig forfatter av 
boken Faith Healing: or What I have Wit-
nessed of the Fulfillment of James V:14, 
15, 16.

■ Geir Lie

ANNACONDIA, CARLOS  (f. 1944), 
argentisk forkynner. Etter en kristen om-
vendelse i 1979 begynte Annacondia to 
år senere som evangelist. Han har virket i 
alle verdensdeler, men er bosatt i Buenos 
Aires hvor han leder stiftelsen Misión 

Cristiana Mensaje de la Salvación. 

■ Geir Lie

ARNOTT, JOHN (f. 1940), hovedpas-
tor i menigheten Toronto Airport Chris-
tian Fellowship. Menigheten ble etablert 
i 1988 og var til å begynne med tilsluttet 
►Vineyard Christian Fellowship. I forbin-
delse med et besøk av forkynner Randy 
►Clark i januar 1994 opplevde menighe-
ten en håndpåtakelig fornyelse. Denne 
var ledsaget av emosjonsbaserte ytringer, 
som latter, gråt, legemlige rystelser m.m. 
Menigheten ble ekskludert fra Vineyard 
Christian Fellowship i desember 1995. 

■ Geir Lie

ARTHUR, WILLIAM (1819-1901), 
britisk forkynner og forfatter, født og 
oppvokst i Nord Irland. Etter en kristen 
omvendelse som 16-åring ble han raskt 
engasjert som forkynner. Han studerte se-
nere ved Wesleyan Theological Institute 
(Hoxton College) og virket som misjonær 

Carlos Annacondia
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i India (1839-41) og Frankrike (1846-51). 
I mange år var han sekretær for The Evan-
gelical Alliance. Som forfatter av boken 
The Tongue of Fire (1851) fikk han stor 
innflytelse innenfor både amerikansk og 
britisk hellighetsbevegelse. 

■ Geir Lie

AUSTIN-SPARKS, THEODORE
(1888-1971), britisk hellighetsforkyn-
ner. Etter en kristen omvendelse i 17-
års alderen, tok Austin-Sparks i 1907 
pastoransvar i en lokal baptistmenighet i 
Ruabon, Wales, og deretter i Lewisham, 
London (1907-12) før han i 1912 mottok 
kall til Raleigh Memorial Congregational 
Church. Her ble han fram til 1921. 

Austin-Sparks ble nå pastor i Honor 
Oak Baptist Church (1921-26). I denne 
perioden ble han fortrolig med hellighets-
forkynnerne George Campbell ►Morgan 
og F.B. ►Meyer, samt Jessie ►Penn-Le-
wis, som han jobbet tett sammen med i 

perioden 1923-26.
I 1926 etablerte Austin-Sparks den fritt-

stående Honor Oak Christian Fellowship 
and Conference Center. Som konferanse-
taler i Storbritannia og USA fikk Austin-
Sparks en viss tilhengerskare i begge 
land. Både hans antropologi og ekklesio-
logi fikk betydning for kineser Watchman 
►Nees læremessige tilretteleggelse. 

 ■ Geir Lie

BAKKER, JAMES ORSEN (f. 1940), 
amerikansk forkynner og grunnlegger 
av PTL Network. I 1964 ble han ordinert 
innen pinsesamfunnet Assemblies of God 
og året etter ansatt av Marion G. (Pat) 
►Robertson innen kristent radio- og tv-ar-
beid. Bakker var med under etableringen 
av Trinity Broadcasting Network i 1973 
og startet året deretter talkshowet PTL-
Club i Charlotte, North Carolina, som 
utviklet seg til PTL Television Network. 
Bakker ble i 1989 dømt for økonomisk 

Hans-Jacob Frøen sammen med Dennis og Rita Bennett i Oslo.
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kriminalitet. 
Bakker har skrevet bøkene Move That 

Mountain (1976), Eight Keys to Success 
(1980), Survival (1981), You Can Make It 
(1983) og I Was Wrong (1996).

■ Geir Lie

BASHAM, DON WILSON (1926-89), 
forfatter og bibellærer. Etter å ha opplevd 
tungemålsgaven i 1953 tok Basham pas-
toransvar innen Disciples of Christ me-
nigheter i Washington DC, Toronto og 
Sharon, Pennsylvania. 

I 1968 flyttet han til Fort Lauder-
dale, Florida, hvor han etablerte et for-
melt samarbeid med forkynnerne ‘Bob’ 
►Mumford, Derek ►Prince og Charles V. 
►Simpson. Utfra dette utviklet den skis-
matiske ►Discipleshipbevegelsen  seg.

■ Geir Lie

BAXTER, WILLIAM JOHN ERNEST 
(1914-93), kanadisk forkynner og bibel-
lærer. Baxter har vært menighetsforstan-
der i to menigheter i Vancouver, Canada 
og parallelt med dette, samt siden, virket 
som omreisende bibellærer. I perioden 
1949-55 reiste han sammen med helbre-
delsesforkynneren William M. ►Bran-
ham, og besøkte Norge i 1950.

I 1974 lot Baxter seg innlemme i et for-
malisert relasjonsnettverk med forkyn-
nerne ‘Bob’ ►Mumford, Derek ►Prince, 
Don ►Basham og Charles V. ►Simpson. 
Utfra dette nettverket skulle den skisma-
tiske ►Discipleshipbevegelsen utvikle 
seg.

 ■ Geir Lie

BENNETT, DENNIS JOSEPH (1917-
91), av mange regnet som den karisma-
tiske bevegelses ‘far’. Sammen med fa-
milien immigrerte Bennett til USA (fra 
Storbritannia) i 1927, og etter å ha blitt 
ordinert som forkynner i 1949 betjente 

Bennett en kongregasjonalistmenighet 
i San Diego, California før han konver-
terte til Den episkopale kirke. I 1953 kom 
han til St. Mark’s Episcopal Church i Van 
Nuys, California.

Her opplevde han en karismatisk for-
nyelse i 1959. Sterkt press fra en av me-
nighetsfraksjonene bevirket at han valgte 
å si opp stillingen som menighetsprest. 
Bennett ble nå overflyttet til St. Luke’s 
Episcopal Church i Seattle, Washington, 
som ble et tidlig midtpunkt for den gry-
ende karismatiske fornyelsen. 

Bennett besøkte Norge tidlig på 
1970-tallet, og flere av hans bøker er blitt 
oversatt til norsk. 

■ Geir Lie

BERG, DANIEL (1884-1963), svensk 
pinsemisjonær i Brasil og Portugal.  Han 
ble født som Daniel Högberg i Vargön, 
Sverige. Familien var baptister, og han 
ble selv døpt i 1899. Fra barndommen av 
var han venn med Lewi ►Pethrus. Han 
immigrerte til USA i 1902 og ble pinse-
venn under et besøk hos Pethrus i Sverige 
i 1909. Adolf Gunnar ►Vingren møtte han 
under en pinsekonferanse i First Swedish 
Baptist Church i Chicago. I South Bend, 
Indiana mottok han og Vingren en profeti 
gjennom Adolf Uldine om at de skulle 
dra som misjonærer til Pará i Brasil. Berg 
dro først til Sverige for å rådføre seg med 
Pethrus og anerkjente så profetien som 
autentisk. Han ankom Brasil 19. novem-
ber 1910. Sammen med Vingren lot han 
seg tilslutte en baptistmenighet, men de 
ble snart utstøtt. Etter å ha etablert pin-
sebevegelsen i Brasil overlot de lederska-
pet til nasjonale troende. Fra 1930-tallet 
virket Berg som misjonær i Portugal. 
Han sørget mer eller mindre for sitt eget 
økonomiske opphold, om enn noe støtte 
til misjonsarbeidet i Brasil kom gjennom 
nettverk forankret i bladet Brudgummens 
Röst, redigert av O.L. ►Björk i Sverige og 
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gjennom den svenska pingstförsamlingen 
i Chicago. Senere ble han understøttet av 
Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

■ David D. Bundy

BERNADOTTE, PRINS OSCAR
(1859-1953). Prins Oscar var nest eldste 
sønn av kong Oscar II og dronning 
Sofia. Dronningen ble først ledet  fram 
til en nyevangelisk omvendelse gjennom 
kontakten med Lord ►Radstock under 
dennes Stockholmbesøk høsten 1878. 
Hun var deretter fram til sin død i 1913 en  
ivrig sjelesørger og besøkte regelmessig 
sammen med prinsene Blasieholmskyrkans 
gudstjenester. Denne kirken hadde 
vært et sentrum for den radstockske 
vekkelsen. Prins Oscar oppgav at han 
etter en gudstjeneste i 1885 regnet seg 
selv som en  gjenfødt kristen. ‘Jeg trodde. 
Jesus var nå min Frelser’, vitnet han.

I 1888 inngikk Oscar Bernadotte ek-
teskap med en kvinne som ikke var av 
kongelig byrd, Ebba Munck av Fulkila. 
Ekteskapet innebar at han var tvunget til 

å frasi seg arveretten til den svenske kro-
nen. Dog fikk han rett til å bruke prinsetit-
tel og slektsnavnet Bernadotte.

Det var den overkonfesjonelle, allian-
sekristendommen som tiltrakk prins Os-
car under hele hans lange liv - han ble 94 
år gammel. Han var ordfører i Sveriges 
KFUM i perioden 1892-1943. Midt på 
1890-tallet ble det dannet en forening for 
åndelig virksomhet i fengslene, og prins 
Oscar ble foreningens ordfører. Han var 
også fra 1892 og gjennom resten av sitt 
liv leder for søndagsskolen som ble av-
holdt i Brummerska skolan i Stockholm. 
Fra 1908 var han dessuten ordfører i den 
svenske komitéen av Den Evangeliske 
Allianse. Dette innebar blant annet at det 
opprop til en ukes felles bønn som årlig 
ble sendt ut til den svenske kristenheten 
- Den Evangeliske Allianses bønneuke - 
under disse tiår var undertegnet av prins 
Oscar Bernadotte.

Sommeren 1898 besøkte prinsen Kes-
wickkonferansen og tok sammen med dr. 
Karl Fries samme året initiativ til den så-
kalte Södertäljekonferansen. Denne ble i 
mange år framover avholdt i løpet av siste 
halvdel av september. I løpet av de første 
ti årene samlet omlag 700 personer seg 
årlig til denne konferansen. Målsetningen 
var, nøyaktig som i Keswick, det åndelige 
livs fordypning og fornyelse. Både kirke-
lige og frikirkelige ble invitert. En rekke 
talere som bidro i Keswick ble invitert til 
Södertälje. Den angloamerikanske hellig-
hetsbevegelsen nådde gjennom disse kon-
feransene ut til den svenske kristenheten.  
Ved Södertäljekonferansene delte man ut 
trykte bønnekort med samme tekst som 
i Keswick i 1902, nemlig: Vill du göra 
detta till ditt dagliga böneämne, ända 
tills svaret kommer: Herre, sänd oss en 
väckelse och börja med mig själv, i Jesu 
namn. Amen.

Prins Oscar Bernadotte var en mye 
brukt foredragsholder og predikant. Noen 
bøker publiserte han også, hvilke fikk stor Prins Oscar Bernadotte.
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utbredelse og betydning. Fremdeles på 
1930-tallet inviterte prinsen og hans kone  
til oppbyggelige  salongmøter i sitt hjem 
på Östermalmsgatan 56 i Stockholm - tra-
disjonen fra Lord Radstock ble altså vide-
reført av prinsen. Ved sin død i 1953 var 
prinsen høyt verdsatt og elsket av Sveri-
ges kristne.

  ■ Nils-Eije Stävare

BETHANY FELLOWSHIP, et evan-
gelisk kommunitetssamfunn etablert av 
norskamerikaneren Theodore A.  He-
gre (1908-84) i Minneapolis, Minnesota 
i 1945. Hegre var påvirket av Norman 
Grubb og mente å ha fått del i en spesifikk 
hellighetserfaring på 1940-tallet. I 1948 
flyttet kommunitetssamfunnet til Bloo-
mington, Minnesota. Her startet de tids-
skriftet The Message of the Cross, mis-
jonsskolen Bethany Fellowship Training 
School (nå Bethany College of Missions) 
og bokforlaget Bethany House Publis-
hers. Forlaget har profilert seg gjennom 
hellighetslitteratur og pinserelaterte opp-
byggelsesbøker.

■ Geir Lie

BICKLE, MIKE (f. 1955), pastor i Me-
tro Christian Fellowship i Kansas City, 
grunnlagt av Bickle i 1982. I 1990 ble 
menigheten fusjonert inn i Vineyardbeve-
gelsen. Det kom imidlertid til et skisma 
i 1996, delvis foranlediget av ulik still-
lingstaken til den såkalte Torontobeve-
gelsen.

Bickles menighet har hatt et særskilt 
fokus på bønn og forbønn, samt fått mye 
oppmerksomhet på grunn av sin fascina-
sjon for den nytestamentlige profetga-
ven.

■ Geir Lie

BJÖRK, OLOV LEONARD (1873-
1950), pastor, redaktør og misjonsarbei-
der. Som sønn av Olof Henriksson  Björk 
vokste han opp blant fribaptistene. Etter 
en kristen omvendelse i februar 1892 ble 
han døpt 28. august samme år. Han slut-
tet seg til baptistsamfunnet og studerte 
ved Betelseminariet i Stockholm i perio-
den 1899-1903. Blant annet på grunn av 
personlig sympati for hellighetsbevegel-
sens anliggende mottok han pastorkall fra 
baptistmenigheten i Stora Mellösa (1903-
1913), da menigheten siden W.E. ►Board-
mans besøk i 1878 hadde åpnet seg for det 
samme anliggendet.

Rundt juletider 1906 fulgte Björk nøye 
det som skjedde rundt T.B. ►Barratts krets 
i Kristiania. 5. februar 1907 mottok Björk 
selv pinseerfaringen, inklusiv tungemåls-
gaven. Sent på samme året skrev han til 
Barratt og bad om at denne skulle besøke 
menigheten i Stora Mellösa. Sammen 
med Carl Hedeen og Lewi ►Pethrus star-
tet Björk pinsebladet Brudgummens Röst, 
som han også stod som redaktør for.

I perioden 1913-18 var Björk pastor i 
Stockholms femte baptistmenighet (også 
denne med forankring i hellighetsbeve-
gelsens anliggende). I løpet av Björks 
pastorperiode hadde man rundt 1 100 mø-
tebesøkende. Björk brukte Brudgummens 
Röst til å samle inn penger og styre et 
større nettverk av pinsemisjonærer. Han 
etterfulgte John ►Ongman som pastor 
i baptistmenigheten Filadelfia i Örebro 
(1918-28). I denne perioden ble Brud-
gummens Röst til Missions-Baneret.

Etter 1928 reiste Björk rundt om i Sve-
rige som evangelist og bibellærer. I 1945 
startet han et ytterligere pinseblad, Ande 
och Liv.

■ David D. Bundy
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BJØRNER, ANNA DORTHEA VIL-
HELMINE JOHANNE LARSSEN 
(1875-1955), skuespillerinne ved hen-
holdsvis Folketeatret og Dagmarteatret i 
København, senere, sammen med mannen 
Sigurd Bjørner, toneangivende forkynner 
innen dansk pinsebevegelse.

Etter en kristen omvendelse i 1908, 
møtte hun 13. desember samme år T.B. 
Barratt, grunnleggeren  av norsk pinse-
bevegelse. Allerede under deres første 
møte bad han for henne om at hun skulle 
få sin personlige pinseerfaring, inklusiv 
en frimodighetsutrustning til å være vitne 
overfor kolleger ved teatret. Kontakten 
med Barratt vedvarte, og i 1910 mottok 
hun brev fra han, der han under opplevel-
sen å være tilskyndet av Guds Ånd, bad 
henne ‘lægge mit Liv ved Teatret paa Of-
feralteret [idet] Han havde brug for mig i 
en højere Tjeneste og skulde velsigne mig 
rigt, om jeg adlød Kaldet.’

Etter at Annas ekteskap med Jens Otto  
Gyntelberg Larssen endte med skilsmisse 
i 1898, ble hun i 1912 gift med KFUM-
sekretær Sigurd Bjørner. De startet opp 
med felleskristne husmøter før de som-
mertids gav seg i vei som omreisende tel-

tevangelister. Da de imidlertid under de 
svenske pinsevennenes sommerstevne i 
1919 ble troende døpt, møtte de motstand 
fra flere av sine tidligere alliansevenner. 
Nye dører åpnet seg istedet. I september 
1919 etablerte de menigheten Evangelie-
forsamlingen i København. 

Ekteparet må tidlig ha knyttet kontakt 
med det britiske pinsesamfunnet The 
Apostolic Church, og i 1920 fikk Sigurd 
Bjørner et profetisk budskap om at han 
var kalt til apostel. Anna og Sigurd Bjør-
ner brøt med Den apostolske kirke og lot 
seg tilslutte tradisjonell pinsebevegelse i 
1936. 

■ Geir Lie

BLUMHARDT, JOHANN 
CHRISTOPH   (1805-80), luthersk prest 
med forankring i würtembergpietismen. 
Etter fullført teologisk utdannelse i Tü-
bingen og sju år som misjonslærer i Basel 
fikk han kort tid deretter stilling som prest 
i Möttlingen.

Sin første erfaring med helbredelse 
ved bønn (egentlig eksorsisme) gjorde 
Blumhardt her i 1843. Etter at landsby-
legen hadde oppgitt behandlingen av 
den psykisk plagede Gottliebin Dittus, 
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 fy-
sisk helbredelse. 

Omfattende avisskriverier gjorde Blum-
hardt kjent langt utover landegrensene, 
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 tidligere kuranstalt i Bad Boll og 
flyttet dit. På grunn av bygningens stør-
relse kunne Blumhardt nå innlosjere mer 
enn hundre personer om gangen. Herfra 
drev han sin helbredelsesvirksomhet fram 
til sin død i 1880.

■ Geir Lie

Anna Larssen Bjørner, sammen med mannen 
Sigurd .
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A.A. Boddy, sammen med kona Mary og barna (tekst neste side).
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BOARDMAN, WILLIAM 
EDWARD (1810-86), hellighetsforkyn-
ner med tilhørighet innen den presby-
terianske kirke. Etter studier ved Lane 
Theological Seminary i Cincinatti, 
Ohio (1843-46) etterfulgt av menighets-
planting i Greenfield, Indiana, fortsatte 
Boardmans teologiske studier, denne 
gang ved Yale University i New Haven, 
Connecticut. Etter blant annet å ha jobbet 
for the American Sunday School Union 
(1852-59) og the United States Christian 
Commission (1862-66) inntok Boardman 
en stadig mer aktiv rolle innenfor den in-
terkonfesjonelle hellighetsbevegelsen. 
Allerede i 1858 skrev han boken The 
Higher Christian Life, som bidro til en 
svekkelse av den metodistiske fløys be-
toning av en særskilt hellighetserfaring 
tilgjengelig for den troende i etterkant 
av gjenfødelsen. Ifølge Boardman hadde 
den troende fremdeles en iboende synde-
natur, som dog kunne holdes i sjakk. 

I 1873 fulgte Boardman med Charles 
►Cullis til Europa hvor de blant annet be-
søkte europeiske helbredelsesforkynnere.  
Boardman deltok også som forkynner i 
Brighton og Oxford, Storbritannia, møter 
som igjen ledet fram til de årlige Kes-
wickmøtene initiert fra og med 1875.

I USA fikk Boardmans hellighets-
forkynnelse størst nedslagsfelt blant 
presbyterianere og kongregasjonalister. 
Boarman skrev en rekke bøker, deriblant 
The Lord That Healeth Thee, He That 
Overcometh og Faith Word under Dr. 
Cullis. Den norske oversettelsen Glæden 
i Jesus utkom i 1892. Boardman er for-
øvrig kjent som initiativtaker til en Inter-
national Conference on Divine Healing 
and True Holiness i London fra 1.til 5. 
juni 1885, en konferanse som samlet om-
lag 2000 troende. Han døde året etter, i 
London.

■ Geir Lie

BODDY, ALEXANDER ALFRED  
(1854-1930), britisk hellighetsforkynner 
og prest i Den anglikanske kirke. Etter å 
ha overværet Barratts møter i Kristiania i 
mars 1907, ble denne samme året invitert 
til All Saints’ Church i Monkwearmouth, 
Sunderland, hvor Boddy  var prest. 

Selv om Boddy forble innen den angli-
kanske kirke (idet han betjente menighe-
ter i henholdsvis Sunderland [1884-1922] 
og Pittington [1922-30]) og i så måte er 
å betrakte som Storbritannias første ‘ka-
rismatiker’, fikk han stor betydning for 
den britiske pinsebevegelsens tilblivelse, 
ikke minst gjennom årlige pinsestevner 
(1908-14) og utgivelse av bladet Confi-
dence (1908-26). 

■ Geir Lie

BONNKE, REINHARD WILLI
GOTTFRIED (f. 1940), tysk evangelist 
og helbredelsespredikant. Etter i flere år 
å ha virket som pastor innen Bund Frei-
kirchlicher Pfingstgemeinden i hjemlan-

Reinhard Willi Gottfried Bonnke.
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det, reiste han i 1967 til Afrika som misjo-
nær og virket i Lesotho fram til 1974. Han 
opplevde nå å få kall fra Gud om å virke 
over hele Afrika og begynte å arrangere 
storstilte helbredelseskampanjer.

Gjennom Eurofire-konferansene i 
Frankfurt (1987) og Birmingham (1988) 
fikk Bonnke positivt rykte blant europeis-
ke karismatikere. Tilsvarende skjedde i 
USA.

I 1987 flyttet Bonnke tilbake til Tysk-
land og gjorde Frankfurt til hovedkvarter 
for organisasjonen Christ for All Nations, 
som han etablerte allerede i 1972.

■ Geir Lie

BORG, ELSA DIONYSIA (1826-1909). 
Elsa Borg vokste opp i Björksta uten-
for Västerås, hvor faren Denis Borg var 
prost. Hun mistet sin mor i forbindelse 
med brorens fødsel i 1830. Broren fikk 
sin fars fornavn, Denis, og ble senere 
prost i Mora og kjent vekkelsesforkynner 
og premissleverandør blant prester som 
åpnet seg for den nyevangeliske strøm-
ning innenfor Svenska kyrkan.

Elsa Borg fikk god utdannelse ved ulike 
pikeskoler i Stockholm og ble selv lære-
rinne. Hun var blant annet bestyrer ved 
en pikeskole i Gävle i perioden 1859-74, 
en skole med omlag 60 elever pr. år. Som 
28-åring opplevde hun en kristen omven-
delse. Men først i 50-års alderen fikk hun 
mulighet til å realisere det hun anså som 
sitt livskall: kristent sosialt utdannelses- 
og hjelpearbeid. I 1876 ble hun spurt om 
å være leder for det bibelkvinne-hjem 
noen ildsjeler ville starte på Södermalm 
i Stockholm. Målsetningen var - etter 
forbilde av Ellen Ranyards London Bi-
ble and Domestic Mission - å utdanne 
bibelkvinner for misjonsarbeid i byen; de 
skulle gå på husbesøk, drive sosialt arbeid 
og sykepleie blant fattige og utslåtte.

Hjemmet ble åpnet på høsten 1876. 
Virksomheten ble bygd opp og drevet 

av Borg. Snart ble det etablert ytterligere 
virksomheter. Blant annet ble det under 
de kommende år åpnet fem barnehjem 
og et hjem for prostituerte kvinner. Ved 
25-års jubileet i 1901 kunne statistikken 
fortelle at ikke mindre enn 382 kvinner 
var blitt utdannet, hvorav 60 for ytre-
misjonens behov. Utdanningen av kvin-
nelige misjonærer tok Borg ansvar for i 
samarbeid med Svenska Missionsförbun-
det (dannet 1878). I 1887 innledet Borg 
egen misjonsvirksomhet i Tunisia ved - til 
tross for at hun egentlig ikke hadde noen 
organisasjon - å sende ut et par kvinnelige 
misjonærer. 

Som publisist gjorde Elsa Borg en be-
tydningsfull innsats. På den ene siden ut-
gav hun månedstidsskriftet Trons Hvila. 
En fridshelsning från Vita Bergen i pe-
rioden 1885-1909 (Vita Bergen var stedet 
virksomheten var lagt til.) Hun utgav i til-
legg traktatserien Innbjudning till Jesus, 
samt skrev om sin egen misjonsvirksom-
het.

Borg var formidler av impulser fra den 
britiske hellighets- og helbredelsesvek-
kelsen til Sverige og den nyevangeliske 
vekkelsen der. Hun besøkte England og 
knyttet kontakter med Lord ►Radstock 
og William ►Boardman. Begge besøkte 
Sverige, og Radstock ble redskap til en 
omfattende vekkelse i Stockholms høy-
erestående sosiale lag i 1878, endog kon-
gehuset ble berørt. At Radstock kom til 
Stockholm var ikke minst Borgs fortje-
neste.

Elsa Borg var personlig involvert i hel-
bredelsesvirksomhet overfor syke. Det var 
hun som personlig kalte den legendariske 
helbredelsesforkynneren Fredrik August 
►Boltzius til Stockholm. Derigjennom ble 
det innledet en mer enn 20-årig forbønns-
virksomhet hvor flere tusener opplevde 
helbredelse.

Blant de mange strenger Elsa Borg 
spilte på, var hun dessuten sangforfatter. 
En rekke av hennes sanger er blitt sunget, 
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og synges fortsatt, innen svensk frikir-
kelighet. Et eksempel er Sjungen syskon 
under vägen, sjungen under resans lopp. 
Sjungen alla i som ägen evighetens ljusa 
hopp.

Elsa Borg døde i 1909. Hun var og er 
en av de viktigste personene innen den 
kristne filantropien i Sverige.

■ Nils-Eije Stävare

BOSWORTH, FRED FRANCIS 
(1877-1957), amerikansk helbredelses-
forkynner. Rundt 1900 flyttet Bosworth 
til John Alexander ►Dowies utopiske by-
samfunn Zion City utenfor Chicago. Her 
opplevde han ‘åndsdåp’ i 1906 i forbin-
delse med at Charles F. ►Parham holdt 
rivaliserende møter i Zion City, deriblant 
i Bosworths eget hjem. 

Bosworth opplevde snart ‘kall’ til om-
reisende evangelistvirksomhet, og i 1909 
flyttet han til Dallas, Texas hvor en fritt-
stående menighet ble etablert året etter. 

Bosworth var aktivt med i etableringen 

av pinsesamfunnet Assemblies of God, 
men i 1918 kom han fram til at tungetale 
ikke var å forstå som det ene avgjørende 
tegn på at man hadde mottatt ‘åndsdåp’ . 
Bosworth lot seg nå tilslutte trossamfun-
net Christian and Missionary Allliance. 
Han var med her i to perioder, først fra 
1918 til 1934 (da han ble ekskludert på 
grunn av sin angloisraelisme), og deretter 
fra 1944 til sin død. 

I forbindelse med at Bosworth sammen 
med forkynnerne Ern ►Baxter og Wil-
liam ►Branham holdt møter i Sør Afrika 
i 1951, bestemte han seg for heretter å 
prioritere sin forkynnervirksomhet uten-
for USAs grenser. 

Bosworth er forfatter av boken Christ 
the Healer (1924, 1948).

■ Geir Lie

BRANHAM, WILLIAM MARRION
(1909-65), amerikansk helbredelsesfor-
kynner. Selv om Branham begynte sin 
forkynnerkarriere tidlig i 1930-årene, var 
det ikke før 1946 at han fikk omfattende 
publisitet som helbredelsesforkynner. 
Samme året, hevdet Branham, fikk han 
første møte med en engel fra Gud, og fikk 
samtidig, ifølge eget utsagn, evnen til å 
vite hvilke sykdommer og plager folk led 
av. 

Branhams suksess som helbredelsesfor-
kynner inspirerte en rekke pinseforkynne-
re, og i så måte ble Branham katalysator 
for en spesifikk helbredelsesbevegelse 
innen amerikansk pinsebevegelse i pe-
rioden 1946-59. Koordinator for de fleste 
av helbredelsesforkynnerne var Gordon  
►Lindsay, som startet bladet Voice of 
Healing i den opprinnelige hensikt å pro-
filere Branham, senere for å profilere den 
nye bevegelsen. 

I Branhams tidlige fase etter 1946 ned-
tonet han sin modalistiske treenighets-
forståelse og fikk derfor fri inngang i 
trinitariske pinsekretser. Dette endret seg 

F.F. Bosworth.
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etterhvert som Branham proklamerte be-
hovet for gjendåp om man kun var døpt ‘i 
Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds 
navn’. Mer kontroversiell ble Branham, 
idet han syntes å identifisere seg selv med 
den såkalte ‘endetidens budbærer’ i Mal 
4:5. 

Branham besøkte Norge i 1950, men 
ble under henvisning til kvaksalverloven 
ikke gitt anledning til å be for syke i sam-
svar med sin ordinære forbønnspraksis.

■ Geir Lie

BRÄNNSTRÖM, RUNE (f. 1942) 
spilte en viktig rolle under den karisma-
tiske vekkelsen i Sverige som gründer og 
forkynner. Han medvirket ved en rekke 
ulike initiativ som bidro til fremveksten 
av en karismatisk bevegelse, blant annet 
Djupare Liv-konferansene på 1970-tallet, 
konferansene i Katarina kyrka i Stockholm 
i 1977 og 1981, Rhema Bandotek (må-
nedlig kassettklubb), bladet Logos (som 
han var redaktør for i perioden 1974-84), 
Jesusfestivalen i Stockholm i 1974, Före-
bedjare för Sverige fra 1975 og framover, 
samt Nordisk Festival i Vårgårda i 1983 
og 1984. I løpet av 1970-tallet og begyn-
nelsen av 1980-tallet utgjorde han en del 
av lederskapet i et karismatisk fellesskap 
i Rotebro utenfor Stockholm og senere i 
Kroksbäck utenfor Malmö. Brännström 
har i løpet av 1990- og 2000-tallet virket 
som pastor i blant annet Ramlösakyrkan, 
Helsingborg og fra 2000 i The King’s Mis-
sion Fellowship i San Antonio, Texas.

■ Torbjörn Aronsson

BREDESEN, HARALD (1918-2006), 
amerikansk karismatikerforkynner. Bre-
desen, en luthersk prestesønn av norsk 
avstamning, opplevde karismatisk forny-
else allerede i 1946, og ble aktivt med i 
den gryende karismatiske bevegelsen på 
1960- og 70-tallet. 

I 1957 ble han pastor i Mount Vernon 
Dutch Reformed Church i New York 
City.  Her virket han fram til 1970, mens 
han i perioden 1971-80 tok pastoransvar i 
Trinity Christian Center i Victoria, British 
Columbia (Canada).

Sammen med Jean Stone etablerte han 
i 1960 Blessed Trinity Society, og tre år 
senere formulerte han - i samarbeid med 
Stone - uttrykket ‘charismatic renewal’. 

En rekke kjente personligheter vitner 
om å ha gjort sine personlige karisma-
tiske opplevelser etter å ha samtalt med 
Bredesen.

■ Geir Lie

BRENGLE, SAMUEL LOGAN
(1860-1936), amerikansk hellighetsfor-
kynner og etterhvert kommandør innen 
Frelsesarméen, hadde opprinnelig me-
todistbakgrunn, og etter fullførte studier 
ved Indiana Asbury University (nå De-
Pauw University) i 1883 begynte han som 
omreisende predikant. Parallelt med dette 
studerte han ved Boston Theological Se-
minary, hvor han gjennom påvirkning via 
professor Daniel Steele i 1885 mottok en 
spesifikk hellighetserfaring. 

To år senere dro Brengle til London 
hvor han ble kadett innen Frelsesarméen 
og senere korpsleder flere steder i USA. 

Brengle har skrevet en rekke bøker, 
deriblant The Soulwinner’s Secret (1896), 
Heart Talks on Holiness (1897), The Way 
of Holiness (1902) og When the Holy 
Ghost Is Come (1906). Flere av Brengles 
bøker er oversatt til norsk. Han besøkte 
forøvrig Norge både i 1906 og  1907.

■ Geir Lie

CAIN, PAUL (f. 1929), amerikansk for-
kynner. Cain hevder om seg selv å ha be-
gynt sin forkynnerkarriere som 18-åring 
og ha tatt aktivt del i etterkrigstidens 
helbredelsesbevegelse blant amerikan-
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ske pinsevenner. Etter mange års påstått 
pause dukket han så å si opp fra intet i 
1987 og ble snart identifisert som profet 
både innen Vineyardbevegelsen og Mike 
►Bickles Metro Christian Fellowship i 
Kansas City. Personlige utfordringer på 
det moralske plan førte til at Cain trakk 
seg midlertidig ut av forkynnervirksom-
het i 2004. Han har siden tatt opp virk-
somheten igjen.

■ Geir Lie

CALVARY CHAPEL, lokalmenighet i 
Costa Mesa, California med en medlems-
masse på omlag 35 000. Menigheten står 
i nettverksforbindelse med omlag 300 
tilsvarende Calvary Chapel-menigheter 
i USA. Menigheten i Costa Mesa har i 
stor grad rekruttert sine medlemmer fra 
1970-årenes Jesusbevegelse. Hoved-
pastoren er Charles (‘Chuck’) Smith (f. 
1927).

■ Geir Lie

CAPPS, CHARLES EMMIT (f. 1934), 
amerikansk trosforkynner. Etter en kris-
ten omvendelse i 13-års alderen begynte 
Capps som legmannsforkynner i 1962. 
Han hørte Kenneth E. ►Hagin forkynne i 
1969, og ble påvirket av dennes budskap. 
Capps har skrevet en rekke bøker og mi-
nihefter, utgir bladet Concepts of faith og 
har dessuten sitt eget radioprogram med 
samme navn.

■ Geir Lie

CARMICHAEL, AMY BEATRICE 
(1867-1951), hellighetsforkynner og In-
diamisjonær. Hun hørte Hudson ►Taylor 
forkynne på de årlige Keswickmøtene i 
1887 og bestemte seg snart deretter for å 
bli misjonær. Hun reiste imidlertid ikke ut 
som representant for Taylors China Inland 
Mission, men for det anglikanske Church 
Mission Society.

Carmichael virket en kort periode i 
Japan og Sri Lanka, men hennes livsverk 
var som grunnlegger av Dohnavur Fel-

Chuck Smith, grunnlegger av Calvary Chapel.
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lowship i India, som tok hånd om kvin-
ner og barn som var tvunget til et liv i 
prostitusjon.

■ Geir Lie

CARTER, RUSSELL KELSO   (1849-
1928), forkynner med konfesjonell bak-
grunn fra både metodist- og presbyteria-
nersammenheng, Gjennom kontakt med 
Charles ►Cullis ble han introdusert for 
både hellighetsbevegelsen og troshelbre-
delse i 1879. Carters bok The Atonement 
for Sin and Sickness; or a Full Salvation 
for the Soul and Body (1884) fikk stor 
oppmerksomhet. Etter selv å ha opplevd 
alvorlig sykdom modererte han sine tid-
ligere synspunkter og utgav i 1897 boken 
Faith Healing Reviewed after 20 Years. 
Carter er dessuten kjent som forfatter av 
sangen ‘Standing on the Promises’.

Parallelt med predikantvirksomhet 
underviste Carter i kjemi og matematikk 
ved Pennsylvania Military Academy og 
Army War College (1869-87).

■ Geir Lie

CAUGHEY, JAMES (1811-91) emmi-
grerte sammen med familien fra Irland 
til USA og opplevde senere en kristen 
omvendelse i metodistsammenheng, I sin 
hellighetesforkynnelse lot han seg influ-
ere av Phoebe ►Palmer. I perioden 1841-
47 virket han primært i Storbritannia 
hvor 22 000 mennesker angivelig tok et 
kristent standpunkt og nær halvparten ble 
ledet gjennom til en spesifikk hellighets-
erfaring. Senere Frelsesarmégrunnlegger 
William ►Booth ble sterkt påvirket av 
Caughey, som forøvrig virket i Storbri-
tannia også i perioden 1857-59, 1860-62 
og 1864-66.

■ Geir Lie

CERULLO, MORRIS (f. 1931), ame-
rikansk tros- og helbredelsespredikant. 
Cerullo ble ordinert som forkynner innen 
Assemblies of God og var i 1950-årene 
aktiv innen Gordon ►Lindsays Voice of 
Healing nettverk. Cerullo er idag leder 
for virksomheten World Evangelism, med 
hovedkvarter i San Diego, California.

■ Geir Lie

CHADWICK, SAMUEL   (1860-1932), 
britisk wesleyansk forkynner. Chadwick 
opplevde en kristen omvendelse alle-
rede som 10-åring og begynte å virke 
som legmannsforkynner i 1881. I pe-
rioden 1883-86 studerte han teologi ved 
Dids-bury College og virket deretter som 
metodistforkynner i henholdsvis Edin-
burgh (1886), Glasgow (1887-90), Leeds 
(1890-93), London (1893) og Leeds igjen 
(1894-1907). I 1907 ble han ansatt som 
lærer ved Cliff College, og i 1912 ble han 
rektor ved samme institusjon, en stilling 
han innehadde fram til sin død. I 27 år var 
Chadwick redaktør for Joyful News. Han 
er dessuten forfatter av bøkene Huma-
nity and God (1904), The Path of Prayer 
(1931) og The Way to Pentecost (1932).

■ Geir Lie

CHAFER, LEWIS SPERRY 
(1871-1952), forfatter, teolog og grunn-
legger av Dallas Theological Seminary. 
Av hans mange bøker, må spesielt hans 
8-binds dispensasjonalistiske Systematic 
Theology (1948) fremheves. Chafers 
helhetlige teologi var inspirert delvis fra 
Keswicktradisjonen innen den bredere 
hellighetsbevegelsen og delvis fra ply-
mouthbrødrene. 

■ Geir Lie

CHAMBERS, OSWALD  (1874-1917), 
fikk  sin utdannelse ved National Art Trai-
ning School (University of Edinburgh) og 
Gospel Training College i Dunoon, Skott-
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land. I perioden 1897-1906 var Chambers 
selv ansatt ved sistnevnte skole.

I 1901 opplevde han en spesifikk hellig-
hetserfaring og ble deretter noe engasjert i 
Pentecostal League of Prayer (PLP), et in-
terkonfesjonelt bønne- og misjonsfelles-
skap etablert av Richard Reader ►Harris 
i 1891. I perioden 1907-11 virket Cham-
bers som evangelist innen PLP. Deretter 
var han rektor ved Bible Training College 
(1911-15), som var støttet av PLP. 

Chambers er først og fremst kjent som 
forfatter av boken My Utmost for His Hig-
hest (1927), som ble utgitt posthumt.

■ Geir Lie

CHO, DAVID (PAUL) YONGGI 
(f. 1936), sørkoreansk pastor, skribent og 
grunnlegger av Yoido Full Gospel Church 
i Seoul, verdens største menighet med 
omlag 830 000 medlemmer. I 1976 etab-
lerte han Church Growth International, 
en organisasjon med det mål å undervise 
pastorer om evangelisering og menig-

hetsvekst. Cho er selv overbevist om at 
hovednøkkelen til menighetsvekst er inn-
deling av menigheten i cellegrupper.

■ Geir Lie

CHRISTENSON, LAURENCE 
DONALD (“LARRY”) (f. 1928), 
amerikansk luthersk-karismatiker. Etter 
å ha fullført sin utdannelse ved Luther 
Theological Seminary i St. Paul, Minne-
sota i 1959 tok Christenson pastoransvar 
i Trinity Lutheran Church i San Pedro, 
California i 1960. 

Christensons interesse for karismatisk 
kristendom ble vekket gjennom lesning 
av Agnes ►Sanfords bøker, og i 1961, 
etter forbønn fra Foursquareforkynner 
Mary Westberg. Christenson ble umiddel-
bart en av de mest sentrale lederne innen 
den luthersk-karismatiske bevegelse.

Christenson er blant annet forfatter av 
bøkene The Christian Family (1970) og 
The Renewed Mind (1974).

■ Geir Lie

Yonggi Cho intervjues av Finn Henrik Friis-Larsen.
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CLARKE, RANDY (f. 1952), ameri-
kansk Vineyardforkynner. Clarke har 
opprinnelig baptistbakgrunn og ble utek-
saminert fra Southern Baptist Theological 
Seminary i Louisville, Kentucky i 1978. 

Opplevelsen av en kristen fornyelse 
etter å ha overværet et møte med sør-
afrikaneren Rodney ►Howard-Browne i 
Tulsa, Oklahoma i 1993, førte til at han  
ble invitert til å forkynne i John ►Arnotts 
menighet, med daværende navn Toronto 
Airport Vineyard 20. januar 1994.

Gjennom disse møtene ble Clark kata-
lysator for en massiv spredning av ma-
nifestasjonsytringer som etterhvert har 
blitt identifisert med den såkalte Toronto-
bevegelsen. Blant ytringene kan nevnes 
latter, gråt, kroppslige skjelvinger, hyl og 
utstøtelse av dyrelyder. 

■ Geir Lie

COATES, GERALD (f. 1944), britisk 
forkynner med bakgrunn i den såkalte 
House Church Movement, senere identi-

fisert som New Church Movement.
Coates har opprinnelig bakgrunn blant 

plymouthbrødrene, men ble utstøtt i for-
bindelse med at han åpnet seg for karis-
matiske åndsmanifestasjoner. I 1970 eta-
blerte han Cobham Christian Fellowship, 
og etterhvert ble det dannet et nettverk 
(Pioneer People) av likedannede menig-
heter som så hen til Coates for apostolisk 
tilsyn. 

Coates har skrevet flere bøker, deriblant 
What on Earth is This Kingdom (1984), 
Gerald Quotes (1984), Divided We Stand 
(1987), Kingdom Now (1990), An Intel-
ligent Fire (1990) og The Vision: An 
Antidote to Post-Charismatic Depression 
(1994).

■ Geir Lie

COE, JACK (f. 1918-56), amerikansk 
helbredelsespredikant. Han  ble ordinert 
innenfor pinsesamfunnet Assemblies of 
God i 1944 og ble raskt fanget opp innen-
for Voice of Healing-nettverket, etablert 

Randy Clarke.
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av kollega Gordon ►Lindsay.
Coe etablerte sitt eget blad, Herald of 

Healing, i 1950. Bladet ble trykket i om-
lag 300 000 eksemplarer. Coe var imid-
lertid kontroversiell både som forkynner 
og som markedsfører av tegn og under, 
og ble ekskludert fra Assemblies of God i 
1953. Han døde av polio i 1956.

■ Geir Lie

COLEMAN, ROBERT E. (f. 1928), me-
todistforkynner og teologiprofessor, først 
ved Asbury Theological Seminary (1955-
82) og deretter ved Trinity International 
University (fra 1982). Colemans bok The 
Master Plan of Evangelism (1964) har 
solgt over 1 million eksemplarer. 

■ Geir Lie

CONNER, KEVIN J. (f. 1927), aust-
ralsk forkynner med opprinnelig bak-
grunn innen Frelsesarméen før han ble 
introdusert for ►Latter Rain forkynnelse. 
Conner har hatt pastoransvar i en rekke 
menigheter og har virket både i Australia, 
New Zealand og USA. I 1972 flyttet han 
til Portland, Oregon hvor han tok forkyn-
neransvar i Dick Iversons  Bible Temple 
(nå City Bible Church). I 1981 flyttet han 
tilbake til Australia, og i perioden 1986-
95 var han pastor i Weverley Christian 
Fellowship (nå CityLife Church).

Conner har skrevet omlag 60 bøker, og 
blant disse The Tabernacle of David. 

■ Geir Lie

CONVERGENCEBEVEGELSEN, en 
primært amerikansk bevegelse som søker 
å integrere et evangelikalt, karismatisk og 
liturgisk-sakramentalt anliggende. 

■ Geir Lie 

COOMBS, BARNABAS (BARNEY) 
(f, 1937), britisk forkynner med opprin-

nelig bakgrunn blant plymouthbrødrene. 
Etter en karismatisk erfaring i 1966, ledet 
av ett-årig bibelskole (Capernwray Bible 
School), tok han i 1967 pastoransvar i 
Basingstoke Baptist Church. Menigheten 
ble snart, grunnet Coombs fascinasjon for 
forfatterne DeVern Fromke og Watchman 
►Nee, en av de mest toneangivende Re-
storationist-menighetene i Storbritannia.

I 1976 tok Coombs pastoransvar i West 
Coast Christian Fellowship i Vancouver, 
Canada parallelt med at han hadde et så-
kalt apostolisk tilsyn med en rekke britis-
ke menigheter. Omlag 70 menigheter er 
idag tilsluttet hans Salt and Light Minis-
tries nettverk.

■ Geir Lie

COPELAND, KENNETH (f. 1937), 
amerikansk trosforkynner. Etter en kris-
ten omvendelse i 1962 begynte Cope-
land fem år senere som student ved Oral 
►Roberts University i Tulsa, Oklahaoma. 
Studieoppholdet ble imidlertid kortvarig, 
idet Copeland - etter eget utsagn - ‘lear-
ned nothing’ som student.

Istedet lot han seg oppsluke av Kenneth 
E. ►Hagins forkynnelse, og i 1968 flyttet 
han (tilbake) til Fort Worth, Texas hvor 
han etablerte egen forkynnervirksom-
het. I 1973 startet han utgivelse av bla-
det Believer’s Voice of Victory. Han har 
senere utgitt en rekke bøker, i tillegg til å 
ha profilert seg som tv-forkynner.

■ Geir Lie

COUSEN, CECIL (1919-89), britisk 
forkynner med opprinnelig bakgrunn 
innen pinsesamfunnet Apostolic Church. 
I løpet av pastorperioden i Hamilton, On-
tario, Canada (1944-51), opplevde han en 
kristen fornyelse gjennom den kanadiske 
►Latter Rain bevegelsen. 

Cousen ble utstøtt fra Apostolic Church-
samfunnet i 1953 og etablerte kort tid der-
etter menigheten Dean House Christian 
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Fellowship i Bradford, Storbritannia.
Cousen fikk en viss innflytelse innenfor 

den britisk-karismatiske fornyelsen. Han 
virket også en del i Danmark. I perio-
den 1957-77 utgav han bladet A Voice of 
Faith i tillegg til bøkene Gifts of the Spirit 
(1986) og The Curse of the Law (1988).

■ Geir Lie

COWMAN, CHARLES ELMER 
(1868-1924), grunnlegger av misjonsor-
ganisasjonen Oriental Missionary Socie-
ty. Cowman mente å oppleve en spesifikk 
hellighetserfaring i løpet av 1890-årene. I 
1901 dro han til Japan som misjonær og 
etablerte blant annet bibelskole i Tokyo. 
Seks år senere ble en tilsvarende bibel-
skole startet i Seoul, Sør Korea. 

Boken Streams in the Desert (1923), 
forfattet av hans kone Lettie Burd Cow-
man, har solgt over 3 millioner eksempla-
rer.

■ Geir Lie

CRAWFORD, FLORENCE LOUISE
(1872-1936), grunnlegger av pinsesam-
funnet Apostolic Faith (med hovedkvar-
ter i Portland, Oregon), som også har fått 
nedslagsfelt i Norge som Apostolisk Tro.

■ Geir Lie

CULLIS, CHARLES   (1833-92),
homeopat og mest fremtredende repre-
sentant for den amerikanske Faith-Cure 
bevegelsen. I 1864 åpnet han i Boston, 
Massachussetts et hjem for tuberkuløse - 
åpenbart inspirert gjennom George Mül-
lers bok Life of Trust. 

Cullis ble tidlig opptatt av troshelbre-
delse, men ble først overbevist om at hel-
bredelse som svar på bønn fremdeles var 
tilgjengelig gjennom boken Life of Doro-
thea Trudel. Under sitt fire måneder lange 
opphold i Europa i 1873 besøkte han der-
for den sveitsiske kvinnens helbredelses-
hjem i Männedorf. 

Oppholdet i Europa innledet en ny fase 
i Cullis sin predikantvirksomhet, og vel 
tilbake i USA viet han desto mer av sin 
tid til å be for syke. Cullis var ingen teo-
log og overlot derfor til mer kompetente 
skribenter å utbre det teologiske forsvar 
for troshelbredelse gjennom forlaget The 
Willard Tract Repository. Mellom 1872 
og 1892 gav Cullis ut mer materiale om 
helbredelse enn noe annet forlag i USA, 
deriblant bøker av de mest kjente repre-
sentantene for den europeiske helbredel-
sesvekkelsen - først og fremst ►Trudel, 
Otto ►Stockmayer og Johann ►Blum-
hardt. 

Fra og med 1874 arrangerte Cullis 
dessuten årlige campmeetings som i yt-
terligere grad forsterket oppmerksomhe-
ten ikke bare rundt Cullis sin person, men 
også helbredelse ved bønn.  

Cullis stod bak tidsskriftet Times of 
Refreshing og redigerte bøkene Faith Cu-
res (1879), More Faith Cures (1881) og 
Other Faith Cures (1885).

■ Geir Lie
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CUNNINGHAM, LOREN DUANE
(f. 1936), amerikansk forkynner og 
grunnlegger av den karismatiske, men 
interkonfesjonelle misjonsorganisasjonen 
Youth With A Mission (YWAM). 

■ Geir Lie

DAKE, FINIS JENNINGS (1902-87), 
amerikansk pastor, bibellærer og forfatter. 
Dake hadde opprinnelig bakgrunn innen 
Assemblies of God, og i denne perioden 
takket han ja til pastoransvar i Christian 
Assembly i Zion, Illinois (1932). Forbin-
delsen med Assemblies  of God ble imid-
lertid avbrutt, idet Dake i 1937 måtte sone 
6 måneder i fengsel. Dake lot seg senere 
tilslutte pinsesamfunnet Church of God, 
med hovedkvarter i Cleveland, Tennes-
see, før han til slutt valgte å fristille seg i 
forhold til trossamfunnet.

Som forfatter er Dake først og fremst 
kjent for bøkene God’s Plan for Man 
(1949), Revelation Expounded (1950) og 
Dake’s Annotated Reference Bible (1963). 
Dakes integrering av en form for tidshus-

holdningslære med pinsekristendommens 
læreanliggende gjorde at hans studiebibel 
overtok den rolle Scofields Study Bible 
tidligere hadde inntatt blant mange ame-
rikanske pinseforkynnere.

 ■ Geir Lie

DARBY,  JOHN NELSON (1800-82), 
bibellærer og forfatter. Etter fullført ut-
dannelse ved Trinity College i Dublin, 
Irland (1819) jobbet han senere en kort 
periode som jurist og ble forkynner. Han 
ble ordinert til diakon i 1825 og prest i 
1826 innen Church of England, men brøt 
med trossamfunnet i 1831.

Darby kom tidlig med blant plymouth-
brødrene, og utøvde en ikke uvesentlig 
innflytelse, idet han utviklet dispensa-
sjonalismen som moderne læresystem. 
Innbakt heri ligger både en eksplisitt 
ekklesiologi og pretribulasjonal premil-
lennistisk eskjatologi. Darby var forøvrig 
ansvarlig for den første splittelse blant 
plymouthbrødrene, idet bevegelsen her-

Loren Cunningham - grunnlegger av misjonsorganisasjonen Youth With A Mission (YWAM).
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etter skjelnet mellom de ‘åpne’ og ‘luk-
kede’ brødre.

Darby var en iherdig skribent, og hans 
skrifter er primært samlet i 34-binds 
samlingen The Collected Works of J.N. 
Darby. Temaoverskriftene i samleverket 
består av ‘Ecclesiastical’ (bind 1, 4, 14, 
20), ‘Prophetic’ (bind 2, 5, 8, 11), ‘Doctri-
nal’ (bind 3, 7, 10, 15, 18, 22, 23, 29, 31), 
‘Apologetic’ (bind 6, 9), ‘Evangelical’ 
(bind 12, 21), ‘Critical’ (bind 13), ‘Practi-
cal’ (bind 16-17), ‘Expository’ (bind 
19, 24-28, 30) og ‘Miscellaneous’ (bind 
32-34). De øvrige av Darbys skrifter er 
samlet i henholdsvis The Letters of J.N. 
Darby (3 bind), Miscellaneous Writings 
of J.N. Darby (2 bind), Notes and Com-
ments on Scripture (7 bind), Notes and 
Jottings from Various Meeetings with J.N. 
Darby (1 bind), Spiritual Songs (1 bind) 
og Synopsis of the Books of the Bible (1 
bind).

■ Geir Lie

DAUGHERTY, BILLY JOE (f. 1952), 
amerikansk trosforkynner. Etter studier 
ved Oral Roberts University i Tulsa, 

Oklahoma og to avbrutte bibelskoleopp-
hold ved henholdsvis Rhema Bible Trai-
ning Center og Christ for the Nations 
Training Institute, etablerte Daugherty i 
1981 menigheten Victory Christian Cen-
ter i Tulsa. Daugherty er fremdeles pastor 
i denne menigheten.

 ■ Geir Lie

DAWSON, JOHN (f. 1952), sønn av Jim 
og Joy Dawson og, som disse, forkynner 
innen misjonsorganisasjonen Youth With 
A Mission. Dawson har profilert seg som 
en av flere premissleverandører innen-
for ‘åndelig krigføring’ og er blant annet 
forfatter av boken Taking Our Cities for 
God: How to Break Spiritual Strongholds 
(1990). 

■ Geir Lie

DEERE, JACK, amerikansk karismatisk 
forkynner og teolog. Etter å ha blitt en 
karismatisk kristen sa han opp stillingen 
ved Dallas Seminary. I perioden 1987-92 
virket han innen Vineyard Christian Fel-
lowship Church i Ahaheim.

Billy Joe og Sharon Daugherty, grunnleggere av trosmengheten Victory Christian Center i Tulsa, Oklahoma. 
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Deere er primært kjent gjennom sin 
selvbiografiske bok Surprised by the Po-
wer of the Spirit (1996).

■ Geir Lie

DISCIPLESHIPBEVEGELSEN, også 
kjent som Shepherdingbevegelsen, ame-
rikansk gruppering som holdt på å kløyve 
den karismatiske bevegelse i USA i to 
midt på 1970-tallet. Hovedlederne i be-
vegelsen var Don ►Basham, Bob ►Mum-
ford, Derek ►Prince, Charles V. ►Simpson 
og Ern ►Baxter. Disse betonte et pyrami-
de-hierarki hvor pastorer inntok et disip-
pelforhold til dem. I 1989 bad Mumford 
offentlig om tilgivelse for at han selv og 
hans nærmeste medarbeidere hadde inva-
dert privatsfæren til utallige troende. 

Selv om mange nordmenn har lest 
bøker av Shepherdingforfattere, fikk 
bevegelsen liten direkte innflytelse. Det 
var for øvrig som enkeltforkynnere at 
de amerikanske bibellærerne gjorde seg 
bemerket i vårt land. Princes første kone, 
Lydia Christensen, var dansk, og Prince 
har som forkynner besøkt Skandinavia 
ved en rekke anledninger. I tillegg til sitt 
Israelsengasjement har hans forkynnelse 
vektlagt at kristne trenger utfrielse fra 
demoniske åndsmakter. Mye av Princes 
litteratur (og noe av de øvrige) er blitt 
oversatt til norsk og utgitt av Gi det vi-
dere, et daværende kristent bokollektiv i 
Danmark.

■ Geir Lie

DIXON, AMZI CLARENCE (1854-
1925), pastor og bibellærer. Etter fullført 
utdannelse ved Wake Forest College i 
Winston-Salem, North Carolina i 1875, 
ble Dixon ordinert året etter og tok pas-
toransvar i henholdsvis Chapel Hill og 
Asheville, North Carolina fram til 1883. 

Etter videre studier ved Southern Bap-
tist Theological Seminary fortsatte Dixon 

som pastor, først i Immanuel Church, 
Baltimore (1883-90) og deretter i the 
Hanson Place Baptist Church, Brook-
lyn (1890-96), Ruggles Street Church, 
Boston (1896-1901), Moody Church, 
Chicago (1901-11) og Metropolitan Ta-
bernacle, London (1911-19).

Dixon har skrevet en rekke bøker, men 
er for ettertiden mest kjent som medre-
daktør (sammen med R.A. ►Torrey) av 
bokserien The Fundamentals.

■ Geir Lie

DONOBAUER, BJÖRN (f. 1946) ble 
født i Østerrike, men kom til Sverige som 
barn i 1955. Etter studier i Sverige, Eng-
land og Skottland ble han i løpet av 1970- 
og 1980-årene en fremtredende forkynner 
og bibellærer innen den karismatiske be-
vegelse i Sverige. Han skrev flere bøker, 
deriblant Människa, vart tog du vägen? 
(1979), Hur mår familjen (1982, sammen 
med Ann Donobauer) og Jag tror därför 
talar jag (1983), samt medvirket i bladet 
Logos. I forbindelse med at han ble skilt 
fra sin kone forlot han i 1984 pastortje-
nesten i Aspnäskyrkan, Järfalla pingstför-
samling, hvor han hadde vært en av Kjell 
►Sjöbergs medarbeidere. Donobauer har 
i løpet av 1990- og 2000-tallet publisert 
flere diktsamlinger og oversatt bøker rela-
tert til emnet tilgivelse: Förlåt - dig själv 
och andra! (av David W. Schell) og Alla 
kan falla: om otrohet, äktenskapskriser 
och vägen tilbaka (av Lois Mowday). 
Donobauer representerer en evangelikal 
teologi med interesse for sosial radika-
lisme og miljøtenkning.

■ Torbjörn Aronsson

DOWIE, JOHN ALEXANDER (1847-
1907), skotsk-australsk hellighets- og 
helbredelsesforkynner. Etter å ha virket 
både som kongregasjonalist- og selv-
stendig forkynner i Australia, immigrerte 
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Dowie til USA i 1888. Han flyttet snart 
til Chicago hvor han i 1900 bekjente sine 
planer om å bygge et teokratisk bysam-
funn, Zion City, som skulle ha omlag 200 
000 innbyggere.

Seks år tidligere hadde Dowie startet 
utgivelse av eget blad, Leaves of Healing, 
og i 1896 hadde han etablert menigheten 
Christian Catholic Church. Denne endret 
navn til Christian Catholic Apostolic 
Church in Zion i 1904, fem år etter at Do-
wie hadde utropt seg selv til den ‘paktens 
budbærer’ som profeten Malakias i Det 
gamle testamente profeterte om og tre år 
etter at Dowie offisielt erklærte om seg 
selv at han var selveste Elia.

Dowie fungerte på mange måter som 
brobygger mellom det britiske trossam-
funnet Catholic Apostolic Church og den 
gryende amerikanske pinsebevegelsen.

■ Geir Lie

DUPLESSIS, DAVID JOHANNES 
(1905-87), med opprinnelig konfesjonell 

bakgrunn innen Apostolic Faith Mission i 
Sørafrika. DuPlessis flyttet til USA i 1948 
og lot seg først tilslutte pinsesamfun-
net Church of God, med hovedkvarter i 
Cleveland, Tennessee og deretter - i 1955 
- Assemblies of God (selv om han alle-
rede i 1952 virket som pastor i Stamford 
Gospel Tabernacle, tilsluttet Assemblies 
of God, i Stamford, Connecticut).

I løpet av perioden i Stamford på 
1950-tallet oppsøkte DuPlessis Kirkenes 
Verdensråds kontorer i New York City, 
og etter at DuPlessis i 1952 fikk tale til 
210 delegater i Willingen, Tyskland, åp-
net dørene seg for ytterligere økumenisk 
interaksjon.

DuPlessis representerte ikke formelt 
sett noe spesifikt pinsesamfunn og langt 
mindre pinsebevegelsen i global måle-
stokk, og i 1962 ble han av Assemblies 
of God i USA bedt om å frasi seg sin for-
kynnergodkjenning innen trossamfunnet. 
Først i 1980 ble han gjeninnsatt som ordi-
nert forkynner.

DuPlessis ledet, sammen med Kilian 

David duPlessis - Mr. Pentecost - sammen med Michael Harper og George de Prizio.
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►McDonnell, i perioden 1972-82  omfat-
tende læresamtaler mellom romersk-ka-
tolske teologer og akademisk-utdannede 
pinsevenner.

I forskningsøyemed er DuPlessis forøv-
rig interessant i den forstand at han i 1985 
donerte sin omfattende litteratursamling, 
samt sitt private arkiv til Fuller Theologi-
cal Seminary i Pasadena, California.

■ Geir Lie

DUPONT, MARC, Vineyardforkynner 
med fartstid fra Toronto Airport Christian 
Fellowship i perioden 1992-96. Dupont 
anser seg selv for å være profet og har 
som forkynner besøkt en rekke land. Han 
er grunnlegger og leder av den private 
stiftelsen Mantle of Praise Ministries og 
har dessuten skrevet bøkene The Elijah 
Years, The Church of the Third Millen-
nium, Toxic Churches og Pursuing Open 
Heavens.

■ Geir Lie

DURHAM, WILLIAM H. (1873-1912), 
amerikansk pinseforkynner. Han oppsøkte 
pinsemøtene i Azusa Street, Los Angeles 
i 1907 og mottok selv sin pinseerfaring 
2. mars samme år. Durham avviste raskt 
berettigelsen av de første pinsevenners  
tro på ‘entire sanctification’ og ble i så 
måte ansvarlig for den første læremessige 
splittelse blant amerikanske pinsevenner. 
Menigheten han hadde betjent som pas-
tor siden 1901, North Avenue Mission i 
Chicago, ble et sentrum for ‘Finished 
Works’-fløyen innen amerikansk pinse-
bevegelse.

■ Geir Lie

DYE, COLIN (f. 1953), britisk pinsefor-
kynner og forfatter. Dye er pastor i Ken-
sington Temple i London, den største lo-
kalmenigheten innenfor Elim Pentecostal 
Church.

■ Geir Lie

Ulf Ekman sammen med kona Birgitta.
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EKMAN, ULF (f. 1950), svensk tros-
forkynner. Etter en kristen omvendelse 
i 1970 påbegynte Ekman universitets-
studier i Uppsala. Etter presteordinasjon 
i 1978 ble han studentprest innen den 
kristne skole- og studentorganisasjonen 
SESG (nå Credo). I forkant av dette var 
han blitt introdusert for amerikansk tros-
forkynnelse, og skoleåret 1981-82 var 
han elev ved Kenneth E. ►Hagins Rhe-
ma Bible Training Center utenfor Tulsa, 
Oklahoma.

Etter å ha vendt tilbake til Sverige star-
tet Ekman i 1983 menigheten Livets Ord 
og bibelskolen Livets Ord Bibelcenter i 
Uppsala. Til tross for flere forløpere til 
det som har blitt svensk trosbevegelse, er 
den svenske bevegelsen i stor grad sen-
trert rundt Ekmans person. I karismatisk 
henseende er Ekman etterhvert blitt en in-
ternasjonal størrelse, og en rekke av hans 
mange bøker er oversatt til andre språk.

■ Geir Lie

ESKJATOLOGI identifiseres i pinse- og 
karismatikersammenheng så å si eksklu-
sivt med læren om ‘de siste tider’. Pinse-
venner og karismatikere flest bifaller den 
gruppe av troende som har søkt å tidfeste 
Jesu tilbakekomst til jorden i forkant av 
et tusenårig fredsrike (premillennisme). 
Man har en futurisk tilnærming til Johan-
nes Åpenbaring, idet de fleste av skriftets 
forutsigelser ansees å være hittil uoppfyl-
te. Basert blant annet på en sammenlig-
ning av dette skriftet med Daniels bok i 
Det gamle testamente har mange forsøkt å 
tidfeste Jesu tilbakekomst i forkant av en 
7-årig trengselsperiode (pretribulasjona-
lisme) før tusenårets initiering. Innbakt i 
det eskjatologiske skjemaet er en forestil-
ling om nasjonen Israels tilblivelse i 1948 
som uttrykk for Jesu snarlige gjenkomst. 
Tilsvarende har man ofte funnet en ut-
talt skepsis til Russland, identifisert som 
‘Gog’ og ‘Magog’ i Esek. 38-39, også al-

ludert til i Joh. Åp. 16:16 som en av flere 
fiender av nasjonen Israel. En annen vik-
tig fiende av Israel er ‘antikrist’, som an-
givelig vil innta lederstillingen i en frem-
tidig allianse av europeiske nasjonalstater 
innenfor det gamle romerrikets geografis-
ke territorium. Sistnevnte moment danner 
en ikke uvesentlig del av bakgrunnen for 
mange pinsevenner og karismatikeres ut-
talte skepsis til EU. Det finnes imidlertid 
også grupper som har profilert seg som 
motstandere av ovennevnte eskjatologi-
forestillinger, idet de bifaller en nærmest 
postmillennisk posisjon hvor kristenfol-
ket selv er tenkt å skulle innvarsle freds-
riket og deretter overgi det ved Jesu gjen-
komst.

Den opprinnelige (amerikanske) pinse-
bevegelsen og dens primæranliggende kan 
knapt forstås rett om vi ikke anerkjenner 
dens eskjatologiske, ja, millenniske for-
ankring. Som eskjatologisk bevegelse var 
det Jesu gjenkomst som opptok mange 
av dem. Man mente at dette komme ville 
skje umiddelbart etter at evangeliet var 
forkynt for alle folkeslag på jorden. Om 
evangelisasjons- og misjonstrangen utvil-
somt delvis var motivert av nød for ‘sje-
lene’, synes den viktigste beveggrunnen 
å ha vært selve fremskyndelsen av Jesu 
gjenkomst for sin egen del. Evangelisa-
sjons- og misjonsinnsats til tross, man var 
først og fremst kalt til å vekke kristenfol-
ket, Guds sovende menighet. Alliert med 
bryllupsmotiver fra blant annet Johannes 
Åpenbaring forkynte man at pinsebe-
vegelsen (Bruden) holdt på å gjøre seg 
istand til Jesu bryllupsfest i himmelen og 
at den sovende menighet måtte våkne opp 
av likegyldighetssøvnen. Kristi brud be-
stod nemlig ene og alene av tungetalende 
pinsevenner. Ved Jesu komme ville disse 
midlertidig bortrykkes 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 er-
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statte nitidige 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. 
Etter som stadig flere rapporter nådde 
USA rundt 1908/9 om at misjonstungene 
ikke var reelle språk likevel og frustrerte 
misjonærer vendte tilbake til hjemlandet, 
ble tungetalens eskjatologiske forankring 
opphevet og glossolaliens funksjon om-
definert til det som idag er rådende syn 
blant pinsevenner flest.

■ Geir Lie

ETTER, MARIA BEULAH WOOD-
WORTH (1844-1924), amerikansk 
vekkelses-, hellighets- og helbredelses-
forkynner. Fra og med 1912 fikk hennes 
forkynnelse også nedslagsfelt innen ame-
rikansk pinsebevegelse. 

■ Geir Lie

FACIUS, JOHANNES (f. 1936), dansk 
forkynner med opprinnelig bakgrunn fra 
Apostolsk Kirke og senere Kristent Fæl-
lesskab før han sammen med Johny ►Noer 
ble aktiv som forkynner under Jesusbeve-
gelsen i København i 1970. Sammen med 
Noer og Rino Lange gav han forøvrig 
ut bladet Ung Vin. Facius var dessuten i 
en 12-års periode pastor for menigheten 
Vesterbro forsamling (senere med navne-
endring til Kristent Center) i København. 
Menigheten eksisterer ikke lenger, men to 
av dens utløpere, Frikirken på havnen og 
Faderhuset, er fortsatt virkekraftige.

I 1973 etablerte han Forbedere for 
Danmark som senere ble en del av The 
International Fellowship of Intercessors. I 
perioden 1985-99 var Facius leder for den 
internasjonale bønnebevegelsen. 

■ Geir Lie

FINNEY, CHARLES GRANDISON
(1792-1875), amerikansk vekkelsespre-
dikant og hellighetsforkynner. Etter en 
kristen omvendelse som 29-åring flyttet 
Finney i 1832 til New York City hvor 
han tok pastoransvar i Free Presbyterian 
Chatham Street Chapel - og senere - i 
Broadway Tabernacle. I 1835 flyttet han 
til Ohio hvor han skulle bli professor (dog 
uten selv å ha noen form for høyere ut-
dannelse) og senere president ved Oberlin 
College (1851-66).

Finney var effektiv i rollen som evan-
gelist, og tusener sies å ha opplevd en 
kristen omvendelse gjennom hans for-
kynnelse.

■ Geir Lie

FORSTER, ROGER T. (f. 1933), britisk 
forkynner og grunnlegger av menighets-
fellesskapet Ichtus Christian Fellowship. 

Forsters menighetsforkynnelse har søkt 
å integrere omvendelsesfokus og sosialt 
engasjement, og han er i ikke liten grad 
preget av avdøde T. ►Austin-Sparks gjen-
nom tidligere delaktighet i sistnevntes 
Honor Oak Fellowship (1969-74).

■ Geir Lie

FOUNTAIN TRUST, britisk karismatisk 
stiftelse, etablert av daværende anglikansk 
(senere ortodoks) prest Michael ►Harper i 
1963. Stiftelsens intensjon var å fremme 
karismatisk fornyelse inn i de historiske 
kirkesamfunn, og da i særdeleshet innen 
den anglikanske kirke. Stiftelsens blad 
Renewal, med utgivelse fra og med 1966, 
fortsatte i etterkant av Fountain Trusts av-
vikling i 1980.

■ Geir Lie

FRANSON, FREDRIK  (1852-1908). 
Den blivende verdensmisjonæren Fredrik 
Franson ble født 17. juni 1852 i Pershyt-
tan utenfor Nora i det svenske landskapet 
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Västmanland. Han var åttende barnet i en 
voksende søskenflokk - etter Fredrik kom 
ytterligere to søsken til verden. Fem av 
søskenene døde i ung alder, hvilket inne-
bar at ved farens død - da var Fredrik 5 år 
gammel - stod moren ensom tilbake med 
fem barn. Franson fikk, tatt i betraktning 
den tid han levde i, ganske god skoleut-
dannelse. Denne strakte seg fram til han 
var 16 år, den siste tiden ved det som 
tilsvarer våre dagers videregående skole i 
Örebro, hvor han lærte latin, fransk, tysk, 
teologi og matematikk. Han var en språk-
begavelse, hvilket han hadde stort utbytte 
av i sin kommende livsoppgave.

Moren, som giftet seg på nytt etter et 
par år, valgte i 1869 sammen med sin nye 
mann og barna å immigrere til USA - dit 
hadde tre av barna allerede flyttet året i 
forveien. Saunders County i Nebraska 
ble det nye hjemstedet. Først fulgte en 
periode med farmerliv, men det var et for 
hardt arbeid for Fredrik. Han ble alvorlig 
syk og gjennomgikk en langvarig religiøs 
krise. Krisen ble overvunnet da han var 
20 år gammel, og han påbegynte da sin 
forberedelse for fremtidig evangelistgjer-
ning gjennom intensiv bibellesning.

I årene 1875-78 besøkte han D.L. 
►Moodys menighet i Chicago og ble nær 
venn av den store evangelisten. I 1878 
fikk han evangelistsertifisering fra styret 
i Moodys menighet. Fram til 1881 virket 
han i en rekke amerikanske stater, som 
Minnesota, Utah og Colorado. Deretter 
fulgte et par års virksomhet i hjemlandet 
Sverige, og siden, i løpet av 1880- og 
1890-tallet, i blant annet Norge, Dan-
mark, Finland, Tyskland, Sveits, Frank-
rike og Italia. Midt på 1890-tallet reiste 
Franson til India, Kina, Tibet og Japan og 
besøkte misjonærene i disse landene.

Sitt siste besøk i hjemlandet Sverige 
foretok han i 1897. Han alternerte sine 
mange misjonsreiser med årslange besøk 
i USA. Sine siste seks år, perioden 1902-
08, viet han til en jorden rundt reise. Den 

inkluderte Australia, New Zealand, Kina, 
Japan, Korea, flere land i Afria, og fra 
Kappstaden reiste han videre til Argen-
tina. Også Brasil, Chile og Peru besøkte 
han - han hadde lært seg spansk. Idet han 
vendte tilbake til USA i juli 1908, var han 
utmattet og søkte hvile. Det fant han i 
Idaho Springs, men allerede 2. august ble 
han kalt til den evige hvilen.

Fransons livsinnsats var først og fremst 
som evangelist og misjonsinspirator. 
Han medvirket og tok initiativ til flere 
misjonsselskap, for eksempel Skandina-
viska Alliansmissionen i America (Evan-
gelical Alliance Mission), som i 1900 fikk 
avlegger i Sverige gjennom Svenska Al-
liansmissionens ytremisjon. Også Finska 
Alliansmissionen ble til gjennom Fredrik 
Fransons virksomhet. Han inspirerte 
dessuten flere samfunn og organisasjoner, 
både i Sverige og i Tyskland, til å sende 
ut misjonærer til primært Asia. I tillegg 
var han en eskjatologisk / apokalyptisk 
forkynner og forfatter av stor betydning i 
sin samtid og for flere tiår framover.

Kirkehistoreprofessor i Uppsala, Ema-
nuel Linderholm, skrev om Franson i 
boken Pingströrelsen i Sverige: ‘Visst var 
han ofta hastig och ovislig, en sangviniker 
och optimist, men ihärdig tillika, outslit-
lig, viss på sin kallelse att med Guds makt 
frälsa om möjligt varje människa han 
mötte, och helst genast, ögonblickligen 
- ivrig och brådskande, emedan Kristus 
kunde vara här vilken dag, vilken minut 
som helst. Sist och ej minst, med alla sina 
svagheter en av de renaste, fläckfriaste 
och mest osjälviska personligheter, som 
man gärna kan leta i de entusiastiska 
rörelsernas ej sällan blandade leder.’

■ Nils-Eije Stävare 
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FREIDZON, CLAUDIO (f. 1955), ar-
gentinsk forkynner. Han har virket som 
forkynner siden 1977 og er idag pastor i 
menigheten Rey de Reyes i Buenos Aires, 
som han startet i 1986.  

■ Geir Lie

FULL GOSPEL BUSINESS MEN
FELLOWSHIP INTERNATIONAL
(FGBMFI), interkonfesjonell karismatisk 
legmannsorganisasjon stiftet av meierist 
Demos Shakarian i 1951. FGBMFI startet 
med lørdags-frokostmøter i Los Angeles. 
Målgruppen var forretningsfolk som man 
ville nå med enkle hverdagsvitnesbyrd.

Organisasjonen opplevde i mange år en 
formidabel vekst, og i 1988 hadde man 
mer en 3000 lokalavdelinger representert 
i 87 land. Det er med rette blitt hevdet at 
FGBMFI i  stor grad har løftet fram de 
mest markante forkynnerne innen ame-
rikansk trosbevegelse og i så måte har 
bevirket at disses budskap har fått den 
utbredelse den mange steder har fått.

■ Geir Lie

FUNDAMENTALISME. I sin opprinne-
lige betydning refererer fundamentalisme 
til en grasrotbevegelse blant konservative 
kristne i USA og som nådde sitt topp-
punkt i 1920-årene. Bevegelsen har sin 
kanskje viktigste forankring i britisk og 
amerikansk millennisme på 1800-tallet. 
1900-tallets fundamentalisme målbar dog 
ikke ene og alene premillennisk eskjato-
logi, men først og fremst et konservativt 
bibelsyn som utelukket muligheten for 
feil i de opprinnelige bibelske manuskrip-
ter. Det er i så måte ikke unaturlig å se den 
fundamentalistiske bevegelse som et svar 
på den såkalte modernisme innen både 
teologi og naturvitenskap.

I 1940-årene ble man gradvis vitne til 
en kløyving innen den fundamentalistiske 
bevegelse mellom mer militante separa-
tistgrupper og en mer moderat fløy som 
ville søke dialog utenfor sin egen krets. 
Representanter for sistnevnte fløy har et-
terhvert blitt identifisert som evangelikale 
kristne.

Claudio Freidzon.
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Donald Gee.
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Pinsevenners pretribulasjonalisme kan 
synes inspirert av fundamentalistisk ►es-
kjatologi.

■ Geir Lie

GAEBELEIN, ARNO CLEMENS          
(1861-1945), bibellærer. Gaebelein ble 
født i Tyskland og immigrerte til USA i 
1879. Han fant raskt sin plass blant me-
todister og virket som forkynner i Bal-
timore (1882), New York (1884-87) og 
Hoboken, New Jersey.

I 1894 startet Gaebelein utgivelse av 
Our Hope, et blad som reflekterte hans 
ervervede ►tidshusholdningslære.  

■ Geir Lie

GEE, DONALD (1891-1966), britisk 
pinseforkynner. Gee er først og fremst 
kjent som redaktør av pinsebladet Pente-
cost (1947-66) og som forfatter av omlag 
30 bøker, deriblant Upon All Flesh (1935) 
og Concerning Spiritual Gifts (1928).

■ Geir Lie

GORDON, ADONIRAM JUDSON          
(1836-95). Etter fullførte studier ved 
Brown University (1856-60) og Newton 
Theological Institution (1860-63) tok 
Gordon pastoransvar i en baptistmenighet 
i Jamaica Plain utenfor Boston, Massa-
chusetts (1863-69) og deretter i Claren-
don Street Baptist Church i selve Boston 
by (1869-95).

I 1878 startet han månedstidsskriftet 
Watchword. Gjennom denne publikasjo-
nen ble både ►hellighetsbevelsens og pre-
millennismens anliggende behørig profi-
lert. Bemerkelsesverdig er det kanskje at 
Gordon, i motsetning til de fleste premil-
lennister, etterhvert gikk fra futurisk til 
historisk premillennisme - selv om han, 
ironisk nok, fastholdt den første posisjons 
bifall av læren om de troendes midlerti-
dige bortrykkelse.

I 1889 startet han skolen The Boston 
Missionary Training School. Ved Gor-
dons død ble det navneendring til Gordon 
Divinity School. Skolen ble siden splittet 
i henholdsvis Gordon College og Gordon-
Conwell Theological Seminary.

Tidlig i 1880-årene var Gordon regnet 
blant de mest fremtredende helbredelses-
forkynnerne innen Faith-Cure, dvs. en 
spesifikk understrømning innen den ame-
rikanske hellighetsbevegelsen. Et teolo-
gisk forsvar for troshelbredelse gav han 
i boken The Ministry of Healing. Han er 
dessuten forfatter av bøkene Ecce Venit, 
In Christ, The Twofold Life, The Ministry 
of the Spirit, The Holy Spirit in Missions 
og How Christ Came to Church. 

■ Geir Lie

GRIFFITH-THOMAS, WILLIAM
HENRY (1861-1924), anglikansk for-
kynner, pastor og teolog. I tillegg til ulike 
pastorater var Griffith-Thomas rektor 
ved henholdsvis Wycliffe Hall, Oxford 
(1905-10) og Wycliffe College i Toronto, 
Canada (1910-19). Sammen med Lewis 
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Sperry ►Chafer etablerte han i 1924 Dal-
las Theological Seminary.

Griffith-Thomas har forfattet en rekke 
bøker og appellerte til både dispensasjo-
nalister og troende som identifiserte seg 
med hellighetsbevegelsen.

■ Geir Lie

GUSTAFSON, EMIL  (1862-1900),
svensk predikant innen Helgelseförbun-
det, bokforfatter og sanger. Han ble født 
i Kräklinge sogn i Närke. Familiens pri-
mærnæring var jordbruk. I nærliggende 
Riseberga hadde den nyevangeliske vek-
kelsen ett av sine sterkeste nedslagsfelt, 
og også unge Gustafson synes å ha blitt 
influert av denne, blant annet gjennom sin 
roseniansk pregede konfirmasjonsprest 
Johan Gottfrid Malmqvist.

I 1880 forlot Gustafson foreldre-
hjemmet for å utdanne seg innen jord-
bruksnæringen, først på Skeppsholmens 
landbruksskole og siden på Lidsta Landt-
bruks- og Bokhålleriskola. På grunn av 
sykdom ble han dog tvunget til å avbryte 
utdannelsen. Påvirkning gjennom den 
internasjonale ►hellighetsbevegelsen be-
gynte nå å merkes i områdene omkring, 
og inspirert av denne forsøkte Gustafson 
i tro å tilegne seg sin helbredelse. For 
en tid vegret han seg endog for å motta 
legehjelp. Idet sykdomstilstanden forver-
ret seg gikk han imidlertid bort fra denne 
strategien. I denne perioden leste han og 
ble influert av Keswickforkynneren Han-
nah Whitall ►Smiths bok Hemligheten af 
ett lyckligt lif. Gustafson ble aldri helt 
helbredet fra sykdommen, og den skulle 
etterhvert bli årsak til hans død. 

Når helsen tillot det, lot Gustafson seg 
engasjere som forkynner og leder for 
konventikler i omegnen. I 1886 lot han 
trykke sin første sangbok, Betlehems-
sånger, på eget forlag med samme navn. 
Sangboken inkluderer blant annet sangen 
‘Hur underlig är du i allt’, som senere fikk 

plass i Svenska psalmboken. På 1880-tal-
let fikk han også publisert artikler i det 
nyevangelisk-pregede tidsskriftet Sven-
ska Posten.

På slutten av 1880-tallet ble det i Kräk-
linge sogn av blant andre Nelly ►Hall, 
C.J.A. Kihlstedt, E.L.M. Hedin og Au-
gust Carlson etablert misjonsforbundet 
Helgelseförbundet. Forbundet oganiserte 
årlige sommerkonferanser på Hedins gård 
i Torp, ikke langt fra Gustafsons hjem. 
Han ble selv snart en del av kretsen rundt 
Helgelseförbundet. Han bidro med artik-
ler i tidsskriftet Trons Segrar, medvirket 
på Torpkonferansen og i Helgelseförbun-
dets evangelistutdannelse og ble i 1893 
valgt inn i ledelsen.

På 1890-tallet publiserte han flere 
skrifter, deriblant Bref till nyomvända, 
En konungs brud (1898) og Evighetsljus 
på mörka moln (posthumt 1900). Et gjen-
nomgående tema er lidelsen og hvordan 
denne kan være til velsignelse ved at den 
drar mennesker nærmere Gud. Språket 
nærmer seg det mystiske, og Gustafson 
har av flere blitt betegnet som ‘mystiker’. 
Han døde 5. mai 1900. Etter sin død kom 
han til å utøve stor innflytelse, både innen 
Helgelseförbundet og generelt innen 
svensk frikirkelighet. Blant de forkyn-
nere som har løftet fram Gustafson som 
spesifikk inrpirasjonskilde tilhører blant 
andre Frank ►Mangs.

■ Joel Halldorf

HAGEE, JOHN CHARLES  (f. 1940), 
amerikansk karismatisk radio- og fjern-
synsevangelist, samt grunnlegger av og 
hovedpastor i Cornerstone Church i San 
Antonio, Texas. Hagee er dessuten stifter 
av organisasjonen Christians United for 
Israel. Han har skrevet en rekke bøker, 
deriblant Final Dawn over Jerusalem 
(1998) og In Defense of Israel (2007).

■ Geir Lie
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HAGIN, KENNETH ERWIN  (1917-
2003), amerikansk bibellærer, pastor og 
av mange regnet som grunnlegger av 
trosbevegelsen. Etter i perioden 1936-38 
å ha virket som pastor innen en inter-
konfesjonell menighet utenfor hjembyen 
McKinney, Texas tok han pastoransvar 
innen Assemblies of God-menigheter i 
Tom Bean (1938-39), Farmersville (1939-
41, 43-44), Talco (1941-42), Greggton 
(1942-43) og Van (1946-49), alle disse 
innen staten Texas.

Hagin begynte nå å reise som omrei-
sende evangelist og ble i 1955 en del av 
Gordon ►Lindsays Voice of Healing nett-
verk bestående av en rekke pinseforkyn-
nere som på en særskilt måte betonte hel-
bredelse ved bønn. Med Lindsays hjelp 
fikk Hagin publisert sin første pamflett, 
Redeemed from poverty, sickness, death, 
i 1960. I denne perioden, hevdet Hagin, 
opplevde tusener en kristen omvendelse i 
tillegg til at over ti tusen troende opplev-
de tungemålsgaven i forlengelse av at han 
selv bad for dem med håndspsåleggelse.

I løpet av 1960-årene ble Hagin, i mot-
setning til de fleste helbredelsesforkyn-
nerne innen Voice of Healing-nettver-
ket, gradvis mer og mer dratt inn i den 
karismatiske 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 selvstendige organisasjon (Kenneth E. 
Hagin Evangelistic Association) og året 
etter unnlot å fornye forkynnergodkjen-
ningen hos Assemblies of God. Fire år se-
nere flyttet han til Tulsa, Oklahoma, hvor 
han snart etablerte seg over radio i til-
legg til å starte bladet The Word of Faith. 
I 1974 startet han dessuten bibelskolen 
Rhema Bible Training Center. 

Til tross for Hagins bakgrunn fra As-
semblies of God og Voice of Healing-
nettverket var han i sin forkynnelse først 
og fremst influert av landsmannen E.W. 
►Kenyons bøker.

■ Geir Lie

HALL, NELLY (1848-1916) ble født i 
Vaderstad i Östergötland som datter av 
Gustaf Hall og Wendela Beckman. I 1865 
begynte hun på Kungliga Högre Lärarin-
neseminariet i Stockholm hvor hun i 1868 
ble uteksaminert som årets beste student. 
Deretter innehadde hun en tid tjeneste 
som lærer i Göteborg. Etter at hun på 
begynnelsen av 1880-tallet var kommet 
i kontakt med den anglo-amerikanske 
►hellighetsbevegelsen, sa hun opp stillin-
gen og begynte å virke som omreisende 
forkynner.

På 1880- og 1890-tallet var Hall en 
av de mest kjente vekkelsesforkynnerne 
i Sverige. Hun var blant annet i kontakt 
med flere ledende personer innen så vel 
Frelsesarméen som Keswickbevegel-
sen. Hun oversatte blant annet William 
►Boardmans bok I Andens kraft (In the 
Power of the Spirit) og Hannah Whitall 
►Smiths Hemligheten af ett lycligt lif 
(The Christian’s Secret of a Happy Life) 
til svensk. Under andre halvdel av 1880-
tallet besøkte hun ved flere anledninger 
Närke og var inspirert av den vekkelse 
som ledet fram til Helgelseförbundets 
dannelse i 1887. Hun var endog en av for-
bundets grunnleggere og var som eneste 
kvinne og ikke-närking medlem av styret 
med særskilt ansvar for misjonen.

Hall foretok en rekke internasjonale 
reiser, blant annet til England, Tyskland 
og i perioden 1892-94 til USA. Hun 
reiste sammen med den kvinnelige san-
geren Ida Nihlén (1866-1910), og de to 
ble sammenlignet med det mer berømte 
predikant- og sangparet D.L. ►Moody 
og Ira D. Sankey. Hall stod også i nær 
forbindelse med Fredrik ►Franson, som 
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gjennom skriftet Profeterande döttrar 
(1896) argumenterte for kvinners rett til å 
forkynne evangeliet, noe som var kontro-
versielt i samtiden.

I 1901 flyttet Hall til USA ‘för obestämd 
tid’, som hun skrev i sin avskjedsnotis 
i bladet Trons Segrar. Årsaken var i det 
minste delvis at hun var havnet i konflikt 
med ledende personer innen vekkelsen på 
grunn av sine oppfatninger vedrørende 
eskjatologien. I USA søkte hun blant an-
net kontakt med Charles T. Russels beve-
gelse (senere Jehovas Vitner), og selv om 
ingenting tyder på at hun knyttet nærmere 
forbindelse med denne bevegelsen ble 
hun marginalisert fra de vekkelsessam-
menhenger som hadde tatt imot henne 
med åpne armer under hennes første be-
søk i perioden 1892-94. Opplysninger om 
hennes siste år er sparsommelige.

■ Joel Halldorf

HALLDORF, PETER (f. 1958), født 
i Norrköping som sønn av Samuel og 
Irene Halldorf. Faren var pinseforstander 

(tilsvarende hans far, Einar Halldorf) og 
har tjenestegjort blant annet i Sundsvall, 
Norrköping, Göteborg og Linköping. 

Peter Halldorf begynte tidlig sin pre-
dikantkarriere som ungdomspastor i 
Alingsås (1976-78) og fortsatte deretter 
som pastor i Linköping fra 1979 med 
ansvar for nærradio og ungdomsarbeide 
de første årene. Han var redaktør for tids-
skriftet Trots Allt i perioden 1990-94 og 
siden 1994 for tidsskriftet Pilgrim.

I 1996 grunnla han en økumenisk kom-
munitet på Bjärka-Säby. Han har skrevet 
en rekke bøker, hvorav Radikal tro (1983) 
var den første. Boken Jungfrumark - en 
modern pilgrims färd mot sina rötter bi-
dro utvilsomt til et bredere gjennomslag 
innen svensk kristenhet. I denne ble man 
som leser seg bevisst en større interesse 
for den udelte kirkes historie, hvilket også 
er tydelig i boken 21 kyrkofäder (2000). 
I de senere bøkene kan man dessuten 
spore en tydeligere dragning mot orto-
doks (bysantisk) spiritualitet, parallelt 
med forfatterens fortsatte forankring som 
pinsevenn. 

■ Geir Lie

HANSON, CARL (1865-1954), ameri-
kansk forkynner med norske foreldre. Etter 
en kristen omvendelse tidlig i 1880-årene 
begynte Hanson i 1895 å virke som om-
reisende evangelist for Scandinavian Free 
Mission. Rundt 1896 avholdt han møter i 
Grafton, North Dakota hvor en ung jente 
talte i tunger. Hanson opplevde selv tun-
gemålsgaven to år senere. Det har i senere 
år blitt avdekket at en egen ‘pinsebeve-
gelse’ blant norsk- og svenskamerikanere 
oppstod forut for og til å begynne med 
uavhengig av amerikansk pinsebevegelse 
forøvrig. Hanson ble likefullt ordinert til 
forkynner av William ►Durham i Chicago 
i 1909. I 1917 lot han seg tilslutte As-
semblies of God hvor han senere tjenes-
tegjorde som pastor flere steder.

■ Geir LiePeter Halldorf.
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HARPER, MICHAEL CLAUDE 
(f. 1931), britisk ortodoks prest og grunn-
legger av den karismatiske bevegelse i 
Storbritannia. 

Harper fikk sitt personlige møte med 
kristen karismatikk i 1962 og talte i tun-
ger året etter. På dette tidspunkt var han 
anglikansk prest i All Souls, Langham 
Place (London). I 1964 etablerte han den 
karismatiske organisasjonen ►Fountain 
Trust, hvis primære mål var å kanalisere 
karismatisk fornyelse inn i de historiske 
kirkesamfunn. Harper var heltidsansatt i 
organisasjonen og stod som redaktør for 
Renewal, organisasjonens blad, i perioden 
1966-81. Fra 1984 til 1995 var han igjen 
prest, denne gang i Chichester Cathedral. 
Han brøt nå med den anglikanske kirke 
og lot seg tilslutte the Antiochian Greek 
Orthodox Church hvor han snart ble or-
dinert til prest. 

Harper har skrevet en rekke bøker, der-
iblant As at the beginning (1965), None 
can guess (1971) og Three sisters (1979).

■ Geir Lie

HARRIS, RICHARD READER        
(1847-1909), britisk hellighetsforkyn-
ner, samt grunnlegger av det interkonfe-
sjonelle bønne- og misjonsfellesskapet 
Pentecostal League of Prayer, etablert i 
1891. Samme året startet Harris tidsskrif-
tet Tongues of Fire. Ved Harris død hadde 
Pentecostal League of Prayer 150 filialer 
innen Storbritannia.

 ■ Geir Lie

HAYFORD, JACK WILLIAMS JR.        
(f. 1934), amerikansk Foursquareforkyn-
ner og pastor for megakirken The Church 
on the Way i Van Nuys, California. I 1987 
etablerte han dessuten The King’s Col-
lege og i 1999 The King’s Seminary for 
å tilby teologisk utdannelse innen Four-
squares egne rekker.

■ Geir Lie

HELLIGHETSBEVEGELSEN, ameri-
kansk-britisk forløper for pinsebevegel-
sens tilblivelse. De fleste av tilhengerne 

Jack Hayford tolkes av Jan-Aage Torp.
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var metodister og appellerte til John 
Wesleys hellighetsforståelse, som for 
øvrig var farget, dels gjennom lesning 
av østkirkens kirkefedre og dels gjennom 
pietistisk og kvietistisk litteratur.

Wesley synes å ha vært ambivalent med 
tanke på hvorvidt ‘hellighetserfaringen’ 
kunne karakteriseres som en umiddelbar 
og fullstendig renselse fra synd, det vil si 
var punktuell, eller alternativt, prosessu-
ell. Øvrige metodistkolleger, som Adam 
Clarke og John Fletcher, var derimot ikke 
i tvil: hellighetserfaringen var punktuell. 

Den metodistiske fløy av amerikansk 
hellighetsbevegelse fulgte stort sett Flet-
cher både i dette og i hans identifikasjon 
av nevnte erfaring med uttrykket ‘dåp i 
Den Hellige Ånd’. En viktig talskvinne 
for den gryende bevegelsen ble Phoebe 
►Palmer (1807-74), som i kraft av sine 
ukentlige tirsdagssamlinger i sitt private 
hjem i New York City berørte flere hun-
dre metodistforkynnere, inklusiv fem 
biskoper. 

Ikke alle innen bevegelsen delte imid-
lertid Palmers formening om en egen hel-
lighetserfaring som utslettet den troendes 
iboende syndenatur. Især fra ikke-meto-
distisk hold ble det argumentert for at ut-
trykket ‘dåp i Den Hellige Ånd’ slett ikke 
refererte til noen hellighetserfaring, men 
snarere til en spesifikk kraftutrustning 
til evangelisk virke (jfr. Apgj 1:8). Ikke 
minst presbyterianerforkynner William 
E. ►Boardmans bok The Higher Christian 
Life (1853) bidro til en svekkelse 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 fjernet – en be-
høvde ikke å synde!

Gjennom en rekke amerikanske hel-
lighetsforkynnere, som Phoebe Palmer, 
Charles G. ►Finney, Asa ►Mahan og 
James ►Caughey, nådde budskapet også 

Storbritannia. Ekteparet Hannah Whitall 
►Smith  og Robert Pearsall Smith ble ka-
talysatorer for de årlige Keswick-møtene 
(arrangert fra og med 1875). De fleste 
som støttet opp om disse, var lavkirkelige 
anglikanere som avviste den metodistisk-
orienterte forståelse av helliggjørelse som 
en umiddelbar hellighetserfaring som i ett 
nu fjerner den iboende syndenatur i den 
troende.  Tilsvarende mange innen den 
ikke-metodistiske fløy innen amerikansk 
hellighetsbevegelse fokuserte de i stedet 
på kraftutrustning til vitnetjeneste. De 
britiske Keswickmøtene skulle fra 1880 
av få sin egen amerikanske variant, 
idet vekkelsesforkynneren D.L. Moody 
inviterte til et tilsvarende stevne, med 
tilsvarende forkynnelse, på sitt hjemsted 
Northfield i Massachussetts. Her deltok 
britiske og amerikanske ‘Keswickforkyn-
nere’ side om side fram til 1899. 

■ Geir Lie

HICKS, THEODORE (‘TOMMY’)
(1909-73), amerikansk tros- og helbre-
elsesforkynner, født i Oslo som Tom 
Andresen, men familien immigrerte til 
USA da han var 2 år gammel. Hicks ble 
kjent for sine store kampanjer i Buenos 
Aires, Argentina i 1954. Etter personlig å 
ha bedt til helbredelse for den argentinske 
diktator Juan Perón, ble det gitt tillatelse 
til å holde en evangelisk kampanje - først 
på fotballstadion Atlántico med 25 000 
sitteplasser, dernest på Huracán - landets 
største med angivelig plass til 180 000 
mennesker.

Et mindre flatterende trekk ved Hicks 
var at han i 1956 inngikk avtale med 
pinsevennenes Taborförlaget i Helsing-
fors og Filadelfiaförlaget i Stockholm 
om utgivelse av en av hans bøker på 
svensk, nemlig Atomkraften i Jesu namn. 
Det viser seg imidlertid at Hicks ikke var 
forfatter av boken, idet han stort sett kun 
endret landsmannen E.W. ►Kenyons tittel 
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The Wonderful Name of Jesus og satte sitt 
eget navn på forsiden av denne.

■ Geir Lie

HINN, BENEDICTUS (‘BENNY’)
(f. 1952), født og oppvokst i Israel, men 
immigrerte til Canada i 1967. Benny 
Hinn flyttet til Orlando, Florida i 1983 
og etablerte den frittstående Orlando 
Christian Center (idag World Outreach 
Church). Midt på 1980-tallet etablerte 
Hinn seg som tv-predikant, og hans This 
Is Your Day! program hevdes å ha over 60 
millioner seere.

På linje med mange andre tv-predi-
kanter, har også Hinn blitt beskyldt for 
å fremme en luksuriøs livsstil som kor-
responderer dårlig med kristen adferd. 

■ Geir Lie

HOPKINS, EVAN HENRY  (1837-
1919), britisk hellighetsforkynner. Hop-
kins ble født i Sør Amerika, men tilbrakte 
også flere år i Australia. Etter en kristen 
omvendelse i 1858 påbegynte Hopkins 
i 1863 teologiske studier ved King’s 
College, London. Etter ordinasjon som 
ang-likansk prest i 1866 ble han ansatt, 
først i St. Mark’s, Victory Docks, og i 
1868 i Portman Chapel, St. Marylebone 
(London). I perioden 1870-83 var han så 
prest i Holy Trinity, Richmond (Surrey) 
før han i 1893 mottok kall til St. Luke’s, 
Radcliffe Square (South Kensington).

Allerede i 1858 hadde Hopkins lest 
William E. ►Boardmans bok The Higher 
Christian Life, og etter å ha blitt introdu-
sert for den amerikanske hellighetsfor-
kynneren Robert Pearsall Smith i 1873 
lot Hopkins seg raskt engasjere i den gry-
ende britiske hellighetsbevegelsen. Han 
var en sentral forkynner i de årlige Kes-
wickmøtene fra 1875 til 1915 (i 1876 var 
han imidlertid forhindret fra å delta), og 
boken The Law of Liberty in the Spiritual 

Life (1884) ble av mange regnet som en 
klassiker hva angår en læremessig utleg-
gelse av ‘Keswickbudskapet’. 

■ Geir Lie

HOUSTON, BRIAN (f. 1954), født 
og oppvokst på New Zealand og flyttet 
til Australia i 1978. Etter å ha innehatt 
ulike pastorater etablerte han i 1983 Hills 
Christian Life Centre, idag kjent som 
Hillsong Church i Sydney. Menigheten 
teller idag over 20 000 medlemmer  og er 
en del av Assemblies of God in Australia/
Australian Christian Churches. Nettver-
ket favner over 200 000 medlemmer, og 
Houston ble valgt til øverste leder for 
dette i 1997.

■ Geir Lie

HOWARD-BROWNE, RODNEY M.  
(f. 1961), sørafrikansk karismatisk for-
kynner som flyttet til USA i 1987. I 1996 
bidro han til etableringen av menigheten 
The River i Tampa Bay, Florida og året 

Rodney Howard Browne.
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Harry A. Ironside - forkynner som søkte å integrere plymouthbrødrenes ekklesiologi med hellighetsbevegel-
sens frelsesforståelse (tekst neste side).
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deretter til bibelskolen The River Bible 
Institute. Howard-Browne har forøvrig 
et internasjonalt nedslagsfelt som forkyn-
ner, og mange har blitt emosjonelt berørt 
under hans møter. En av disse, forkynner 
Randy ►Clarke, ble deretter i 1994 red-
skap for en religiøs fornyelse i menighe-
ten Toronto Airport Christian Fellowship. 
De samme emosjonelle uttrykkene som 
ledsaget Howard-Brownes møtevirksom-
het fikk nå nedslagsfelt i Toronto-menig-
heten, derav uttrykket ‘The Toronto Bles-
sing’ og har siden fått nedslagsfelt i en 
rekke menigheter i en rekke land.

■ Geir Lie

IMSEN, ARNE (1930-99), norskfødt 
predikant og grunnlegger av Maranata-
församlingen i Stockholm. Sammen med 
Donald Bergagård og Erik Gunnar Eriks-
son utmerket Imsen seg som toneangi-
vende ledere innen svensk Maranatabeve-
gelse, som oppstod tidlig på 1960-tallet. 
Vel ti år senere var bevegelsen splittet i 
ulike retninger, og Imsen markerte seg 
som eksponent for en mer radikal vari-
ant, med fokus blant annet på mer dypt-
pløyende bibelundervisning, massiv sam-
funnskritikk, organisering av storfamilier 
og hjemmeundervisning av barn. Imsen 
fikk negativ presseoppmerksomhet både 
på grunn av sin agitering for fysisk av-
straffelse av barn i oppdragerøyemed og 
fordi han angivelig bidro til å skjule barn 
som sosialmyndighetene ønsket å bort-
plassere. Imsens retning er i Norge kjent 
under navnet Pilgrimsfolket.

■ Geir Lie

INSKIP, JOHN SWANEL (1816-84), 
amerikansk metodist- og hellighetsfor-
kynner, samt første ‘president’ for Na-
tional Camp Meeting Association for the 
Promotion of Holiness. 

■ Geir Lie

IRONSIDE, HENRY ALLAN (1876-
1951), bibellærer, forfatter og pastor. Et-
ter en kristen omvendelse som 14-åring 
ble Ironside snart engasjert innen Frel-
sesarméen. Etter et halvt års forberedelse 
ved Oakland Training Garrison ble han 
som 16-åring utnevnt til løytnant, og se-
nere til kaptein. 

I 1896 ble han introdusert for ply- 
mouthbrødrenes litteratur og han fant sin 
naturlige plass blant de åpne brødre. I 
perioden 1899-1929 identifiserte han seg 
imidlertid primært med Grant-fraksjonen 
blant de lukkede brødre.

Ironside opplevde mye kritikk blant 
vennene innen plymouthbrødrene, idet 
han i 1930 takket ja til pastorstillingen 
ved Moody Memorial Church i Chicago. 
Denne stillingen innehadde han fram til 
1948.

Ironside har skrevet over 60 bøker, 
inklusiv pamfletter. Mange av disse er 
legmannskommentarer over en rekke 
bibelbøker. Blant hans mange bøker kan 
nevnes A Historical Sketch of the Brethren 
Movement (1942) og Holiness, the False 
and the True (1912), sistnevnte på mange 
måter en sammenligning av hellighets-
forståelsen blant plymouthbrødrene, den 
metodistiske fløy av hellighetsbevegelsen 
og Keswickforståelsen. Ironside forkynte 
forøvrig på Keswickstevnet i England i 
1939.

 ■ Geir Lie 

JACOBS, CINDY (f. 1951), sammen 
med mannen Mike grunnleggere av orga-
nisasjonen Generals of Intercession med 
fokus på forbønn og ‘åndelig krigføring’. 
Jacobs engasjement har ført henne i kon-
takt med likesinnede forkynnere som C. 
Peter ►Wagner, John ►Dawson og Ed 
►Silvoso. Hun har blant annet skrevet bø-
kene Possessing the Gates of the Enemy 
(1991), Voice of God (1995), Women of 
Destiny (1998), Deliver Us from Evil 
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(2001), The Super-Natural Life (2006) og 
The Reformation Manifesto (2008).

■ Geir Lie

JAKES, THOMAS DEXTER (f. 1957), 
karismatisk tv-evangelist med opprinnelig 
baptistbakgrunn som senere har mottatt 
impulser fra ikke-trinitarisk pinsehold. 
Han er grunnlegger av og hovedpastor i 
megamenigheten The Potter’s House i 
Dallas, Texas. Han har skrevet en rekke 
bøker, deriblant Naked and Not Asha-
med  (2002) og Woman, Thou Art Loosed 
(2006).

■ Geir Lie

JEFFREYS, GEORGE  (1889-1962), 
grunnlegger av det britiske pinsesamfun-
net Elim Foursquare Gospel Alliance, 
nå Elim Pentecostal Church. Han brøt 
imidlertid ut av dette og etablerte i 1940 
menigheten The Bible-Pattern Church 
Fellowship i Nottingham. Jeffreys gjorde 

suksess som evangelist, både i Storbritan-
nia og på det europeiske kontinentet. Bare 
i Sveits ble det rapportert 14 000 omven-
delser gjennom hans møtevirksomhet i 
perioden 1934-36. Jeffreys besøkte også 
Sverige ved  flere anledninger og var ho-
vedtaler under den europeiske pinsekon-
feransen i Stockholm i 1939.

■ Geir Lie

JEFFREYS, STEPHEN (1876-1973), 
britisk pinseforkynner og bror av George 
►Jeffreys, grunnlegger av pinsesamfun-
net Elim Foursquare Gospel Alliance 
(nå Elim Pentecostal Church). I perioden 
1913-20 var Stephen pastor i menigheten 
Island Place Mission. Som evangelist 
besøkte han USA og Canada i 1924, og 
senere Australia, New Zealand og Sør 
Afrika. Mange vitnet om helbredelse fra 
fysisk sykdom i etterkant av hans person-
lige forbønn.

■ Geir Lie

Cindy Jacobs.
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JESUSBEVEGELSEN var en kristen 
ungdomsvekkelse som oppstod på USAs 
Vestkyst på slutten av 1960-tallet. Vek-
kelsen berørte til å begynne med hippie-
befolkningen, gjennom evangelister som 
Tony og Susan Alamo, David (Moses) 
Berg, Linda Meissner, Lonnie Frisbee, 
Arthur Blessit og Duane Pederson. Gjen-
nom gateaviser som The Hollywood Free 
Paper, Right on! og Street Level søkte 
man å formidle det kristne budskapet 
overfor kirkefremmede hippies og nar-
komane. Ungdomsvekkelsen fikk mas-
siv mediedekning gjennom både Time og 
Look, noe som utvilsomt bidro til at et 
bredere segment enn rotløs og skadeskutt 
ungdom søkte å identifisere seg som en 
del av Jesusbevegelsen. Ikke minst me-
nighetsungdom ble trukket inn i løpet av 
den siste fasen før det hele flatet ut rundt 
1974.

■ Geir Lie

JOHNSON-EK, ANDREW GUSTAF 
(1879-1965), født Anders Gustaf Johans-
son i Skövde. Han opplevde en kristen 
omvendelse i Los Angeles (1904) og mot-
tok ‘åndsdåp’ i en skandinavisk menighet 
i San Pedro (nær Los Angeles). Han be-
gynte nå å virke som kolportør og solgte 
religiøs litteratur. I april 1906 mottok han 
tungemålsgaven. Av Azusa Street Mission 
ble han valgt til medarbeider for Palestine 
Missionary Band. På vei mot Palestina 
møtte han T.B. Barratt i New York City 
15. september 1906. Av ukjente årsaker 
forlot han Palestine Missionary Band i 
Napoli og vendte tilbake til Sverige. Etter 
å ha ankommet hjemlandet 16. november 
vitnet han om sin ‘åndsdåpserfaring’, og 
det brøt ut vekkelse i Skövde, Göteborg, 
Örebro og Stockholm. Johnson-Ek var 
ikke utrustet som forkynner og ble ‘av-
skåret’ som forkynner av Barratt, som 
ankom Sverige tidlig i 1907. Barratts 
virksomhet nyttiggjorde seg utvilsomt 

Johnson-Eks pionerarbeid.
Johnson-Ek virket som misjonær i 

Kina og Mongolia i perioden 1909-12  og 
giftet seg i denne perioden med Charlotta 
Brandberg. Arbeidet var problematisk, 
men det er uklart av hvilke årsaker. Etter 
1. verdenskrig ble Johnson-Ek av Levi 
►Pethrus utnevnt til å lede Filadelfiaför-
samlingen i Stockholms nødhjelpsarbeid 
i Wien. To negative forhold skulle for 
alltid hefte ved Johnson-Eks navn: (1) 
Han benyttet penger øremerket evange-
lisasjon til sosialt arbeid (Pethrus var for 
det sosiale arbeidet, men insisterte på at 
pengene skulle brukes i samsvar med hva 
de var øremerket); (2) han hadde et ro-
mantisk forhold til en kvinne i Wien som 
returnerte gravid tilbake til Sverige. John-
son-Ek nektet å underordne seg Pethrus 
disiplinærstraff, som involverte tre års 
pause fra forkynnergjerningen. På grunn 
av Johnson-Eks moralske og tjenestemes-
sige problemer ble han ikke tilkjent noen 
viktig rolle idet svensk pinsehistorie ble 
nedtegnet. Forholdsvis nylig er hans re-
elt sett vesentlige rolle hva angår svensk 
pinsebevegelses pionerfase blitt gjenopp-
daget.

■ David D. Bundy

JONES, BRYN (1940-2003), walisisk 
Restorationistforkynner. Etter en kristen 
omvendelse i 1957 og en ‘åndsdåpsopple-
velse’ året etter, gikk han på 3-årig bibel-
skole, Bible College of Wales (1958-61), 
virket som misjonær i Guyana (1963-66) 
og ble pastor i en karismatisk menighet 
i Bradford, England (1968). Influert av 
landsmannen Arthur ►Wallis fikk han syn 
for gjenreising av embetsgavene som (1) 
apostel, (2) profet, (3) evangelist og (4) 
hyrde og lærer. Jones tok initiativ til for-
kynner- og menighetsnettverket Harvest-
time, som senere endret navn til Covenant 
Ministries International. Sammen med 
broren Keri har han øvd stor innflytelse 
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på en rekke lokalmenigheter innenfor 
Kristent Nettverk i Norge.

■ Geir Lie

JONES, ELI STANLEY (1884-1973), 
metodistforkynner, misjonær og forfat-
ter. Etter en kristen omvendelse i 1899 
opplevde han en spesifikk hellighetserfa-
ring tre år senere, etter å ha lest Hannah 
Whitall ►Smiths bok A Christian’s Secret 
of a Happy Life. Etter fullførte studier ved 
Asbury College i 1906 ble han utsendt 
som misjonær til India. Her lot han seg 
inspirere av hinduistisk retreatvirksomhet 
og startet i 1930 kristne ashrams.

Jones har skrevet en rekke bøker, 
deriblant The Christ of the Indian Road 
(1925), Christ’s Alternative to Com-
munism (1935), The Choice before Us 
(1937), Is the Kingdom of God Realism? 
(1940), The Christ of the American Road 
(1944), Mahatma Gandhi: An Interpreta-
tion (1948) og Victory through Surrender 
(1966).

 ■ Geir Lie

JONES, KERI (f. 1944), walisisk for-
kynner. Etter en kristen omvendelse i 
1958, etterfulgt av ‘åndsdåp’ tre år senere, 
satte han i 1963 av ett år ved bibelskolen 
Bible College of Wales. Sammen med 
broren Bryn ble han aktiv innen den 
britiske Restorationistbevegelsen. Jo-
nes anerkjennes som ‘apostel’ innenfor 
menighetsnettverket Ministries Without 
Borders, som han etablerte sammen med 
nordmannen Noralv Askeland.

 ■ Geir Lie

JOYNER, RICK (f. 1949), grunnlegger 
og øverste leder av organisasjonen Mor-
ning Star Publications and Ministries i 
Charlotte, North Carolina. Joyner opplev-
de en kristen omvendelse i 1971 og eta-
blerte Morning Star Publications seksten 

år senere. Han profilerer seg blant annet 
som ‘profet’ og har skrevet en rekke bø-
ker, deriblant The Harvest (1989). Orga-
nisasjonen han står som leder for gir dess-
uten ut bladene Morning Star Journal og 
Morning Star Prophetic Journal.

■ Geir Lie

KARISMATISKE BEVEGELSE I
USA, DEN. Allerede i 1940- og 50-årene 
fikk mange amerikanske troende utenfor 
tradisjonell pinsesammenheng et person-
lig møte med både tungetale og troshel-
bredelse gjennom blant annet etterkrigs-
tidens helbredelsesbevegelse (1946-59).  
Jack Winter, som blant annet besøkte 
Norge i 1978, hvor hans forkynnelse 
fikk stor betydning først og fremst innen 
misjonsorganisasjonen Ungdom i Opp-
drag, vitner om en karismatisk fornyelse 
gjennom det lutherske menighetsfelleska-
pet ►Bethany Fellowship i Minneapolis, 
Minnesota i 1956. Også Harald ►Bre-
desen, 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 pinsesam-
menheng, for hans del fra rundt 1946-47. 
En mindre kjent forløper for karismatisk 
fornyelse var Glenn Clarks ‘Camps 
Farthest Out’ (CFO) sommerleirer hvor 
troende kom sammen til fellesskap, 
avslapping og åndelig fornyelse. Sam-
lingene varte gjerne en ukes tid og fikk 
et visst karismatisk preg gjennom ‘ånds-
døpte’ leirledere som ‘Tommy’ Tyson, 
Harald Bredesen, James Brown og 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, grunnlagt i 1947 med programer-
klæringen å gjenopprette den apostoliske 
helbredelsespraksis som Jesus Kristus 
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lærte og demonstrerte. Om OSL, især le-
derskapet, tidlig på 1960-tallet distanserte 
seg fra karismatiske ytringsformer (først 
og fremst tungetale), var det flere av del-
takerne som kunne vitne om å ha gjort 
slike erfaringer nettopp i OSL-miljøet. 
Sanford hadde selv fått sin glossolalier-
faring i 1954. Den viktigste forløper for 
den karismatiske fornyelsesbevegelsen 
var dog utvilsomt legmannsstiftelsen 
►Full Gospel Business Men Fellowship 
International (FGBMFI), grunnlagt av 
meierist Demos ►Shakarian i 1951. Orga-
nisasjonen startet med ukentlige frokost-
samlinger 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.

Forløpere til tross, den episkopale pres-
ten Dennis Joseph ►Bennett (1917-91) 
regnes tradisjonelt som den karismatiske 
fornyelsesbevegelses ‘far’, idet han un-
der et bønnemøte hjemme hos ekteparet 
John og Joan Baker 14. november 1959 
begynte å tale i tunger. I sine tre søn-
dagsprekener 3. april 1960 informerte 
han de fremmøtte i St. Mark’s Episco-
pal Church in Van Nuys om sine nylige 
karismatiske åndserfaringer. Bennett ble 
oppfordret til å si opp stillingen, hvilket 
han også gjorde. Fra et journalistisk stå-
sted var historien for ‘god’ til ikke å vide-
reformidles og ble derfor dekket av både 
Newsweek og Time.

Artikkelen i Time kom om lag en må-
ned etter at Bennett var blitt overført til 
St. Luke’s Episcopal Church i Ballard, 
Seattle. Flere av sognebarna ønsket en 
personlig befatning med det Bennett 
hadde opplevd, og han inviterte derfor 
til ukentlige samlinger med samtale og 
forbønn. Flere fikk sin personlige ‘ånds-
dåpserfaring’ da Bennett hadde besøk av 
Richard Winkler, daværende episkopal-
prest i Trinity Church i Wheaton, Illinois, 
som hadde mottatt tungemålsgaven al-

lerede i 1956. Winklers besøk tente den 
karismatiske ‘ilden’ i Seattle, og på få 
år var det mer enn 100 forkynnere bare 
i Seattle-området som kunne vitne om en 
karismatisk åndserfaring.

Mens Time og Newsweek hadde fanget 
opp nyheten om en gryende karismatisk 
fornyelse i 1960, var det John Sherrills 
bok They Speak with Other Tongues som 
fire år senere gav den første mer utfør-
lige historien rettet inn mot et kristent 
marked. Sherrill var ansatt som journalist 
for bladet Guidepost, redigert av Norman 
Vincent Peale og fruen Ruth. Foranled-
ningen for boken var et møte mellom ek-
teparet Peale og tidligere omtalte Harald 
Bredesen. Sherrill ønsket først å treffe 
Bredesen med tanke på en kortfattet ma-
gasinartikkel om tungetale i moderne tid, 
men slo raskt tankene fra seg, idet idéen 
om bok tok form hos ham.

Bredesen er allerede identifisert som 
luthersk prestesønn, selv om han senere 
konverterte til den hollandsk-reformerte 
kirke. Andre lutherske ‘pinsepionerer’ 
var Herbert ►Mjorud og ‘Larry’ ►Chris-
tenson, som begge har besøkt Norge ved 
flere anledninger. 

Tradisjonelle pinsevenner var, natur-
lig nok, overrasket over at de subjektive 
åndserfaringer de hittil syntes å ha hatt 
monopol på, plutselig fikk gjennomslag 
innenfor øvrige protestantiske trossam-
funn. Overraskelsen ble imidlertid for-
vandlet 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 sam-
menheng. William Storey og Ralph Kei-
fer, henholdsvis historiker og teolog ved 
Duquesne University i Pittsburg, leste i 
1966 pinseforkynneren David Wilkersons 
bok The Cross and the Switchblade. Noen 
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få måneder senere, i desember 1966, leste 
de også Sherrills They Speak with Other 
Tongues og bestemte seg deretter for å 
få bedre rede på hva den karismatiske 
fornyelsen egentlig innebar. Gjennom 
en episkopalprest i Pittsburg fikk de kon-
takt med en karismatisk bønnegruppe og 
møtte første gang 13. januar 1967. De 
kom endog tilbake uken etterpå og bad 
nå om forbønn 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 bøn-
nesamlinger i sitt eget hjem, og flere av 
studentene ved Duquesne University fikk 
her sine karismatiske gjennombrudd. Un-
der et besøk ved det katolske Notre Dame 
University i South Bend, Indiana 4. mars 
1967 fikk Keifer be med ni personer. In-
gen 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 ‘åndsdå-
pen’. Han inviterte dem hjem til en privat 
bønnesamling – sammen med en gruppe 
pinsevenner, som instruerte dem i bruk av 
tungetale, hvilket bevirket at sju av de ni 
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 Not-
re Dame University.

Et tredje nedslagsfelt for den katolsk-
karismatiske fornyelsen skjedde ved Mic-
higan 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 
spredte seg i begynnelsen gjennom fa-
milie- og vennskapsnettverk, og det ble 
dannet karismatiske bønnegrupper. I flere 
år ble det dessuten arrangert årlige ka-
rismatiske konferanser ved Notre Dame 

University, med stadig økende deltaker-
antall. Det ble også startet et katolsk-ka-
rismatisk tidsskrift, New Covenant, som i 
1975 hadde 60.000 abonnenter.

Det er ikke usannsynlig at de katolske 
fornyelseskonferansene ble modellska-
pende for tilsvarende konferanser blant 
protestantiske karismatikertroende. Blant 
annet samlet The International Lutheran 
Conference on the Holy Spirit 9000 del-
takere i Minneapolis, Minnesota i 1972. 
Som innen den katolsk-karismatiske for-
nyelsesbevegelsen, søkte man også innen 
de protestantiske trossamfunn å profilere 
fornyelsen: Episcopal Charismatic Fel-
lowship (nå: Acts 29 Ministries) ble stif-
tet i 1973 mens Lutheran Charismatic Re-
newal Services, for eksempel, så dagens 
lys året derpå. 

Også innen Den ortodokse kirke 
opplevde man en gryende karismatisk 
oppvåkning. Sentrale ledere her var teo-
logiprofessor Eusebius A. Stephanou og 
Athanasius Emmert, som for øvrig var 
den som i 1972 bad for Stephanou med 
håndspåleggelse. I 1973 ble den første or-
todoks-karismatiske konferansen 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 månedstidsskrif-
tet 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. Sy-
meon the New Theologian. Et annet ned-
slagsfelt for den ortodoks-karismatiske 
fornyelsen er tidsskriftet Theosis, som er 
knyttet opp mot The Service Committee 
for Orthodox Charismatic Renewal (etab-
lert i 1977).

Parallelt med den karismatiske for-
nyelses vekst innen de historiske kir-
kesamfunn, ble man nå også vitne til en 
konfesjonell nydannelse, nemlig lokalme-
nigheter og nettverk av lokalmenigheter 
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som i fenomenologisk forstand var karis-
matiske, men ikke lot seg innlemme i noe 
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. ‘Pentecostal’ 
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. Ma-
haney People of Destiny International. 
Denne sammenslutningen hadde nær for-
bindelse med ‘Bob’ Weiners Maranatha 
Campus Ministries, International. Felles 
for alle tre sammenslutningene var at de 
var ‘gjenreisningsbevegelser’, hvilket her 
vil si at de så for seg en gjenopprettelse 
av det nytestamentlige menighetsideal 
hvor spesielt apostel- og profetutrust-
ningen 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.

På 1980-tallet ble også The Internatio-
nal Communion of Charismatic Churches 
etablert med John Meares og Earl Paulk 
som biskoper i USA. Omtrent samtidig 
(1986) tok Oral ►Roberts initiativ til opp-
rettelsen av Charismatic Bible Ministries. 
Et forholdsvis løst forbund av amerikan-
ske trosbevegelsesledere, International 
Convention of Faith Ministries, ble etab-
lert i 1974. Også Vineyardbevegelsen, 
etablert sist på 1970-tallet, fikk et kraftig 
oppsving i 1980-årene. I tillegg til disse 
og tilsvarende nettverk satte en rekke 
TV-predikanter (som Jimmy ►Swaggart, 
Jim ►Bakker, Pat ►Robertson og Oral 
►Roberts) sitt definitive preg på den ka-
rismatiske bevegelsen.

■ Geir Lie

KASEMAN, JULIUS (‘JIM’) (f. 1943), 
amerikansk trosforkynner og grunnlegger 
av organisasjonen Association of Faith 
Churches and Ministries. Etter en kris-
ten omvendelse i 1973 begynte han som 
bibelskoleelev ved Kenneth E. ►Hagins 
Rhema Bible Training Center i Tulsa, 
Oklahoma (1975-76). Han har siden bi-
dratt til en rekke menighetsdannelser i 
North og South Dakota, samt Minnesota. 
Kaseman har også hatt en viss innflytelse 
i Skandinavia under trosbevegelsens tid-
ligste fase i 1980-årene.

■ Geir Lie

KATOLSK APOSTOLSKE KIRKE,
DEN, britisk trossamfunn med røtter 
i den selvstendige Londonmenigheten 
Newman Street Church, grunnlagt i 1832 
med Edward Irving (1792-1834) som 
pastor. Forut for menighetsetableringen 
var Irving blitt oppsagt som pastor i 
Church of Scotland-menigheten Regent 
Square i London fordi han tillot det som 
senere er blitt kjent som karismatiske nå-
degaveytringer i møtene.

Newman Street Church var kjenneteg-
net av karismatiske nådegaveytringer. I 
1832 ble John Cardale (1802-79) utnevnt 
til apostel, mens Henry Drummond 
(1786-1860) ble utnevnt til tilsvarende 
embete året etter. Sammen organiserte de 
to nyutnevnte ‘apostlene’ det som skulle 
bli det nye trossamfunnet. Før 1835 var 
omme, hadde man 12 ‘apostler’ på plass. 
Den siste gjenlevende av disse, Francis 
Woodhouse, døde i 1901.

■ Geir Lie

KENYON, ESSEK WILLIAM          
(1867-1948), forkynner, skribent, impuls-
giver for forkynner Kenneth E. ►Hagin 
og dermed ideologisk arkitekt bak ame-
rikansk trosbevegelses læreanliggende. 
Etter en kristen omvendelse i 18-års al-
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E.W. Kenyon - amerikansk bibellærer og ideologisk arkitekt for den senere trosbevegelsen.
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deren lot Kenyon seg engasjere i en lokal 
metodistkirke i Amsterdam, New York, 
hvor han snart ble innvilget lekmannsor-
dinasjon. Etter et par år begynte han som 
omreisende selger av musikkinstrumen-
ter, en periode hvor kom han på avstand 
fra kristen tro.

Uvisst når begynte Kenyon å speku-
lere i en mulig karriere som skuespiller, 
og i den forbindelse begynte han i 1892 
ved skolen Emerson College of Oratory 
i Boston. Han synes imidlertid å ha drop-
pet ut i forkant av skoleårets avslutning, 
og kopier av avgangsvitnemål  foreligger 
ikke. 

I denne perioden regnet Kenyon seg 
som agnostiker. Under et besøk i A.J. 
►Gordons Clarendon Street Baptist 
Church foretok han imidlertid  en ny om-
vendelse. Sin metodistiske bakgrunn til 
tross, han var overbevist om at Bibelen 
forkynte troende dåp med full neddyk-
kelse. Et møte med pastoren for Freewill 
baptistmenigheten i Amesbury, Massa-
chussetts ble avgjørende, og sammen 
med hustru Evva lot han seg tilslutte dette 
trossamfunnet. Kenyon ble innbudt til en 
lokal forsamling i Elmira, New York, da 
de manglet pastor, og 17. januar 1894 ble 
han ordinert som forkynner.

Etter et halvt års tid flyttet han i juli 
samme år til Springville, New York hvor 
han tok pastoransvar i Freewill baptist-
menigheten. Han tok samtidig ansvar for 
nabomenigheten i East Concord. Her ble 
han fram til sommeren 1897, idet han nå 
fikk kall fra Freewill baptistmenigheten 
i Worcester, Massachussetts. Opphol-
det ble kortvarig. Læremessige impulser 
fra George Müllers publikasjoner, og fra 
►hellighets- og Faith-Cure bevegelsen var 
utvilsomt utslagsgivende, og etter ett års 
tid brøt han med trossamfunnet.

Kenyon valgte i utgangspunktet å bli 
værende i Worcester, men etablerte selv-
stendig menighet, the Worcester Taberna-
cle. Menigheten fikk dog kort levetid, og 

i 1900 flyttet Kenyon til Spencer, Massa-
chussetts hvor bibelskolen Bethel Bible 
Institute startet opp i mai samme år. Den-
ne var på mange måter en fortsettelse av 
mer ustrukturert bibelundervisning som 
Kenyon hadde satt igang allerede i 1898. 
Skolen har gjennomgått ulike navneend-
ringer og fusjonerte i 1985 med Gordon 
College i Wenham, Massachussetts.

I tillegg til ansvaret for bibelskolen 
satset Kenyon på evangelistiske kam-
panjer på USAs Østkyst og i Canada. I 
1923 flyttet han til Vestkysten, først til 
San Jose, deretter til Oakland hvor han 
tok pastoransvar i den pr. idag ukjente 
Plymouth Congregation Church. 

Rundt 1926-27 brøt han igjen opp og 
flyttet til Los Angeles hvor han etablerte 
Church of the Living Word, som snart 
endret navn til Figueroa (Independent) 
Baptist Church. En opprivende skils-
misse (fra hustru Alice Whitney, som han 
hadde giftet seg med etter Evvas bortgang 
i 1914) i 1930 tvang ham til å bryte opp 
nok en gang, og han slo seg først ned 
i Olympia, deretter i Tacoma (begge i 
staten Washington) hvor han hadde ra-
dioprogrammer (som han også hadde hatt 
det i Los Angeles). Rundt 1933 flyttet han 
til Seattle hvor programmene Kenyon’s 
Church of the Air fortsatte. I Seattle star-
tet han dessuten menighetsvirksomhet, 
som etterhvert fikk navnet New Covenant 
Baptist Church. De siste årene overgav 
han pastoransvaret til kollegene Jack Mit-
chell og Wesley Alloway, idet han  igjen 
viet seg til evangelistisk virksomhet. 

Like forut for sin død flyttet Kenyon 
inn hos ex-hustru Alice og datteren Ruth, 
som tok seg av ham de siste månedene. 
Ifølge dødsattesten synes han å ha dødd 
av lymfekreft.

I løpet av Kenyons femti års virksom-
het fikk han utgitt 12 bøker, 3 bibelstu-
dier og diverse traktater, samt hundrevis 
av sanger. To bøker ble dessuten utgitt 
posthumt. Han redigerte dessuten bla-



45

dene Tabernacle Trumpet (1898-1901), 
Bethel Tabernacle (1901-1903), Reality 
(1903-16), Kenyon Herald (1927), The 
Living Message (1928-31) og Herald of 
Life (1935- ).

Kenyons publisistiske innflytelse har 
vært stor. Ved hans død i 1948 sirku-
lerte Herald of Life innenfor 57 nasjoner, 
deriblant Norge, og bare åtte år senere 
sendte man ut hans bøker til nærmere 90 
nasjoner. En rekke av Kenyons lesere var 
pinsevenner, og Kenyon antyder i sine 
skrifter at hans forkynnelse var indirekte 
ansvarlig for den første læremessige split-
telse blant amerikanske pinsevenner, idet 
forkynner William H. ►Durham tok et 
oppgjør med den metodistisk-inspirerte 
‘entire sanctification’-læren som hevdet 
at den troende i etterkant av frelses-
opplevelsen kunne få del i en spesifikk 
hellighetserfaring som utslettet ens ibo-
ende syndenatur. Kun deretter kunne den 
troende få del i ‘åndsdåpen’, tungetale 
inklusiv. Kenyon selv var av den forme-
ning at tilintetgjørelse av syndenaturen 
skjedde i og gjennom frelseserfaringen. 
En periode talte han selv i tunger og bifalt 
offisielt pinsesamfunnet Assemblies of 
Gods lære. Han søkte endog om ordina-
sjon innen dette trossamfunnet i 1925, 
men søknaden ble enten ikke godkjent 
eller han trakk den tilbake før beslutning 
ble fattet fra offisielt Assemblies of God-
hold.

Kenyons forkynnelse er av mange 
oppfattet som kontroversiell, ikke minst 
forkynnelsen av Jesu stedfortredergjer-
ning som angivelig inkluderer forestil-
lingen om at Jesu ‘ånd’ i løpet av tre døgn 
måtte delaktiggjøres i satanisk vesensna-
tur. Enkelte har dessuten søkt å forankre 
Kenyons forkynnelse innen bevegelsene 
Christian Science og New Thought. Læ-
remessige paralleller til disse til tross, 
synes Kenyons røtter primært forankret i 
1800-tallets hellighetsbevegelse, inklusiv 
den understrømning innenfor sistnevnte 

som har fått navnet Faith-Cure bevegel-
sen.

■ Geir Lie

KRAFT, CHARLES (f. 1932), utdannet 
som antropolog og lingvist og siden 1969 
ansatt ved Fuller Theological Seminary i 
Pasadena, California. Kraft har tidligere 
virket som misjonær i Afrika. Sammen 
med Charles Peter ►Wagner har Kraft 
videreformidlet Vineyardgrunnlegger 
John ►Wimbers forkynnelse av blant 
annet demonisering og såkalt indre 
helbredelse. Kraft er grunnlegger av 
organisasjonen Deep Healing Ministries 
og har blant annet skrevet bøkene 
Defeating dark angels og Confronting 
powerless Christianity.

■ Geir Lie

KUHLMAN, KATHRYN (1907-76), 
amerikansk helbredelsesforkynner. 
Etter avbrutt ‘high school’ i Concordia, 
Missouri, begynte hun i 1924 å reise 
sammen med søsteren Myrtle og hennes 
mann Everett Parrot, som var omreisende 
forkynner. Hun flyttet imidlertid samme 
år til Seattle og begynte ved Christian 
and Missionary Alliances Simpson 
Bible Institute, hvor hun forøvrig 
ble utvist i 1926. Kuhlman flyttet nå 
ned til Los Angeles hvor hun gikk på 
møter i Aimee Semple ►McPhersons 
menighet Angelus Temple og dessuten 
fulgte kveldsundervisning ved L.I.F.E. 
bibelskolen. Gjennom alle år unnlot 
Kuhlman bevisst å fortelle om perioden i 
Seattle og Los Angeles og nektet for å ha 
mottatt noen som helst innflytelse verken 
via A.B. ►Simpson eller McPherson. 

Kuhlman startet sin egen forkynnerkar-
riere i 1928. I 1933 kom hun til Denver, 
Colorado hvor hun etterhvert etablerte 
menigheten Denver Revival Tabernacle. 
Etter i 1935 å ha etablert et romantisk for-
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hold til evangelist Burroughs Allen Wal-
tripp, valgte han to år senere å oppløse sitt 
første ekteskap for å gifte seg med Kuhl-
man. Kuhlman forlot ham imidlertid i 
1946 og tok igjen opp forkynnervirksom-
het. I 1950 ble Pittsburg, Pennsylvania 
hovedbase for hennes helbredelsesmøter. 
Fra  1965 og fram til sin død holdt hun 
dessuten månedlige helbredelsesmøter i 
Los Angeles.

  ■ Geir Lie

LAKE, JOHN GRAHAM (1870-1935), 
kanadisk-født pinseforkynner, Afrika-
misjonær og helbredelsespredikant. Etter 
flere års delaktighet i John Alexander 
►Dowies menighetsvirksomhet, flyttet 
Lake i 1901 til sistnevntes utopiske by-
samfunn Zion City utenfor Chicago. Her 
ble han i 3 år inntil han i 1907 opplevde 
‘åndsdåp’.

Allerede i 1907 dro Lake til Sør Afrika 
hvor han etablerte pinsesamfunnet Apos-
tolic Faith Mission. Etter fem år vendte 
han igjen tilbake til USA, hvor han i 1915 
startet en frittstående menighet i Spokane, 
Washington. Fem år senere brøt han opp 
og etablerte en ny menighet i Portland, 
Oregon.  I 1930 lot han seg tilslutte tros-
samfunnet Pentecostal Church of God.

■ Geir Lie

LANKFORD, SARAH (1806-96), søster 
av Phoebe ►Palmer. Lankford vokste opp 
i et aktivt metodisthjem og tok et bevisst 
kristent standpunkt som 13-åring. Etter 
å ha lest John Wesleys A Plain Account 
of Christian Perfection og Timothy 
Merritts The Christian’s Manual begynte 
hun en aktiv søken etter en personlig 
hellighetserfaring. Denne mente hun å 
motta under lesningen av The Life of 
Hester Ann Rogers i 1835.

Lankford ledet to separate bønnesam-
linger for kvinner i henholdsvis Allen 
Street Methodist Church og Mulberry 

Street Church i New York City. Samlin-
gene ble fra og med 1836 slått sammen 
og avholdt hjemme hos henne på tirs-
dagskveldene. Førti kvinner møtte på 
første samling. 

Phoebe Palmer overtok ansvaret for 
tirsdagssamlingene, idet Sarah, sammen 
med mannen Thomas, i 1840 flyttet til 
Caldwell-on-the-Hudson. 

Sarah Lankford ble enke tre år forut for 
Phoebes død i 1874. Hun giftet seg snart 
med Phoebes enkemann, Walter. Hun tok 
igjen ansvar for tirsdagssamlingene, og 
gikk dessuten inn som redaktør av tids-
skriftet Guide to Holiness, som Phoebe 
Palmer hadde tatt ansvar for i 1864. 

■ Geir Lie

LARSSON, ERIK (1907-96), svensk 
karismatisk forkynner med konfesjonell 
bakgrunn innen Svenska Missionsför-
bundet. Larsson opplevde en kristen 
omvendelse i 1922 og ble av forkynner 
Frank ►Mangs oppfordret til å begynne 
ved trossamfunnets 3-årige bibelskole i 
Ekenäs, Finland, hvor Larsson begynte i 
1925. Fra og med 1927 virket han i flere 
år som evangelist i Finland. I perioden 
1932-33 og fram til krigen begynte virket 
han sammen med Mangs i Norge. 

Rundt 1969 fikk Larsson høre om den 
norske forkynneren Aril Edvardsen og 
deltok året etter ved det første Dypere 
Liv-stevnet i Sarons Dal. Siden deltok 
han i mange år som forkynner under som-
merstevnene i Kvinesdal.

■ Geir Lie

LARSSON, ROGER (f. 1935), med 
bakgrunn innen Frelsesarméen i Sverige. 
Som 20-åring virket han imidlertid som 
pinseevangelist, etter å ha gått på Smyr-
naförsamlingens bibelskole i Göteborg.

Parallelt med at han virket som feltser-
sjant i Frelsesarméen opplevde Larsson i 
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1983 en karismatisk fornyelse. Han ble 
snart en etterspurt vekkelsesforkynner 
over hele Skandinavia. Han har skrevet 
bøkene Lova Herren vår befriare (1983), 
Undret som väcker oss alla (1988) og Tid 
att lyssna (2007).

■ Geir Lie

LATTER RAIN BEVEGELSEN opp-
stod ved nystartede Sharon Bible School i 
North Battleford, Saskatchewan i Canada 
i februar 1948. Foranledningene var flere 
- eksempelvis bibelskolerektor George 
Hawtins besøk i Vancouver i november 
1947, hvor han overvar en kampanje 
med helbredelsesforkynneren William M. 
►Branham. 

Hawtin hadde nylig flyttet til North 
Battleford og ble bibelskolens første rek-
tor da denne startet 21. oktober 1947. In-
spirert av møtekampanjen med Branham, 
oppmuntret Hawtin til intensiv bønn og 
faste da han vendte tilbake fra Vancou-
ver. Den intensive perioden varte i flere 
måneder, og en mann hevdes å ha fastet 
sammenhengende i 42 dager.

På linje med den opprinnelige pin-
sebevegelsen var også Latter Rain en 
restaurasjonsbevegelse. Den opprinne-
lige pinsebevegelsen var omlag 50 år, og 
mange mente denne hadde sviktet sine 
opprinnelige idealer og nå søkte å tilpasse 
seg ‘denne verden’.

Felles for både den opprinnelige pin-
sebevegelsen og Latter Rain var troen på 
at Jesu snarlige komme stod for døren. 
Man trodde videre at Jesu komme ville 
foranlediges av en verdensomspennende 
vekkelse. Man hadde også identisk histo-
rieforståelse ved at 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.

Latter Rain bevegelsens eksponenter la 
stor vekt på håndspåleggelse som gunstig 

forutsetning for mottakelse av nådegaver. 
Spesielt apostel- og profetgaven stod 
høyt i kurs, og man skjelnet mellom det å 
inneha et profetembede og det kun å bære 
frem et profetbudskap. 

I North Battleford hadde man til å be-
gynne med bifalt en kongregasjonalistisk 
styringsmodell, idet ingen ytre instans 
kunne overprøve en lokalmenighets 
beslutningsmyndighet. Hawtin skulle 
imidlertid snart få et annet syn på dette. 
Allerede i 1950 var han tydelig på at om 
lokale ledere innehadde lokal myndig-
het, var de likefullt undergitt omreisende 
apostler og profeter.

Delvis kan nok Hawtins kursendring 
forklares på bakgrunn av intern makt-
kamp innen bevegelsen. Flere tusen 
troende hadde møtt opp allerede under 
deres andre campmeetingarrangement 
i juli 1948. Disse kom fra hele Canada 
og fra 18 stater innen USA. Mange av 
møtedeltakerne var pastorer og me-
nighetsledere, og den nye bevegelsen 
fikk raskt flere nedslagsfelt. Gjennom 
svensk-amerikaneren A.W. Rasmussen 
fikk Hawtin innbydelse som hovedtaler 
ved the Independent Assemblies of Gods 
landsmøte i Canada. Her deltok blant an-
dre svensk-amerikaneren Joseph ►Matt-
son-Bozé. Han vendte deretter tilbake til 
hjemmemenigheten, Filadelfiaförsamlin-
gen i Chicago, som straks ble nedslagsfelt 
for den nye bevegelsen. Som redaktør for 
pinsetidsskriftet Herald of Faith sørget 
Bozé dessuten for ytterligere profilering 
av Latter Rain aksentueringen. Et annet 
nedslagsfelt ble menigheten Glad Ti-
dings Temple i Vancouver, hvor Reginald 
Layzell var pastor. Også Thomas Wyatts 
Wings of Healing Temple i Portland, Ore-
gon må nevnes, samt Myrtle D. Bealls 
Bethesda Missionary Temple i Detroit, 
Michigan og Ivan Q. Spencers Elim Bible 
Institute i Lima, New York. Etterhvert ble 
North Battleford-menigheten  mindre to-
neangivende innenfor bevegelsen.
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Det er vanskelig å ha noen kvalifi-
sert mening om hvorfor. Flere anklaget 
Hawtin-brødrene for å ha forfektet tvil-
som teologi, og noen brøt med dem på 
grunn av den såkalte ‘Manifest Sons of 
God’-læren, som hevdet at en elitegruppe 
blant de troende ikke ville dø fysisk, men 
allerede under sitt jordeliv få del i et 
tilsvarende legeme som Jesus oppnådde 
i etterkant av sin fysiske oppstandelse. 
Hva de ulike understrømningene la i 
uttrykkene ‘the Manifest Sons of God’, 
‘the Manchild’, ‘the sons of God’, ‘the 
Bride’, ‘the overcomers’ eller ‘the true 
church’, varierte. Enkelte forkynte også 
‘Ultimate Reconciliation’, med andre ord 
den såkalte apokatàstasislæren, i kristen 
dogmehistorie kjent gjennom blant annet 
Origenes, som hevdet at hele skapningen, 
også satan og demonene, til slutt ville la 
seg frelse. 

Latter Rain bevegelsen, eller som mot-
standerne kalte den, the New Order of the 
Latter Rain, greide aldri å infiltrere de 
eksisterende pinsesamfunnene i Canada 
og USA (og langt mindre kristenheten 
forøvrig). Tallmessig ble bevegelsen 
derfor ubetydelig, selv om den fikk et 
visst nedslagsfelt i alle verdensdeler. 
Den indirekte betydningen var imidlertid 
betraktelig større, ikke minst gjorde dens 
innflytelse seg gjeldende overfor den ka-
rismatiske bevegelse, som i USA oppstod 
omkring ti år senere.

Cecil ►Cousen, ex-forkynner innen 
det britiske pinsesamfunnet Apostolic 
Church og som fikk en viss innflytelse 
både i Storbritannia og Danmark, møtte 
Latter Rain bevegelsen i 1949. Impulser 
inn i den amerikanske ►Discipleshipbe-
vegelsen kom gjennom både John Poole, 
Bob ►Mumford og Ern ►Baxter. George 
Warnocks bok The Feast of the Taberna-
cles har også hatt en viss innflytelse. Det 
samme gjelder for Graham Truscotts bok 
The Power of His Presence med undertit-
tel The Restoration of the Tabernacle of 

David, utgitt på Ralph Mahoneys World 
Map Assistance Plans bokforlag.

I Sverige fikk Latter Rain bevegelsen 
et lite nedslagsfelt, og primært gjennom 
Alvar Lindskogs Östermalms Fria För-
samling i Stockholm. Det samme var ikke 
tilfelle i Norge. Riktignok hadde North 
Battleford-menigheten mottatt brev fra 
Norge i 1948 med forespørsel om besøk 
fra Canada, men pinsebevegelsens uke-
avis ►Korsets Seier har kun to referan-
ser til bevegelsen som sådan: Ingeborg 
Skarre Sandal skrev en positivt vinklet 
artikkel om den kanadiske bevegelsen i 
1948 mens Martin Ski gav en negativt 
vinklet redegjørelse to år senere.

■ Geir Lie

LEE, WITNESS (1905-97), grunnleg-
ger av Local Church bevegelsen. Etter en 
kristen omvendelse i 1925 ble Lee snart 
introdusert for landsmannen Watchman 
►Nee i Kina, og i 1933 ble han sistnevn-
tes medarbeider. Etter kommunistenes 
maktovertakelse i 1950 hadde man omlag 
1000 menigheter i Kina som Nee arbeidet 
inn i. I 1949 ble Lee sendt til Taiwan, 
hvor det var blitt startet et arbeid to år 
tidligere. På få år vokste man fra et par 
hundre tilhengere til omlag 20 000. 

I 1960 flyttet Lee til USA hvor han 
bygget opp Local Church bevegelsen, 
inspirert av Nees ekklesiologi, men med 
mer markante sekteriske trekk. 

■ Geir Lie

LEWIS, WYNNE (f. 1932), britisk pin-
seforkynner. Etter avsluttet utdannelse 
ved Regents Theological College har Le-
wis virket som pastor og menighetsplanter 
innen det britiske pinsesamfunnet Elim 
Pentecostal Church. Her ble han i 1975 
utnevnt til The Evangelism and Church 
Planting Director. I 1980 tok han pastor-
ansvaret i Kensington Temple, London, 
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og i perioden 1980-92 vokste menigheten 
fra 500 til 9000 medlemmer. Lewis ble i 
1991 utnevnt til General Superintendent 
for sitt trossamfunn. Han ble pensjonert i 
år 2000, men virker fremdeles som konfe-
ranseforkynner i inn- og utland.

■ Geir Lie

LIDMAN, CARL HENRIK SVEN
(1882-1960), forfatter og redaktør. 
Som forfatter sjokkerte han gjennom 
sine eksplisitt erotiske skriverier. Som 
redaktør styrte han den høyreorienterte 
og rasistiske Svenska Lösens Flygblad 
(1908-22). Han ble en kristen i 1917. 
Hans oversettelse (1921) av kirkefader 
Augustins Bekjennelser og bindets inn-
ledning ble en klassiker innen svensk 
litteratur. Han møtte Lewi ►Pethrus i 
egenskap av presserepresentant for Sven-
ska Lösens Flygblad under en møteserie 
med den britiske forkynneren Smith 
►Wigglesworth i Filadelfiaförsamlingen. 
Sommeren 1921 lot Lidman seg døpe av 
Pethrus og ble  pinsevenn. Han kom raskt 
inn i lederskapet i Filadelfiaförsamlingen, 
Stockholm. I 1922 ble han redaktør for 
Evangelii Härold, hvorigjennom han 
utøvde en ikke uvesentlig innflytelse på 
svensk pinsebevegelse. En rekke av hans 
brilliante prekener er blitt publisert. Det 
kom imidlertid til et brudd med Pethrus 
i 1948, men Lidman forble pinsevenn. I 
løpet av sine siste tolv år skrev han mange 
bøker og artikler, inklusiv en fem binds 
selvbiografi. Hans etterlatte papirer finnes 
i Kungliga Biblioteket, Stockholm.

■ David D. Bundy

LINDSAY, GORDON (1906-73), ame-
rikansk pinseforkynner, forfatter, bladre-
daktør og forlegger, samt grunnlegger av 
Christ for the Nations Institute i Dallas, 
Texas. I 1947 sa han opp pastorstillingen 
i Ashland, Oregon for å ta praktisk ansvar 

for helbredelsesforkynneren William 
M. ►Branhams møtekampanjer. Lindsay 
utgav første nummer av bladet Voice of 
Healing (fra 1967 med navneendring til 
Christ for the Nations) like etterpå i den 
hensikt å profilere Branhams virksomhet. 
Branham ble forøvrig katalysator for en 
egen helbredelsessubkultur innen ameri-
kansk pinsebevegelse, og Lindsays blad 
ble umiddelbart talerør for de mest kjente 
forkynnerne. I tillegg til bladet arrangerte 
Lindsay dessuten egne helbredelseskon-
feranser. Han har skrevet mer enn 250 
bøker og pamfletter.

■ Geir Lie

MACINNES, JAMES (‘JIM’) (f. 1925), 
amerikansk forkynner. Han kom på kort-
varig besøk til Sverige i 1970 som første 
representant (sammen med Bill Bullard) 
for amerikansk ►Jesusbevegelse. Et nytt 
- langvarig (over 25 år) - ‘besøk’ fra og 
med mai 1971 ble innledet med møter, et-
terhvert i en tidligere skole utenfor Göte-
borg som nå fikk navnet Jesushuset. Ofte 
samlet man opp mot 2000 ungdommer. I 
1972 ble kretsen rundt MacInnes tilbudt 
en gård i Småland, Jutatorpet. De skulle 
etterhvert bygge opp både bibelskole, 
forlags- og konferansevirksomhet.

Etter noen år i Storbritannia vendte 
MacInnes tilbake til USA hvor han idag 
blant annet er pastor i den karismatiske 
menigheten Fisherman’s Net Community 
Church i Venice, Florida.

■ Geir Lie

MACMILLAN, JOHN ALEXANDER 
MACDONALD (1873-1956), kanadisk-
født forkynner og misjonær med konfe-
sjonell tilhørighet innen trossamfunnet 
Christian and Missionary Alliance. I 
perioden 1923-26 virket han som mis-
jonær i Kina og i perioden 1926-29 på 
Filippinene. 
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MacMillan var i læremessig forstand 
avhengig av blant andre George Hawkins 
Pember og Jessie ►Penn-Lewis. I 1932 lot 
han publisere en artikkelserie ved navn 
‘Authority of the Believer’ i bladet The 
Alliance Weekly. Artikkelserien er siden 
publisert som pamflett. 

I 1934 ble MacMillan medredaktør 
i The Alliance Weekly, en stilling han 
innehadde fram til 1950. Parallelt med 
dette (1934-53) underviste han ved Chris-
tian and Missionary Alliances skole Mis-
sionary Training Institute i Nyack, New 
York. 

■ Geir Lie

MACNUTT, FRANCIS SCOTT (f. 
1925), amerikansk helbredelsesforkynner. 
MacNutt ble ordinert som katolsk prest i 
1956 og ble elleve år senere introdusert 
for den karismatiske fornyelsen innen 
sin egen konfesjonstradisjon. Han har 
skrevet bøkene Healing (1974), Power 
to Heal (1977), The Prayer that Heals 
(1981), Overcome by the Spirit (1990) og 
Deliverance from Evil Spirits (1995).

■ Geir Lie

MADSEN, POUL (f. 1916), grunnlegger 
av den danske Kristent Fællesskab-beve-
gelsen. Historisk sett har denne dels røtter 
i den britiske Keswickbevegelsen og del-
vis i kineser Watchman ►Nees plymouth-
brødre-inspirerte ekklesiologi.

■ Geir Lie

MAHAN, ASA (1799-1889), amerikansk 
hellighetsforkynner. Etter fullført utdan-
nelse ved Hamilton College (1821-24) og 
Andover Theological Seminary (1825-
27) jobbet Mahan for The American Tract 
Society for the Carolinas, dette etterfulgt 
av pastorater i henholdsvis Fourth Pres-
byterian Church, Rochester, New York 

(1828), First Presbyterian Church of 
Pittsford, New York (1829-31) og Sixth 
Presbyterian Church of Cincinatti, Ohio 
(1831-35), før han takket ja til stillingen 
som ‘president’ ved Oberlin College i 
Oberlin, Ohio (1835-50). Etter en kort 
periode som ‘president’ ved nyetablerte 
Cleveland University (1850-52) ble han 
senere pastor i en kongregasjonalistme-
nighet i Jackson, Michigan (1855-58), 
denne perioden etterfulgt av et pastorat 
i en kongregasjonalistmenighet i Adrian, 
Michigan, før han takket ja til stillin-
gen som ‘president’ ved Adrian College 
(1859-72). 

Mahan hadde opplevd en spesifikk hel-
lighetserfaring i 1836 og skrev en rekke 
bøker som fikk innflytelse innen både 
amerikansk og britisk hellighetsbevegel-
se, deriblant Scripture Doctrine of Chris-
tian Perfection (1839), The True Believer 
(1847), Lectures on the Ninth of Romans 
(1850), The Baptism of the Holy Ghost 
(1870), The Promise of the Spirit (1874), 
Out of Darkness into Light (1875), Mis-
understood Texts of Scripture (1876), The 
Consequences of Neglect (1876), Life 
Thoughts on the Rest of Faith (1877), 
Autobiography: Intellectual, Moral and 
Spiritual (1882), The Natural and the 
Supernatural in the Christian Life (1883) 
og Experience (1883). Idet Mahan flyttet 
til Storbritannia i 1874, lot han seg aktivt 
engasjere i den gryende hellighetsbeve-
gelsen der. Han tok blant annet redak-
tøransvaret for hellighetstidsskriftet The 
Banner of Holiness (1874). Tidsskriftet 
hadde kort varighet, og i 1877 tok Mahan 
redaktøransvaret for hellighetstidsskriftet 
Divine Life, en posisjon han hadde fram 
til sin død.

■ Geir Lie

MANGS, FRANK FRIDOLF (1897-
1994), vekkelsespredikant, født i Närpes, 
Finland. Han begynte å virke som omrei-
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sende evangelist i 1917, med Gipsy Smith 
og D.L. ►Moodys prekener som forbilde. 
Mangs hevdet å oppleve ‘åndsdåp’ i 1923, 
i pinsevennsk betydning fikk han del i 
denne erfaringen året etter. I 1932 kom 
han til Oslo for ha møter og ble redskap 
til landsvekkelse. Medlemstallet i Det 
norske Misjonsforbund nesten fordoblet 
seg fra 1930 til 1934. Omlag til år senere 
var det igjen fordoblet.

■ Geir Lie

MATTSON-BOZÉ, JOSEPH D. (1905-
88), svensk pinseforkynner, med opprin-
nelig bakgrunn i Missionsförbundet. Han 
ble senere pastor i Smyrnaförsamlin-
gen (pinsemenighet) i Göteborg før han 
i 1933 immigrerte til USA. Her ble han 
pastor i Filadelfiaförsamlingen i Chicago 
(1933-58), parallelt med at han var redak-
tør for bladet Sanningens Vittne / Herald 
of Faith.  Gjennom kontakten med Lewi 
►Pethrus lyktes han å skape en inngang 
i Sverige både for ►Latter Rain-forkyn-

nere, helbredelsespredikantene William 
Freeman og William M. ►Branham, samt 
Kathryn ►Kuhlman. 

■ Geir Lie

MCCAULEY, RAYNOR (f. 1949), 
sørafrikansk trosforkynner. Etter avslut-
tet bibelskoleopphold ved Rhema Bible 
Training Center utenfor Tulsa, Oklahoma 
(1978-79) vendte McCauley tilbake til 
hjemlandet og etablerte raskt Rhema 
Bible Church utenfor Johannesburg. Mc-
Cauley er leder for International Federa-
tion of Christian Churches. Han har blant 
annet skrevet selvbiografien Destined 
to win (1986), samt bøkene Faith That 
Fights for a Nation (1992) og Power and 
Passion (1996). 

■ Geir Lie

MCDONNELL, KILIAN (f. 1921), ka-
tolsk-karismatisk teolog. I 1976 etablerte 
han The Institute for Ecumenical and 
Cultural Research i Collegeville, Min-
nesota. Han har skrevet en rekke bøker, 
deriblant 3-bindsverket Presence, Power, 
Praise (1980), som egentlig er en samling 
av over 100 dokumenter om den karis-
matiske fornyelsesbevegelsen, flere av 
disse oversatt til engelsk og opprinnelig 
forfattet/utgitt av protestantiske og katol-
ske menigheter i perioden 1973-1980.

 ■ Geir Lie

MCPHERSON, AIMEE ELIZABETH 
SEMPLE (1890-1944), grunnlegger av 
pinsesamfunnet International Church of 
the Foursquare Gospel. Etter en kristen 
omvendelse i 1907, under Robert Sem-
ples forkynnelse, ble McPherson snart 
introdusert for pinsevennenes åndsdåps-
forkynnelse. Under ett år senere giftet de 
to seg, og i 1910 dro de som misjonærer 
til Kina. Semple døde imidlertid etter to 

Joseph D. Mattson Bozé.
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måneder, og McPherson vendte tilbake 
til USA.

McPherson giftet seg på nytt i 1911, 
med Harold McPherson, men ekteskapet 
gikk i oppløsning ti år senere. 

Allerede i forkant av ekteskap nummer 
to, hadde McPherson tatt opp forkyn-
nervirksomhet i USA, og i 1917 utkom 
første nummer av bladet Bridal Call. 
Hun flyttet etterhvert til Los Angeles hvor 
Angelus Temple ble modermenighet for 
Foursquare-samfunnet hun formelt sett 
grunnla i 1927. 

McPherson var kontroversiell og fikk 
omfattende medieoppmerksomhet etter 
blant annet en påstått kidnapping i 1926. 
En rekke biografier foreligger om henne, 
og selv har hun blant annet skrevet bø-
kene This Is That (1919), Divine Healing 
Sermons (u.å.), The Second Coming of 
Christ (1921) og In the Service of the 
King (1927).

■ Geir Lie

MEYER, FREDERICK BROTHER-
TON (1847-1929), britisk baptist- og 
hellighetsforkynner. Etter å ha blitt tro-
ende døpt i 1843 påbegynte Meyer raskt 
sin teologiske utdannelse ved London 
University, med avlagt bacheloreksamen 
i 1869. Hen betjente en rekke baptistme-
nigheter, i Richmond (1869), Liverpool 
(1870-72), York (1872-74), Leicester 
(1874-78; 1878-88) og London (1888-92, 
1892-1909, 1909-15, 1915-21).

Etter å ha besøkt de årlige Keswickmø-
tene i 1887 virket han heretter regelmes-
sig i tilsvarende hellighetsstevner. Ved 
flere anledninger besøkte han dessuten 
D.L.  ►Moodys sommerstevne i North-
field, Massachussetts, på mange måter 
modellert etter de britiske Keswickmø-
tene. Meyer innflytelse reflekteres også 
gjennom i overkant av 70 bøker.

■ Geir Lie

MJORUD, HERBERT (f. 1910), pioner 
innen amerikansk luthersk-karismatisk 
fornyelse. Mjorud opplevde et karisma-
tisk ‘gjennombrudd’ ved et besøk i Dennis 
►Bennetts St. Luke’s Episcopal Church i 
Seattle, Washington i 1962, mens han 
fremdeles virket som evangelist innen 
the American Lutheran Church (ALC). 
Mjorud etablerte egen virksomhet etter at 
6-årsperioden som evangelist innen ALC 
ikke ble fornyet. Han har skrevet bøkene 
Dare to Believe (1975), What’s Baptism 
All About? (1979) og Fighting Cancer 
With Christ (1981).

■ Geir Lie

MONTGOMERY, CARRIE JUDD 
(1858-1946), sentral forkynner innen 
amerikansk hellighets-, Faith-Cure- og 
pinsebevegelse. Etter å ha opplevd fysisk 
helbredelse i 1879 ble hun snart introdu-
sert for sentrale helbredelsesforkynnere 
innen Faith-Cure, som A.B. ►Simpson og 
Charles ►Cullis. I 1882 startet hun helbre-

Carrie Judd Montgomery.
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delseshjemmet Faith Rest Cottage i Buf-
falo, New York. 

Etter inngått ekteskap med George S. 
Montgomery i 1910 flyttet Carrie Vest-
over, og de nygifte bosatte seg snart i 
byen Oakland. Ett år etter at helbredel-
seshjemmet på Østkysten ble lagt ned 
etablerte de et tilsvarende hjem, Home of 
Peace, i Oakland.

Etter Montgomerys mottakelse av tun-
gemålsgaven i 1908 ble hun en av flere 
brobyggere mellom hellighetsbevegel-
sen/Faith-Cure og den gryende pinsebe-
vegelsen.

I tillegg til selvbiografien Under His 
Wings (1936) har Montgomery blant an-
net skrevet bøkene The Prayer of Faith 
(1880), The Life of Praise, Secrets of Vic-
tory, To My Beloved, Zaida Eversey og 
Heart Whisperings. Hun utgav også bla-
det Triumphs of Faith (1881-1971).

■ Geir Lie

MOODY, DWIGHT LYMAN (1837-
99), amerikansk kampanjeforkynner, 
født i Northfield, Massachussetts. Etter å 
ha flyttet til Boston i 1854, hvor Moody  
livnærte seg som skoselger, tok han et 
personlig kristent standpunkt ett års tid 
senere. 

Moody flyttet til Chicago i 1856 og ble 
snart engasjert i utadrettet evangelisering. 
I 1864 startet han den interkonfesjonelle 
menigheten Illinois Street Independent 
Church (fra 1909 kjent som Moody 
Church).

Han var likevel forholdsvis ukjent som 
forkynner da han i 1870 møtte sangeren 
Ira David Sankey (1840-1908). Sammen 
virket de i Storbritannia blant annet i peri-
oden 1873-75 (Moody hadde forsøkt seg 
som evangelist der også i 1867 og 1872, 
men uten nevneverdig hell), og mange tu-
sener responderte positivt på budskapet.

Vel tilbake i USA var Moody plutselig 
blitt nærmest celebritet og virket også her 

sammen med Sankey. 
I 1886 etablerte Moody Chicago Evan-

gelization Society, som etter hans død en-
dret navn til Moody Bible Institute. Nær 
hjemstedet i Massachussetts etablerte han 
dessuten Northfield Seminary for Young 
Ladies (1879) og Mount Hermon School 
for Boys (1881).

Etter å ha blitt kjent med toneangivende 
representanter for den britiske Keswick-
bevegelsen startet Moody i 1880 årlige 
sommerstevner i Northfield, Massachus-
setts hvor britiske og amerikanske hellig-
hetsforkynnere med tilsvarende affinitet 
overfor Keswickbudskapet forkynte dette 
overfor amerikanske troende. Bortsett fra 
årene 1882-84, hvor Moody hadde kam-
panjer i Europa, fortsatte de årlige som-
merstevnene fram til Moodys død i 1899.

■ Geir Lie

MORGAN, GEORGE CAMPBELL
(1863-1945), britisk forkynner og bi-
belutlegger. Etter å ha blitt ordinert som 
kongregasjonalistforkynner i 1890 fikk 
Campbell Morgan snart ry på seg som 
en dyktig bibellærer, og seks år senere 
ble han av den amerikanske vekkelses-
forkynneren D.L. ►Moody invitert til 
Chicago for å undervise ved Moody 
Bible Institute. I 1904 ble han pastor i 
Westminster Chapel (London), en posi-
sjon han innehadde fram til 1919. Etter 
14 års omreisende predikantvirksomhet i 
USA vendte han tilbake til Storbritannia 
og ble i 1933 igjen pastor i Westminster 
Chapel, nå fram til 1943.

Campbell har et utstrakt forfatterskap 
bak seg og er blant annet kjent for 11-
binds prekensamlingen The Westminster 
Pulpit og en rekke bibelkommentarer.

■ Geir Lie

MUMFORD, BERNARD C. JR.
(‘BOB’) (f.1930), amerikansk karismati-
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kerforkynner. Mumford ble forkynneror-
dinert innen pinsesamfunnet Assemblies 
of God og var ansatt ved Elim Bible Insti-
tute i Lima, New York (1963-66) før han 
påbegynte teologiske studier ved Episco-
pal Reformed Seminary i Philadelphia, 
Pennsylvania. Parallelt med studiene 
profilerte han seg innenfor mer karis-
matiske segmenter, og i 1970 gikk han 
inn i et gjensidig underordningsforhold 
til forkynnerne Don ►Basham, Derek 
►Prince og Charles ►Simpson. Disse 
fire, sammen med ‘Ern’ ►Baxter fra og 
med 1974, ble ledere for den skismatiske 
►Shepherdingbevegelsen (Discipleship-
bevegelsen) som holdt på å kløyve den 
amerikansk-karismatiske fornyelsen i to 
midt på 1970-tallet. 

■ Geir Lie

MURRAY, ANDREW (1828-1917), 
sørafrikansk hellighets- og helbredelses-
forkynner. Murray betjente hollandsk-
reformerte menigheter i Bloemfontein 
(1848-60), Worcester (1860-64), Cape 
Town (1864-71) og Wellington (1871-
1917).

Ulike besøk i Storbritannia og USA 
introduserte Murray for både hellighets-
bevegelsen og 1800-tallets Faith-Cure 
helbredelsesbevegelse i USA. I 1899 
ble Murray initiativtaker til en nasjonal 
Keswickbevegelse i Sør Afrika med år-
lige sommerstevner i Wellington. Murray 
hadde hovedansvaret for møtene 28 år 
framover, til sin død i 1917. Her deltok 
britiske og sørafrikanske Keswickforkyn-
nere 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 Johan-
nesburg, Cape Town og Durham.

Murray utgav omlag 250 oppbyggel-
sesbøker med fokus blant annet på hellig-
gjørelse og troshelbredelse.  

■ Geir Lie

NEE, WATCHMAN (1903-72), kinesisk 
forkynner og menighetsplanter. Inspirert 
av britisk og amerikansk hellighetsfor-
kynnelse, ikke minst Jessie ►Penn-Lewis 
bøker, utgav Nee i 1928 trebindsverket 
The Spiritual Man, som redegjorde for 
hans trichotomiske menneskeforståelse.

På mange måter prøvde Nee å integrere 
hellighetsbevegelsens antropologi og 
plymouthbrødrenes ekklesiologi. I 1930 
ble det innledet kontakt mellom Nee og 
Raven-Taylor fraksjonen blant de luk-
kede plymouthbrødre i Vesten, men en 
organisatorisk fusjonering lyktes ikke.

En rekke av Nees prekener er blitt ned-
skrevet av medarbeidere og siden utgitt i 
bokform, deriblant bøkene The Normal 
Christian Life og The Normal Christian 
Church Life. 

■ Geir Lie

NIKLASSON, ALGOT  (f. 1927) vokste 
opp på øyen Rörö i Göteborgs skjærgård. 
Etter tidlig å ha opplevd Guds kall ledet 
han fra 14-års alderen søndagsskolen og 
gikk som 16-åring ut i evangelisttjeneste 
til Floby. I årene 1944-50 var han først og 
fremst virksom i den vestre del av Sve-
rige der han synes å ha oppnådd en viss 
berømmelse.

 Sommeren 1950 møttes Niklasson og 
pastor Ragnar Ljungquist under en konfe-
ranse i Hönö. Ljungquist innbød Niklas-
son til å komme og lede en teltmøteserie 
i Karlskoga litt senere på sommeren, og 
denne møteserien skulle bli gjennombrud-
det for den såkalte ‘Förnyelseväckelsen’ 
innen svensk pinsebevegelse. Niklasson 
ble vekkelsens frontfigur og reiste landet 
rundt, ofte sammen med evangelist Georg 
Johansson. Vekkelsens særskilte signum 
var den offentlige syndsbekjennelsen, 
men det fantes også likheter og koblinger 
til bevegelsen gjennom samtidens store 
amerikanske helbredelsesevangelister, 
samt i noen grad til kretsen rundt den ka-
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nadiske ►Latter Rain bevegelsen. Forny-
elsesvekkelsen fikk et spesifikt nedslags-
felt i pinsemenigheten i Jönköping.

Lewi ►Pethrus støttet Niklasson og 
fornyelsesvekkelsen og gav dem blant 
annet rom under predikantuken 1950, 
der fornyelsen fikk et bredere nedslags-
felt blant pastorene. Etter noen intensive 
vintermåneder på begynnelsen av 1951 
begynte vekkelsen å avta, samtidig med 
at kritikken mot Niklasson tiltok. I de-
sember 1951 preket Niklasson i Öster-
malms Fria Församling, der Ljungquist 
nå var forstander. Det var denne menig-
heten som hadde tatt imot Sven ►Lidman 
etter at sistnevnte ble utstøtt av Filadelfia, 
Stockholm. Dermed ble Niklassons pre-
ken oppfattet som svært kontroversiell, 
og som en stillingstaken i Lidmans favør. 
Under predikantuken i 1951 ble det rettet 
sterk kritikk mot vekkelsen, og Niklasson 
ble mer eller minre utfrosset av svensk 
pinsebevegelse. Etter 1951 virket han 
først og fremst innen Helgelseförbundet 
og Örebromissionen.

Fornyelsesvekkelsen og Niklasson 
vakte stor oppmerksomhet også utenfor 
pinsebevegelsen, og de svenske aften-
avisene hadde lange artikler om den unge 
evangelisten. Tonen var ofte noe raljeren-
de, og ikke minst ble det fokusert på hans 
fordelaktige utseende - Expressen kalte 
Niklasson for ‘Vackre Algot’ og sam-
menlignet ham med den kontroversielle 
amerikanske helbredelsesevangelisten 
William Freeman.

■ Joel Halldorf

NILSSON, STEN  (f. 1915). Etter teo-
logisk utdannelse i Göteborg og London 
virket Sten Nilsson som pastor innen 
Metodistkirken i Sverige og Finland i pe-
rioden 1939-47. I 1947 forlot han Sverige 
til fordel for misjonsarbeide i India og ble 
der medarbeider av E. Stanley ►Jones. 
Han ble i India fram til 1958. Fra 1959 

fram til begynnelsen av 1980-tallet var 
Sten Nilsson en av lederne for Ashram-
bevegelsen i Europa. 

Tidlig møtte han den karismatiske vek-
kelsen i USA og formidlet dette innen 
Ashram-bevegelsen, blant annet gjennom 
undervisning om bønn, bønnegrupper og 
helbredelse. 

Nilsson introduserte trosundervisning 
i Sverige i løpet av 1970-tallet og ble 
sammen med svigersønnen Ulf ►Ekman 
en av grunnleggerne av Livets Ord Bibel-
center i Uppsala i 1983. Nilsson var en av 
lærerne ved bibelskolen fra 1983 til midt 
på 1990-tallet og har i tillegg skrevet en 
rekke bøker som formidler trosundervis-
ning og undervisning om sjelesorg utfra 
et karismatisk perspektiv. Blant disse 
inngår Befria mitt folk (1983), Befriande 
tro (1984), Blodsförbundet - bibelns 
röda tråd (1985) og Andevård - bästa 
själavård (1988). Sten Nilsson har fortalt 
om sitt liv fram til de første årene med 
Livets Ord i selvbiografien Ledd av Guds 
hand (1985).

■ Torbjörn Aronsson

NILSSON, SVEN (f. 1929) er oppvokst 
innen svensk baptistsammenheng i den 
sørvestlige del av Sverige. Han har virket 
som evangelist og pastor i Örebromissio-
nen fra 1947 og framover. 

I løpet av 1960-tallet arbeidet Nilsson 
praktisk med økumeniske spørsmål i 
Frikyrkliga studieförbundet og var paral-
lelt med dette aktiv i Folkpartiet. Teolo-
gisk sett ble han påvirket av Watchman 
►Nee, Emil Brunner og den amerikanske 
baptistforkynneren Henry C. Johnsen, 
hvis betoning av menigheten som ‘Kristi 
kropp’ og som de troendes fellesskap 
førte til Nilssons problematisering av  
splittelsen av Guds folk i ulike konfe-
sjonsfraksjoner. 

Nilsson var i perioden 1969-85 pastor i 
Filadelfiaförsamlingen i Örebro, som på 
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denne tid var Örebromissionens største 
lokalmenighet. Han opplevde en person-
lig åndelig fornyelse gjennom den karis-
matiske vekkelsen og ble snart en av dens 
mest innflytelsesrike representanter. 

Ved konferansen i Katarina kyrka i 
1981 presenterte han et radikalt og svært 
ransakende budskap om kristen enhet, 
fundamentert på viljen om å la trofast-
heten mot Jesus Kristus være overordnet 
lojalitet mot det kirkesamfunm man var 
medlem av. 

Nilsson avsluttet sin pastortjeneste i 
Filadelfiaförsamlingen i Örebro i 1985 og 
deltok deretter i pionerprosjektet Västan-
ås Bönecenter 1986-93 og Församlingen 
Västanås Center 1993-94. 

Til forskjell fra flere av de øvrige le-
derskikkelsene innen svensk karismatisk 
fornyelse etablerte Sven Nilsson tidlig 
kontakt med Ulf ►Ekman og menigheten 
Livets Ord i Uppsala. Dette var, ifølge 
ham selv, et konkret uttrykk for den stre-
ben etter kristen enhet som hadde kjenne-
tegnet hans virke siden lang tid tilbake. I 
1995 bestod menigheten Västanås Center 
av 120 personer. Virksomheten ble lagt 
til Örebro, og med Ulf Ekmans medvirk-
ning  ble det en ny menighetsdannelse i 
august 1995, idet menighetene Nytt Liv 
og Västanås Center ble del av menigheten 
Kristet Center, Örebro, hvor Sven Nilsson 
ble pastor. Kristet Center i Örebro var fra 
begynnelsen av en av svensk trosbevegel-
ses største lokalmenigheter og har idag 
omlag 400 medlemmer. 

I 1998 overlot Nilsson pastoransvaret 
til Per-Åke Eliasson, men har fortsatt 
som del av menighetens lederskap sam-
tidig som han har virket som omreisende 
bibellærer i Skandinavia og andre deler 
av verden. Forruten budskapet om kristen 
enhet utover samfunnsgrensene har Sven 
Nilsson også spilt en viktig rolle gjennom 
i flere tiår å ha aktualisert staten Israel og 
det jødiske folks situasjon. 

Han har skrevet en rekke bøker, blant 

annet Välsigna Israel - för Guds skull! 
(1989) og Det hotade och välsignade Is-
rael (1994). Han har dessuten medvirket 
til initieringen av avisen Världen Idag. 
Vägen och vandringen. Mitt liv med Gud 
och svensk kristenhet (2005) er tittelen 
på hans svært informative selvbiografi. 
Denne bygger på et omfattende kildema-
teriale.

■ Torbjörn Aronsson

NOBLE, JOHN (f. 1936), britisk Resto-
rationistforkynner. Noble ble født inn i en 
Frelsesarméfamilie. Han mistet imidlertid 
troen i etterkant av at faren døde da han 
var 16-år gammel. Seks år senere, gjen-
nom kontakt med daværende anglikansk 
prest Michael ►Harper, ble hans kristne 
tro revitalisert. Kort tid deretter ble han 
introdusert for karismatisk kristendom.

Noble ble raskt engasjert i Church of 
the Good Shephard i Bethnal Green (Lon-
don) hvor Ray Shaw arrangerte bønnemø-
ter for blant andre forretningsmenn som 
kom sammen i lunchpausen. Noble delte 
sitt personlige vitnesbyrd her og begynte 
etterhvert også å påta seg forkynneropp-
drag. På slutten av 1960-tallet flyttet han 
til Romford, Essex hvor han etablerte en 
frittstående menighet som snart vokste til 
omlag 600 medlemmer, hvorav de fleste 
bodde mindre enn en kilometer fra hver-
andre. Menigheten ble snart moderme-
nighet for en rekke nyplantede fellesskap 
i Romford-området, og man etablerte et 
‘apostolisk team’ som relaterte til ‘eldste’ 
i de ulike lokalmenighetene. Teamet, som 
tok navnet Team Spirit, bestod av omlag 
30 personer. På det meste jobbet man inn 
i 80-90 menigheter.

Noble har imidlertid engasjert seg også 
utenfor sitt eget teamnettverk, og i 1984 
ble han leder for både Charismata (en 
gruppe av britiske karismatikkledere som 
møtes årlig) og med i styrret for Interna-
tional Charismatic Consultation on World 



57

Evangelization.
I løpet av perioden 1990-93 fusjonerte 

Team Spirit med Restorationistforkynner 
Gerald ►Coates Pioneer-nettverk. Selv 
om Noble er en del av Coates team (Pio-
neer) har han samtidig sitt eget separate 
teamnettverk (Spirit-Connect).

■ William K. Kay

NOER, JOHNY (f. 1936), tidligere 
dansk forkynner. Etter en kristen om-
vendelse i 1958 ble Noer snart engasjert 
i studentorganisasjonen Youth for Christ 
(Ungdom for Kristus) hvor han virket 
som tolk for engelskspråklige predikan-
ter. Etterhvert fikk han dessuten pastoran-
svar i Den Apostolske Kirke i Lyngby og 
ble medlem i trossamfunnets landsråd.

På slutten av 1960-tallet dannet han, 
sammen med blant annet Johannes ►Fa-
cius, bevegelsen Unge Kristne som kjøpte 
huset Soli Deo Gloria i København, som 
ble brukt som base for evangelisering 
blant hovedstadens narkomane. Sammen 
med Facius og Rino Lange startet han 
dessuten bladet Ung Vin. Noer var også 
med i oppstarten av den kristne avisen 
Udfordringen og medforfatter av Disse 
unge kristne og deres hykleri. 

Idet Facius ble pastor for Vesterbro 
forsamling (senere Kristent Center), fikk 
Noer en evangelistrolle, I 1977 opplevde 
imidlertid Noer at han skulle virke som 
omreisende evangelist. Han gikk til an-
skaffelse av campingvogn og har i mange 
år reist fra land til land mens han sammen 
med familien har bodd i campingvognen. 
Etterhvert som Noers forkynnelse fikk en 
stadig mer lovisk dreining, mistet han sin 
innflytelse som premissleverandør innen 
dansk karismatisk fornyelse.

 ■ Geir Lie

ONGMAN, JOHN (1845-1931), pastor 
og misjonsleder. Etter avlagt militærtje-

neste immigrerte Ongman, som hadde 
blitt baptist i 1864, til Amerika i 1868. 
Han fikk seg først jobb i Chicago og 
studerte så ved the Swedish Baptist Se-
minary (Chicago) hvor han møtte baptist- 
og hellighetsforkynneren John Alexius 
Edgren (1839-1908), som skulle utøve 
en ikke uvesentlig innflytelse over ham. 
Lønnet av the Baptist Home Missionary 
Society evangeliserte han og etablerte 
menigheter i Minnesota. Han virket som 
pastor i Chicago og St. Paul, Minnesota. 
Inspirert av et flere ukers opphold i A.B. 
►Simpsons menighet i New York City, 
bidro han til opprettelsen av hellighets-
tidsskriftet Trons Seger, hvis navn var 
lånt fra Carrie Judd ►Montgomerys blad 
Triumphs of Faith. 

Ongman mottok kall fra baptistmenig-
heten i Örebro, Sverige (1889) og split-
tet menigheten (1897) idet han etablerte 
Filadelfia, Örebro. Denne fungerte som 
modell for både T.B. Barratt og Lewi 
►Pethrus idet de navngav sine respek-
tive menigheter i henholdsvis Oslo og 
Stockholm. Ongman skrev mye, både om 
helliggjørelse og om baptistiske emner, 
og etter 1907 om pneumatologi. Barratt 
og Ongman ble venner i 1907, og Bar-
ratt forkynte ofte i Örebro. Barratt søkte 
å bli døpt med neddykkelse av Ongman, 
men denne nektet. Dette medvirket til 
Barratts nære relasjon med Pethrus, som 
døpte ham. Ongman insisterte på at tun-
getale kun var ett av flere mulige tegn på 
‘åndsdåp’.

■ David D. Bundy

ORTIZ, JUAN CARLOS (f. 1933), ar-
gentinsk pinseforkynner med bakgrunn 
fra Asamblea de Diós. Etter å ha hatt pas-
toransvar i en Asamblea de Diós-menig-
het i Buenos Aires i perioden 1968-72, 
ble Ortiz utelukket fra sitt trossamfunn, 
og menigheten han betjente valgte å stå 
med sin forstander og bryte de formelle 
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T.L. Osborn.
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bånd til trossamfunnet som sådan. Ortiz 
ble snart kontroversiell som en av flere 
premissleverandører for den amerikan-
ske ►Discipleshipbevegelsen. Han er idag 
professor ved Fuqua School of Communi-
cations, tilknyttet Robert Schullers Crys-
tal Cathedral i Garden Grove, California. 
Han er dessuten pastor for den spanskta-
lende delen av Schullers menighet.

■ Geir Lie

OSBORN, THOMAS LEE (f. 1923), 
amerikansk tros- og helbredelsespredi-
kant. Etter en kristen omvendelse som 
12-åring, begynte Osborn to år senere å 
virke som forkynner. Rundt 1944 startet 
han menigheten Montaville Tabernacle i 
Portland, Oregon før han prøvde seg på 
et mislykket misjonæropphold i India 
(1945). Han vendte kort tid deretter tilba-
ke til USA hvor han tok pastoransvar i en 
menighet i McMinnville, Oregon. Etter 
å ha overværet et møte med William M. 
►Branham, bestemte Osborn seg for å bli 
helbredelsesforkynner. I 1953 etablerte 
han Association for Native Evangelism 
for å lønne innfødte predikanter. Osborns 
misjonstenkning har fungert som mer 
enn inspirasjonsbase for Aril Edvardsen i 
Norge. I mange år utgav Osborn bladene 
Faith Digest og Native Evangelism. Bo-
ken Healing the Sick er en av flere som er 
blitt oversatt til norsk. 

■ Geir Lie

OSTEEN, JOHN HILLERY (1921-99), 
amerikansk trosforkynner. Osteen hadde 
opprinnelig baptistbakgrunn og var pas-
tor i en rekke sydstatsbaptistmenigheter. 
Han etablerte Lakewood Baptist Church 
(1959) i Houston, Texas som senere ble 
trosmenigheten Lakewood Church. Ho-
vedpastor idag er sønnen Joel Scott Hay-
ley Osteen (f. 1963). Tre av John Osteens 
pamfletter er blitt oversatt til norsk og var 
blant de tidligste publikasjonene som re-

flekterte rendyrket ‘trosforkynnelse’ på 
norsk.

■ Geir Lie

PALMER, PHOEBE (1807-74), for-
kynner, bokforfatter og tidsskriftredaktør. 
Etter at søsteren Sarah ►Lankford i 1840 
flyttet fra New York City, overtok Phoebe 
ansvaret for hellighetssamlingene som 
siden 1836 var blitt avholdt på tirsdags-
kveldene i deres felles hjem.

Etter at man ved et unntakstilfelle 
hadde latt professor Thomas C. ►Upham 
delta på en samling, ble disse deretter, i 
1839, også åpnet for menn. 

Phoebe Palmer var metodist, og en 
rekke prominente personer innen United 
Methodist Church deltok regelmessig på 
samlingene og bidro slik til å gi disse 
en viss prestisje. Blant disse var Nathan 
Bangs (tidligere forlagssjef i henholdsvis 
New York Christian Advocate and Jour-
nal og Methodist Quarterly Review) og 
biskopene Leonidas Hamline og Edmund 
Janes. Mer kjent innen amerikansk hel-
lighetsbevegelse, fra både metodistisk 
og ikke-metodistisk hold, var William 
E. ►Boardman, A.B. Earle og Charles 
►Cullis, som alle ofte var tilstede under 
tirsdagssamlingene. 

Husmøtene hjemme hos Phoebe Pal-
mer pågikk i nærmere 60 år og fikk avleg-
gere vidt omkring. Phoebes innflytelse på 
den raskt voksende hellighetsbevegelsen 
tiltok ytterligere da hun i 1864 overtok 
både Timothy Merritts Guide to Chris-
tian Perfection og tidsskriftet Beauty of 
Holiness, som siden 1853 var blitt tale-
rør for den gryende bevegelsen. Phoebe 
slo tidsskriftene sammen til ett og gav det 
navnet Guide to Holiness. Sammen med 
mannen Walter lot hun også seg engasjere 
i omreisende evangelistvirksomhet, ikke 
bare i USA og Canada, men dessuten fire 
sammenhengende år (1859-63) i Storbri-
tannia. 
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Apostolic Faith-pastor ved Charles F. Parhams grav.



61

Phoebe skrev i underkant av tjue bøker, 
deriblant The Way of Holiness, Present to 
My Christian Friend on Entire Devotion 
to God, Faith and Its Effects, Promise 
of the Father og Four Years in the Old 
World.

■ Geir Lie

PARHAM, CHARLES FOX (1873-
1929), grunnlegger av amerikansk pinse-
bevegelse. Etter en kristen omvendelse i 
barneårene begynte Parham allerede som 
16-åring sin forberedelse til forkynner-
gjerning ved metodistenes Southwestern 
Kansas College i Winfield, Kansas. I 1892 
brøt han imidlertid av studiene og ble me-
todistforkynner i Eudora og Linwood, 
Kansas. De organisatoriske båndene til 
Metodistkirken ble imidlertid avviklet to 
år senere, og Parham virket deretter fire 
år som selvstendig evangelist. I denne 
perioden knyttet han identifikasjonsbånd 
til den interkonfesjonelle ►hellighetsbe-
vegelsen. 

I 1898 flyttet Parham til Topeka, Kan-
sas hvor Beth-el Healing Home ble eta-
blert. Virksomheten var delvis modellert 
etter Charles ►Culllis i Boston og John 
Alexander ►Dowie i Chicago. Her kunne 
syke motta bibelundervisning i forkant av 
personlig forbønn. Virksomheten inklu-
derte forøvrig også bibelskole, barnehjem 
og arbeidsformidling. I den forbindelse 
startet Parham bladet The Apostolic Faith 
(1898).

Da han etter 12 ukers fravær fant seg 
selv utestengt fra Beth-el Healing Home, 
etablerte Parham i 1900 Bethel Gospel 
School. Utfra denne bibelskolen ble ame-
rikansk pinsebevegelse født. I 1906 lyktes 
Parham delvis i å infiltrere John Alexan-
der Dowies utopiske bysamfunn, Zion 
City utenfor Chicago, med pinsebudska-
pet. Senere kjente forkynnere som F.F. 
►Bosworth, John G. ►Lake og Raymond 
T. Richey ble herigjennom vunnet for den 

gryende pinsebevegelsen.
I 1905 hadde Parham dessuten vunnet 

den afroamerikanske forkynneren Wil-
liam J. ►Seymour for det samme budska-
pet, og gjennom sistnevntes evangeliske 
arbeid i Los Angeles fikk pinsebevegel-
sen snart verdensvid utbredelse. 

Rykter om seksuell umoral, samt en-
dog en arrestasjon i San Antonio, Texas 
i 1907, var medvirkende årsak til at Par-
hams grunnleggerstatus i mange år ble 
forsøkt fortiet i pinsevennkretser. Ved sin 
død i 1929 hadde han likefullt  4-5000 
tilhengere innen trossamfunnet Apostolic 
Faith. I 1951 ble det imidlertid et skisma, 
idet utbrytergruppen Full Gospel Evange-
listic Association brøt med førstnevnte.

■ Geir Lie

PARSLEY, RODNEY LEE (f. 1957), 
amerikansk karismatiker og fjern-
synsevangelist, samt grunnlegger av og 
hovedpastor i World Harvest Church i 
Columbus, Ohio. Parsley har offisielt le-
deransvar innen John ►Hagees organisa-
sjon Christians United for Israel. Han har 
skrevet en rekke bøker, deriblant Silent 
No More (2005) og Culturally Incorrect 
(2007).

■ Geir Lie

PAULK, EARL PEARLY (f. 1927), 
amerikansk karismatisk forkynner. Paulk 
er opprinnelig pinsevenn med bakgrunn 
fra trossamfunnet Church of God (med 
hovedkvarter i Cleveland, Tennessee). 
Sammen med broren etablerte han i 1960 
menigheten Gospel Harvest Church, nå 
Chapel Hill Harvester Church i Atlanta, 
Georgia. Menigheten har over 10 000 
medlemmer og er kjent for å kombinere 
kristen karismatikk med liturgiske ut-
trykksformer. I 1982 ble Paulk ordinert 
til biskop innenfor det karismatiske me-
nighetsnettverket the International Com-
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munion of Charismatic Churches. Kjente 
forkynnere innenfor trossamfunnet, som 
begge fikk biskopstatus, var afrikanerne 
Benson Idahosa (erkebiskop) og Silas 
Owiti. Paulk har i mange år vært omgitt 
av skandaler, ikke minst i forhold til il-
legitim seksuell adferd.

 ■ Geir Lie

PEARSON, CARLSON DEMETRIUS
(f. 1953), forkynner med bakgrunn innen 
det afro-amerikanske pinsesamfunnet 
Church of God in Christ. Han grunnla 
den selvstendige menigheten Higher 
Dimensions Family Church i Tulsa, 
Oklahoma i 1982. Menigheten hadde 
på det meste i overkant av 5 000 med-
lemmer, men har opplevd et betydelig 
tilbakefall etter at Pearson rundt 2002 i 
sin frelsesforståelse identifiserte seg som 
universalist.

■ Geir Lie

PENN-LEWIS, JESSICA (1861-1927), 
britisk hellighetsforkynner med delvis 
røtter innen kalvinsk metodisme og del-
vis innen den anglikanske Kirke. Gjen-
nom den anglikanske forkynneren Evan 
►Hopkins ble hun introdusert for britisk 
Keswickforkynnelse, og i 1899 deltok 
hun selv som forkynner på det årlige Kes-
wickstevnet - dog kun på kvinnemøtene. 
Gjennom Penn-Lewis sin innflytelse ble 
det fra 1903 og flere år framover også 
avholdt egne stevner i Llandrindod Wells, 
Wales etter mønster av de årlige Kes-
wickmøtene.

Sammen med Evan ►Roberts utgav 
Penn-Lewis den kontroversielle boken 
War on the saints, som hevdet at også tro-
ende kunne besettes av demoniske ånds-
krefter. Rundt 1910 ble det et brudd med 
de fleste Keswicklederne både i England 
og Wales, og i 1909 startet Penn-Lewis 
egne konferanser. Gjennom tidsskriftet 
Overcomer og en rekke bokutgivelser 
fikk hun innflytelse både i Storbritannia 

og USA. Boken Spirit and soul, som re-
flekterer hennes trichotomiske menneske-
forståelse påvirket Watchman Nees tilret-
teleggelse av samme tema og som kom ut 
i publisistisk form gjennom 3-bindsverket 
The Spiritual Man.

■ Geir Lie

PENSACOLA, by i Florida som opp-
levde en kristen fornyelse, tidfestet til å 
ha begynt 18. juni 1995 og å ha vedvart i 
over fem år. Vekkelsen hadde sitt utspring 
i Brownsville Assembly of God mens 
John Kilpatrick betjente menigheten som 
forstander. Sentral i  vekkelsen var også 
Steve Hill, som på dette tidspunkt var be-
søkende evangelist i menigheten. 

■ Geir Lie

PETHRUS, LEWI (opprinnelig Petrus 
Levi Johansson) (1884-1974) ble født i 
Västra Tunhem, Västergötland. Han var 
sønn av Johan og Kristina Johansson og 
vokste opp på gård, under enkle forhold. 

John Kilpatrick.
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Kjærlighet til naturen ble en del av ham 
fra tidlige år og var noe Pethrus bar med 
seg gjennom hele sitt liv. Familien var 
baptister, og Pethrus ble døpt som tenår-
ing i 1899.

I 1901 flyttet Pethrus til Oslo for å ar-
beide på skofabrikk. Han engasjerte seg 
samtidig i en baptistmenighet i byen. Året 
deretter ble han medarbeider av baptist-
pastor Adolf Mildes i Arendal, Norge. Her 
holdt han sin første preken og opplevde 
også det han senere skulle forstå som sin 
‘åndsdåp’ i forbindelse med at han betrak-
tet en soloppgang.

I 1904 påbegynte Pethrus sine studier 
ved Betelseminariet i Stockholm. Stu-
dietiden var preget av kamp og kriser, 
men han kom gjennom dette etter det han 
opplevde som et møte med Jesus. Etter 
studienes avslutning virket han som bap-
tistpastor i Lidköping. Etter å ha lest i avi-
sene om en vekkelse i Oslo reiste Pethrus 
dit i 1907, og gjennom T.B. Barratt kom 
han da i kontakt med pinsebevegelsen.

I 1911 ble Pethrus pastor i Stockholms 

sjuende baptistmenighet, Filadelfia, som 
to år senere ble utelukket fra Baptistsam-
funnet på grunn av avvikende nattverds-
praksis. Dette dannet startskuddet for 
pinsebevegelsens utvikling som en sepa-
rat bevegelse utenfor de etablerte svenske 
vekkelsessamfunnene.

Lewi Pethrus og Filadelfiaförsamlingen 
i Stockholm kom til å lede den svenske 
pinsebevegelsen gjennom det meste av 
1900-tallet. Han grunnla en rekke in-
stitusjoner som ble betydningsfulle for 
bevegelsens identitet og indre samhold, 
deriblant Förlaget Filadelfia (1912), sang-
boken Segertoner (1914) og bladet Evan-
gelii Härold (1916). Pethrus og Filadelfia 
var også engasjert i et omfattende sosialt 
arbeid i Stockholm. I 1930 flyttet menig-
heten inn i nytt menighetsbygg i Rörs-
trandsgatan, på denne tid Sveriges største 
menighetslokale med henblikk på antall 
sitteplasser. Menigheten hadde da vokst 
fra 29 medlemmer ved oppstarten i 1909 
til drøyt 3000.

To avgjørende veivalg i Pethrus, og 

Lewi Pethrus, grunnlegger av svensk pinsebevegelse.
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dermed også svensk pinsebevegelses, 
utvikling er koblet sammen med opp-
rivende strid innen bevegelsen. I 1929 
ble pinsebevegelsens markante kongre-
gasjonalisme konsolidert gjennom den 
såkalte Franklinstriden. Misjonssekretær 
A.P. Franklin, som argumenterte for 
strammere organisering av misjonsar-
beidet og derigjennom ble ansett for å 
representere en samfunnslinje, ble nå 
utstøtt av Filadelfiaförsamlingen. Pethrus 
mest alvorlige konflikt var imidlertid 
med hans velkjente kollega innen Fila-
delfia, forkynneren og forfatteren Sven 
►Lidman. Det ideologiske skillet i denne 
mangefasetterte konflikten gjaldt Pethrus 
aktivisme og samfunnsengasjement, som 
ifølge Lidman stod i fare for å forflate og 
politisere bevegelsen. Pethrus aktivisme 
kom i løpet av 1940-tallet til uttrykk blant 
annet gjennom etableringen av Kagge-
holms Folkhögskola (1942) og dagsavi-
sen Dagen (1945).

Pethrus hadde omfattende kontakter 
med den amerikanske pinsebevegelsen. I 
1941 dro han til Chicago og tiltrådte som 
pastor i byens pinsemenighet. Han hadde 
tatt tre års permisjon fra Filadelfia, men 
hans egentlige hensikt var å forlate virk-
somheten i Stockholm for godt. I USA 
ble han imidlertid rammet av depresjon, 
og etter kun seks måneder vendte han 
tilbake til pastorgjerningen i Stockholm. 
På begynnelsen av 1950-tallet skulle 
Pethrus som et resultat av sine kontak-
ter i Chicago, ikke minst pastor Joseph 
►Mattson-Bozé, støtte den såkalte ►Latter 
Rain bevegelsen.  Dette skulle igjen føre 
til at relasjonen med mange amerikanske 
pinseledere  ble forverret. I løpet av 1951 
kjølnet dog Pethrus fascinasjon for Latter 
Rain bevegelsen, og i 1952 tok han helt 
avstand fra den. At Pethrus posisjon frem-
deles var sterk innen den internasjonale 
pinsebevegelsen illustreres blant annet 
gjennom at han i 1955 stod som vertskap 
for pinsevennenes verdenskonferanse i 

Stockholm.
I løpet av 1950-tallet ble Pethrus 

samfunnsengasjement intensivert, ikke 
minst etter at han i 1958 forlot tjenesten 
som forstander i Filadelfiaförsamlingen. 
I 1952 ble ‘pinsebanken’ Allmänna 
Spar- och Kreditkassan etablert, i 1955 
ble den svenske stats radiomonopol 
brutt gjennom IBRA-radios sendinger, 
og i 1959 ble Lewi Pethrus Stiftelse för 
Filantropisk verksamhet (LP-stiftelsen) 
dannet. Pethrus samfunnsengasjement 
kulminerte med dannelsen av det politis-
ke partiet Kristen Demokratisk Samling i 
1964; partiet kom i 1991 inn i riksdagen. 
Den siste fasen av Pethrus virksomhet 
var dessuten preget av økt økumenisk 
engasjement, som blant annet tok seg 
uttrykk i at han stilte seg positiv til den 
karismatiske fornyelsen i andre kirker og 
samfunn på 1970-tallet.

Pethrus giftet seg i 1913 med Lydia 
Danielsen fra Norge. De fikk ni barn 
sammen.

■ Joel Halldorf

PIERSON, ARTHUR TAPPAN
(1837-1911), amerikansk forkynner, mi-
sjonsinspirator, redaktør og bokforfat-
ter. Etter fullførte studier ved Hamilton 
College (1853-57) og Union Theological 
Seminary (1857-60) tok han pastoransvar 
i kongregasjonalistmenigheten i hen-
holdsvis Binghampton, New York (1860-
63) og Norwalk, Connecticut (1863), og 
deretter innen Den presbyterianske kirke i 
Waterford, New York (1863-69), Detroit, 
Michigan (1869-82), Indianapolis, India-
na (1882-83) og Philadelphia, Pennsylva-
nia (1883-89). I perioden 1891-93 hadde 
han dessuten to kortvarige pastorperioder 
i C.H. ►Spurgeons Metropolitan Taber-
nacle i London. Pierson var imidlertid 
ikke baptist, skjønt han hadde latt bygge 
et dåpsbasseng i Detroit for medlemmer 
som ønsket dåp ved full neddykkelse. 
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Pierson var en etterspurt konferanse- 
taler og stiftet i den sammenheng bekjent-
skap med både britiske og amerikanske 
Keswick-forkynnere som D.L. ►Moody, 
Adoniram Judson ►Gordon, F.B. ►Meyer,    
George Campbell ►Morgan og George 
H.C. MacGregor.

I 1887 ble Pierson redaktør for tids-
skriftet Missionary Review of the World. 
I tillegg skrev han omlag 50 bøker, deri-
blant Knowing the Scriptures, The Bible 
and Spiritual Life, The Bible and Spiri-
tual Criticism, God’s Living Oracles, Ja-
mes Wright of Bristol, George Müller of 
Bristol og The New Acts of the Apostles.

■ Geir Lie

PIHLSTRÖM, PERINGE (f. 1949) 
var en fremtredende forkynner innen 
den karismatiske vekkelsen i Sverige 
på 1970-tallet. Han var menighetspastor 
innen Svenska Missionsförbundet, med-
arbeider i bladet Logos og en av initiativ-
takerne til Förebedjare för Sverige 1975-
76. 

Pihlström ble påvirket av blant andre 
Ern ►Baxter og den internasjonale kirke-
vekstbevegelsen. I 1978 etablerte Pihl-
ström en ny menighet i Tullinge utenfor 
Stockholm, Tullinge Församlingsgemen-
skap. Dette skjedder delvis som  respons 
på Kjell ►Sjöbergs visjon om menighets-
vekst i Stor-Stockholm gjennom  menig-
hetsplantinger. Tullinge Församlingsge-
menskap ble en av de få nyetablerte lokale 
menighetene under den karismatiske vek-
kelse i Sverige.  

Pihlström har siden slutten av 1980-tal-
let virket som pastor i blant annet Hel-
singborg, Vänersborg, Kirksville (Mis-
souri, USA) og medvirket i etableringen 
av Citykyrkan, Älmhult 1997-98. Han er 
idag ansvarlig for menighetsplantingsar-
beidet innen Svenska Baptistsamfundet.

■ Torbjörn Aronsson

PINSEBEVEGELSEN BLANT
SKANDINAVER I USA. Darrin J. Rod-
gers, ‘Director’ for Flower Pentecostal 
Heritage Center i Springfield, Missouri 
(USA), har gjennom primærforskning 
dokumentert karismatiske åndserfarin-
ger (tungetale inklusivt) blant norsk- og 
svenskamerikanere som på dette tids-
punkt ikke hadde vært i kontakt med 
pinsegrunnlegger Charles F. ►Parham 
og kretsen rundt ham. I 1890-årene opp-
levde flere skandinaviske grupper i Min-
nesota, North Dakota og South Dakota 
vekkelse med innslag av både tungetale 
og troshelbredelse. Evangelist Carl M. 
►Hanson (1865-1954) var vitne til ut-
brudd av tungetale under en kampanje i 
Grafton, North Dakota i 1895 og mottok 
sannsynligvis selv sin glossolalierfaring 
i 1899. En annen norskamerikaner, A.O. 
Morken, skriver i Azusa Street-bladet 
The Apostolic Faith fra 1906 om en 
selvstendig ‘pinsebevegelse’ i Audobon, 
Minnesota initiert i 1904, med innslag av 
både tungetale og profetier. Morken fikk 
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i 1904 publisert et tilsvarende innlegg i 
den norskspråklige ukespublikasjonen 
Folke-Vennen, utgitt av F.A. Sandgren i 
Chicago. Sandgren mottok selv sin glos-
solalierfaring i 1907 og ble siden valgt 
som ‘eldste’ i William H. ►Durhams 
pinseforsamling, Gospel Mission Church  
(543 North Avenue) i Chicago. 

Stofftilfanget i Folke-Vennen reflek-
terte dels luthersk pietisme, med artikler 
av Luther selv, Hans Nielsen Hauge og 
Carl Olof Rosenius, og dels ►hellighets-
bevegelsen og den gryende pinsebeve-
gelsen. Også artikler av T.B. Barratt ble 
publisert i Folke-Vennen.  Selv om mange 
skandinaver ble ‘pinsevenner’ uavhengig 
av Parhams krets, valgte de fleste å iden-
tifisere seg med den gryende bevegelsen, 
hovedsakelig slik denne kom til uttrykk 
gjennom William H. Durhams forkyn-
nelse. Carl M. Hanson ble ordinert av 
Durham 25. september 1909. Han gikk i 
1917 inn i pinsesamfunnet Assemblies of 
God. Andre norsk- og svenskamerikanske 
pastorer for uavhengige pinsemenigheter 
formaliserte seg som Scandinavian In-
dependent Assemblies of God og utgav 
tidsskriftet Sanningens Vittne. I 1951 
kom det til et skisma på grunn av ulik 
stillingstaken til den kanadiske  ►Latter 
Rain bevegelsen, som også påvirket ame-
rikansk pinsebevegelse. Independent As-
semblies of God International åpnet seg 
for Latter Rain bevegelsens anliggende, 
mens Fellowship of Christian Assemblies 
tok avstand. 

■ Geir Lie

PINSEBEVEGELSEN I DANMARK. 
Et tilknytningspunkt for dansk pinsebe-
vegelse var ►hellighetsbevegelsen, som 
fikk sitt nedslagsfelt i Danmark i og 
gjennom den Evangeliske Allianses åt-
tende verdenskongress, som ble avholdt 
i København i 1884. Her deltok blant 
annet grev Adam Moltke og grevinne 

Magda Moltke, sistnevnte en energisk 
oversetter av tysk hellighetslitteratur 
til dansk. Utenlandske hellighetsfor-
kjempere under konferansen inkluderte 
forøvrig både franskmannen Theodore 
Monod, britiske Lord ►Radstock og 
svensk-amerikaneren Fredrik ►Franson. 
I kjølvannet av verdenskonferansen ble 
man vitne til en nærmest litterær inva-
sjon av hellighetsskrifter av (og til dels 
om) D.L. ►Moody, C.G. ►Finney, F.B. 
►Meyer, Theodor Christlieb, Theodore 
Monod, Otto ►Stockmayer, Jessie ►Penn-
Lewis og Hannah Whitall ►Smith. Flere 
blant prestestanden var positivt innstilte 
til hellighetsbevegelsen, deriblant Henry 
Ussing, N.P. Madsen, Hans Peter Mol-
lerup, C. Skovgaard-Petersen og H.J. 
Mygind. 

Naturlig nok trakk også dansk pinsebe-
vegelse veksler på den hellighetstradisjon 
som allerede var virksom. Den Apostol-
ske Kirke i Danmark fikk sine første le-
dere 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 T.B. 
Barratt forkynte. Hun ble deretter invitert 
til middag med Barratt hos prostinne Jo-
hanne Mollerup (H.P. Mollerups stemor) 
som var hans vertinne under København-
oppholdet. Allerede i løpet av dette hen-
nes 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 Of-
feralteret [idet] Han havde Brug for mig 
i en højere tjeneste og skulde velsigne 
mig rigt, om jeg adlød Kaldet,’ som hun 
senere gjenfortalte innholdet. 

Anna giftet seg i 1912 med KFUM-
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sekretær Sigurd Bjørner, og det ble disse 
to som ‘i flere Aar overfor Offentligheden 
kom til at staa som de førende for Pinse-
vækkelsen’ i Danmark. Ekteparet startet 
dog først opp med felleskristne husmøter 
(alliansemøter) før de sommertids gav 
seg i vei som omreisende teltevangelis-
ter. Da de imidlertid under de svenske 
pinsevennenes sommerstevne i 1919 
lot seg døpe med troende dåp, møtte de 
motstand fra flere av sine tidligere allian-
sevenner. Nye dører åpnet seg nå istedet, 
blant annet gjennom Jens Folkertsen 
(som forøvrig etablerte pinsemenighet på 
Bornholm i 1920). Under en teltkampanje 
med ekteparet Bjørner i Hellerup like før, 
tilkjennegav mange en kristen omven-
delse, og det endte med at ekteparet bad 
om assistanse fra nettopp Folkertsen. I 
september 1919 sluttet de nyomvendte i 
Hellerup seg sammen som menighet og 
tok navnet Evangelieforsamlingen med 
Bjørner som forstander. På denne tid bi-
falt både Folkertsen og ekteparet Bjørner 
universalismen, det vil si læren om alles 
endelige frelse. Under et pinsestevne, 
hvor både Barratt og Lewi ►Pethrus del-
tok, ble imidlertid læren konfrontert og et 
flertall av stevnedeltakerne bøyde seg for 
Barratt og Pethrus forståelse.

Allerede i 1912 uttrykte prostinne 
Mollerup bekymring over fraværet av 
lederskap innen den gryende danske pin-
sebevegelsen, og Sigurd Bjørner hadde 
allerede da følt at han var mannen Gud 
ønsket å bruke i den sammenheng. I 1920 
fikk ekteparet Bjørner et ‘profetbudskap’ 
om at Bjørner var kalt til apostelgjerning 
i Danmark. To år senere deltok Kristine 
Møller fra Evangelieforsamlingen ved 
det britiske pinsesamfunnet The Aposto-
lic Churchs sommerstevne i Penygroes, 
Wales, og året etter (1923) var ekteparet 
Bjørner selv på plass. Her ble angivelig 
Guds apostelkall igjen formidlet gjennom 
‘profetord’. Bare et halvt år senere kom 
det en britisk delegasjon til Evangelie-

forsamlingen, og onsdag 6. februar 1924 
bekreftet 700 møtedeltakere at de ville 
tilslutte seg Den Apostolske Kirke. Det 
samme gjorde Folkertsens forsamling 
på Bornholm, samt pinsemenighetene i 
Kolding, Roskilde, Helsingør, Hillerød, 
Horsens og Løkken-Hjørring. Andre 
pinsemenigheter valgte imidlertid å holde 
seg utenfor apostelfellesskapet. Det hører 
forøvrig med til historien at ekteparet 
Bjørner vendte tilbake til pinsebevegel-
sen i 1936. Danske pinsevenner teller 
idag omlag 5000 troende, mens man har 
i underkant av 3000 medlemmer innen 
Den Apostolske Kirke.

  ■ Geir Lie

PINSEBEVEGELSEN I FINLAND.
Pastor T.B. Barratt var banebryter for 
pinsebevegelsen i Finland. Han kom til 
Helsingfors i 1911, så å si samtidig med 
evangelisten Gerhard Olsen-Smidt, som i 
likhet med Barratt var blitt ‘åndsdøpt’ i 
Amerika. Det brøt straks ut vekkelse. Den 
antok slike former at begge predikantene, 
om enn av ulik årsak, ble utvist av landet, 
men vekkelsen hadde da fått fotfeste i 
hovedstaden, samt i Tammerfors, Lahti 
og andre byer. Barratt var tilbake i Fin-
land både i 1912 og 1913. Allerede i 
1912 utgav Barratt Korsets Seier på finsk 
(Ristin Voitto), et blad som siden har vært 
hovedorganet for den finsktalende pinse-
bevegelsen.

Før 1914 hadde pinsebudskapet nådd 
størstedelen av landet, og mange evange-
lister virket i Estland og de finsktalende 
områdene av Russland. I 1912 ble den 
første finske pinsemisjonæren, Emil Da-
nielsson, innviet til tjeneste. Han reiste til 
Kenya samme år og virket ut fra misjons-
stasjonen Kima i Kisumu. Årene 1914-18 
med verdenskrig og borgerkrig skapte 
hindringer i arbeidet.

Gerhard Olsen-Smidt fikk stor betyd-
ning for vekkelsens utbredelse i landet. 
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Han virket i Finland i periodene 1911-14 
og 1920-25. I 1920 tok han initiativ til 
dannelsen av Filadelfiamenigheten i Hel-
singfors. I 1924 var denne vokst til 500 
medlemmer. Fra 1924 kom Eino Man-
ninen, som var forstmester, til å få stor 
betydning både i hovedstadsmenigheten 
og i landet forøvrig. Han ble dette året 
forstander i Filadelfia, Helsingfors etter 
Olsen-Smidt. I 1928 fant man det hen-
siktsmessig å dele bevegelsen i finsk- og 
svensktalende. Den finsktalende menig-
heten i Helsingfors med Manninen som 
leder tok da navnet Saalem, mens den 
svensktalende beholdt navnet Filadelfia. 
En annen svensktalende menighet, Tabor, 
gikk inn i Filadelfia i 1930. Da var det 
store menigheter mange steder i landet, 
blant annet i Tammerfors, Kuopio og 
Åbo. 

Pinsebevegelsen fikk en splittelse i 
1919 på grunn av forskjellig syn på lokal-
menighetenes selvstyre og lukket kontra 
åpen nattverd. Det ble to grupperinger 
som var omtrent like store i 1920-årene. 
Mot slutten av 1930-årene var Hellun-
taiherätys, de som hevdet lokalmenig-
hetenes selvstyre, de klart største. De 
telte nå 90 menigheter med omlag 20 
000 medlemmer. Den andre grupperingen 
hadde et synkende medlemstall. Tidlig i 
1960-årene startet pastor Vilho Soininen 
det som ble kalt Den frie pinsevekkelse, 
men denne gruppen ble forenet med 
Helluntaiherätys i 1985.

En predikant som kom til å bety mye 
for finsk pinsebevegelse i 1970- og tidlig 
i 80-årene, var Niilo ►Yli-Vainio. Han 
døde i 1982. Yli-Vainio var en ‘sterk’ 
vekkelsespredikant og bad for mange 
syke som ble friske.

Dagens finske pinsebevegelse består 
av de finsktalende og de svensktalende 
menighetene. De førstnevnte er naturlig 
nok de mest tallrike med tilsammen over 

46 000 medlemmer. De svensktalende tel-
ler omlag 3000. Den største menigheten 
er Saalem i Helsingfors. I tillegg til disse 
store gruppene er det noen mindre, fritt-
stående pinsemenigheter med tilsammen 
omlag 1000 medlemmer.

Finsk pinsebevegelse har et meget stort 
misjonsarbeid i mer enn 40 land. Thai-
land, Japan, Tanzania og Russland er de 
største misjonslandene.

Et særtrekk ved den finske pinsebeve-
gelsen er de store sommerkonferansene 
som kan samle opp til 30 000 deltakere. 
Det er ikke mange steder i verden man 
samler så mange mennesker til sommer-
konferanser. Møtene holdes i store telt. 

■ Oddvar Nilsen

PINSEBEVEGELSEN I STORBRI-
TANNIA har sine umiddelbare forløpere 
i ►hellighetsbevegelsen, den ►katolsk-
apostolske kirke og i den walisiske 
landsvekkelsen (1904-5). Bevegelsen ble 
importert fra Norge, idet anglikanerprest 
Alexander Alfred ►Boddy (1854-1930) 
oppsøkte T.B. Barratts møter i Kristia-
nia i mars 1907 og seks måneder senere 
inviterte ham til en møteserie i sin egen 
All Saints Church i Monkwearmouth, 
Sunderland.  Boddy forble anglikaner til 
sin død og kan i så henseende karakteri-
seres Storbritannias første ‘karismatiker’. 
Årlige pinsestevner i regi av All Saints 
Church i perioden 1908-14 tiltrakk seg 
nysgjerrige troende fra Storbritannia og 
det europeiske fastlandet. Også i regi av 
All Saints Church ble verdens første pin-
serelaterte misjonsorganisasjon, Pente-
costal Missionary Union for Great Britain 
and Ireland (PMU) etablert i 1909.

Storbritannias første lokale pinsefor-
samling, Emmanuel Mission i Bourne-
mouth, ble åpnet av William Oliver Hut-
chinson (1864-1928), som hadde mottatt 
sin pinseopplevelse hos Boddy i 1908. 
Hutchinson ble også grunnlegger av det 
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første britiske pinsesamfunnet, Apostolic 
Faith Church, i 1911. Et skisma i 1916 
resulterte i nyetableringen Apostolic 
Church, kjent både i Danmark og Norge 
som Den Apostolske Kirke. De to største 
pinsesamfunnene i Storbritannia er imid-
lertid Elim Pentecostal Church (grunnlagt 
av George ►Jeffreys i 1915) og Assemb-
lies of God in Great Britain and Ireland 
(grunnlagt i 1924 som et forbund av al-
lerede eksisterende lokale pinsemenighe-
ter). 

    ■ Geir Lie

PINSEBEVEGELSEN I TYSKLAND   
har, tilsvarende britisk og amerikansk 
pinsebevegelse, sin umiddelbare forlø-
per i 1800-tallets ►hellighetsbevegelse. 
Denne hadde i Tyskland delvis røtter i 
gammelpietismens oppbyggelseskretser, 
men var samtidig inspirert av den britiske 
Keswicktradisjonen. I løpet av et to må-
neders ‘triumftog’ i Tyskland, Sveits, Bel-
gia og Nederland, hvor blant annet 4000 

mennesker møtte opp i Berlin for å høre 
den amerikanske hellighetsforkynneren 
Robert Pearsall Smith (1826-98), vendte 
han tilbake til Storbritannia som hovedta-
ler på ‘The Convention for the Promotion 
of Scriptural Holiness Held in Brighton’ 
i månedskiftet mai-juni 1875. Møtene 
samlet i underkant av 10 000 deltakere, 
deriblant 30 pastorer hver fra henholdsvis 
Sveits og Frankrike, samt 70 fra Tysk-
land. 

Den tyske hellighetsbevegelsen, ‘die 
Gemeinschaftsbewegung’, ble raskt iden-
tifisert med ‘der Deutscher Evangelischer 
Verband für Gemeinschaftspflege und 
Evangelisation’ (‘der Gnadauer Verband’) 
som avholdt regelmessige konferanser i 
Gnadau fra og med 1888. 

Foranledningen for tysk pinsebevegel-
ses tilblivelse var hellighetsforkynnerne 
Jonathan Paul (1853-1931) og Emil May-
ers besøk i Kristiania i 1907. I forlengelse 
av tyskernes Kristianiaopphold fikk to 
av T.B. Barratts medarbeidere, Dagmar 

Den britiske forkynneren Wynne Lewis sammen med sin norske tolk Øyvind Gaarder Andersen.
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Gregersen (Engstrøm) og Agnes Thelle 
(Beckdal), invitasjon først til Hamburg, 
så til Kassel. Møtene i Kassel ble til slutt 
stanset av politiet, men markerer likefullt 
pinsebevegelsens tilblivelse i landet. 

Gjennom ‘die Berliner Erklärung’, ut-
stedt 15. september 1909, identifiserte 
‘die Gemeinschaftsbewegung’ pinseer-
faringen med ‘demonisk spiritualisme’. 
Dette har utvilsomt bidratt til at tysk 
pinsebevegelse, inntil nylig, har forblitt et 
randfenomen innen tysk protestantisme. 

■ Geir Lie

PINSEBEVEGELSEN I USA hevdes 
å ha oppstått med forkynneren Charles 
Fox ►Parham, som 1. januar 1901, med 
håndspåleggelse, skal ha bedt for kvin-
nen Agnes Ozman (senere LaBerge) for 
at hun skulle motta ‘dåpen med den Hel-
lige Ånd’, ledsaget av tungetale. Allerede 
i februar året i forveien hadde Parham 
hørt Edward Doughty og Victor Burton, 
som var utsendt av hellighetsforkynneren 

Frank Weston ►Sandford (1862-1948). 
Endog forut for dette igjen hadde Parham, 
i 1899, i sitt nylig etablerte tidsskrift, The 
Apostolic Faith, referert til en av Sand-
fords tilhengere, Jennie Glassie, som på 
overnaturlig vis angivelig hadde mottatt 
tungemålsgaven og slik fått effektivi-
sert misjonsgjerningen i Afrika. 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 tungeta-
len som kun en av flere mulige manifesta-
sjonsytringer som fulgte endetidsmenig-
heten. Parham, derimot, var overbevist 
om at tungetalen var (1) selve nøkkelen til 
evangeliets verdensvide utbredelse, som i 
sin tur ville resultere i Jesu gjenkomst – 
og (2) dessuten selve kriteriet for å vite 
at den troende kunne vite at han eller hun 
hadde mottatt ‘dåpen i Den Hellige Ånd’. 

Parhams Bethel Healing Home i Topeka, Kansas. .
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Sannsynligvis må dissensen mellom Par-
ham og Sandford, iallfall delvis, forstås 
utfra førstnevntes knefall for en annen 
hellighetsforkynner, Benjamin Hardin 
Irwin. Irwin bifalt nemlig ikke bare den 
opprinnelige ‘hellighetserfaringen’ slik 
denne ble forkynt innenfor den meto-dis-
tiske fløy av ►hellighetsbevegelsen. Gud 
hadde nemlig også en tredje erfaring (i et-
terkant av frelsen) i vente for den opprik-
tige troende – nemlig ‘dåpen i Den Hel-
lige Ånd’ og i  ‘ild’. 

For en periode forkynte også Parham 
denne tredje velsignelse. Om han ikke 
lenger gjorde det i 1901, var han like 
fullt gjennom Irwin blitt introdusert for 
en lære som skjelnet mellom hellighets-
erfaringen og ‘dåp i Den Hellige Ånd’. 
Som Irwin, anerkjente Parham til sist en 
ytterligere erfaring etter hellighetsopple-
velsen. Denne ble eksklusivt identifisert 
med uttrykket ‘dåp i Den Hellige Ånd’ 
og bevirket en særskilt kraftutrustning 
til evangelisk virke. Kriteriet for å vite at 
man hadde mottatt denne erfaringen, var 

frigjørelse av tungetale. 
Parhams gryende pinsebevegelse fikk 

sin historiske tilblivelse i Topeka, Kansas. 
Her hadde Parham i 1898 etablert Beth-
el Healing Home og i 1900, da han fant 
seg utestengt fra denne, Bethel Gospel 
School. Bibelskolen ble imidlertid raskt 
avviklet og Parham begynte som omreis-
ende evangelist. En kampanje i Houston 
i juli 1905 bevirket bemerkelsesverdige 
helbredelser og utbrudd av tungetale, 
angivelig på forståelige språk. I desember 
samme året startet Parham en ti-ukers    
bibelskole i byen. Afroamerikaneren Wil-
liam Joseph ►Seymour (1870-1922) fikk 
Parhams tillatelse til å ta del i bibel-
skolens forkynnelse, selv om han måtte 
sitte i et tilstørende rom med døren åpen. 

Seymour lot seg umiddelbart begeistre 
av forkynnelsen, men hadde selv ikke 
mottatt ‘dåpen i Den Hellige Ånd’ da han 
i slutten av januar 1906 mottok invitas-
jon fra Los Angeles om å bli pastor i en 
liten hellighetsforsamling. Seymour falt 
imidlertid snart i unåde hos Los Angeles-

En av Parhams tilhengere, Agnes Ozman, mente at hun ‘skrev i tunger’. 
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menigheten, idet han gjorde tungetalen 
normativ for enhver troende. Seymour 
fikk nå husvære hos Edward S. og Mattie 
Lee og ble kort tid deretter innbudt til å 
holde regelmessige bønnemøter hjemme 
hos Richard og Ruth Asberry i 214  North 
Bonnie Brae Street. Det første utbruddet 
av tungetale skjedde 9. april 1906, 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 nylige erfa-
ring virket nå som katalysator for tilsva-
rende opplevelse blant flere av de frem-
møtte. Det ble snart klart at man trengte 
større lokale, og det første møtet i 312 
Azusa Street ble avholdt lørdag 14. april 
med om lag 100 tilstedeværende. Fram til 
20. april fortsatte man likevel med møter 
også i North Bonnie Brae Street. 

Det ble snart knyttet kontakt med kret-
sen rundt pastor Joseph Smales First New 
Testament Church i Burbank Hall, Los 
Angeles, og de fleste fra Smales forsam-
ling skulle etter hvert velge Azusa Street 
fremfor hjemmemenigheten. I august må-
ned kunne man på det meste telle rundt 
1200 møtebesøkende. Etter hvert trakk 
man også til seg ledere innen hellighets-
bevegelsen 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).

Til tross for Seymours ‘suksess’, 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 for-
ventning om hva han ville møte i Azusa 
Street var åpenbart farget av negativ for-
håndsomtale, og fra plattformen sjok-
kerte han Los Angeles ‘nyåndsdøpte’. 
Misnøyen var primært relatert til de afro-
amerikanske troendes status som likestil-

te med de hvite. Som tilhenger av British-
Israelism læren var han overbevist om at 
angelsakserne innehadde en særskilt plass 
i Guds endetidsprogram, og han fryktet at 
likestilling mellom rasene skulle resultere 
i ekteskap på tvers av disse. I tillegg til ra-
sistiske fordommer reagerte han dessuten 
på de emosjonelle ytringene. 

Flere av de hvite hadde allerede brutt 
opp fra Azusa Street og enten identifi-
sert seg opp mot Frank Bartlemans eller 
Elmer Fishers virksomhet. Også Parham 
startet nå opp konkurrerende møtevirk-
somhet.

Og som om ikke dette skulle være nok, 
13. mai 1908 giftet Seymour seg med 
Jennie Evans Moore, noe som avstedkom 
skarp kritikk fra menighetens sekretær, 
Clara Lum. Hun flyttet opp til Portland, 
Oregon og knyttet seg opp til tidligere 
Azusa Street-kollega Florence ►Crawford 
og hennes pinsesamfunn (moderbevegel-
se for Apostolisk Tro i Norge). Lum tok 
med seg den nasjonale og internasjonale 
adresselisten og startet et konkurrerende 
tidsskrift. Uten adresselistene ble det 
umulig for Seymour å holde kontakten 
med de tusener av tidligere kontakter som 
hadde mottatt skjellsettende inntrykk fra 
Azusa Street. 

Enda en krise skulle imidlertid ramme 
ham, idet William H. ►Durham (1873-
1912) flyttet til byen i 1911. Kanskje 
var Durham først og fremst inspirert av 
sin samtidige E.W. ►Kenyon, som sist-
nevnte hevdet, i sin proklamasjon av det 
‘fullbrakte verk’, hvor man bestred beret-
tigelsen av en spesifikk hellighetserfaring 
i etterkant av gjenfødelsen som fjernet 
syndenaturen i den troende. Mens Sey-
mour var utenbys, fikk Durham tillatelse 
til å holde en 10 ukers møtekampanje i 
Azusa Street. Forkynnelsen splittet de 
pinsetroende i byen, og Seymour, som ble 
kalt hjem fra New York City, oppdaget at 
hvite trossøsken hadde invadert menig-
heten med sin nye hellighetsforkynnelse. 
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2. mai ble Durhams prekentillatelse truk-
ket tilbake. Sammen med Frank Bartle-
man samlet han imidlertid en tilhenger-
skare på 600 troende, og blant disse de 
fleste av Seymours medarbeidere. 

Durhams innflytelse skulle vedvare 
også etter hans død. Pinsesamfunnet As-
semblies of God, grunnlagt i 1914, stilte 
seg bak hans avvisning av berettigelsen 
av en spesifikk og punktuell hellighets-
erfaring i etterkant av gjenfødelsen. Det 
samme gjorde International Church of the 
Foursquare Gospel, grunnlagt av Aimee 
Semple ►McPherson i 1927. 

Den neste store splittelsen blant ameri-
kanske pinsevenner berørte hovedsaklig 
Durhams tilhengere og inntrådte i 1913. 
Det startet med en avvisning av det tri-
nitariske dåpsformularet (‘i Faderens, 
Sønnens og Den Hellige Ånd navn’), men 
resulterte etter hvert også i en avvisning 
av trinitarisk kristologi. De ikke-trinita-
riske pinsevennene omtales gjerne som 
‘Apostolic’ og ‘Oneness’ pinsevenner, 
en alludering til deres angivelig apostol-
ske praksis vedrørende vanndåp i Jesu 
navn alene. De forfekter en modalistisk 
treenighetslære hvor den ene Gud (Jesus) 
gjennom historien hevdes å ha åpenbart 
seg, dels som ‘Fader’, dels som ‘Sønn’ og 
dels som ‘den Hellige Ånd’.

■ Geir Lie

PINSEBEVEGELSEN OG KARIS-
MATISK KRISTENDOM I SVERIGE. 
I bønnegruppen som i 1906 samlet seg på 
214 North Bonnie Brae og  siden fant nye 
lokaliteter på Azusa Street, var minst tre 
svensker (eller i det minste med svensk 
avstamning) tilstede, nemlig A.G. Öster-
berg, Eric Hollingsworth og Andrew G. 
Johnson. Johnson ble utsendt som misjo-
nær fra menigheten og ankom Sverige og 
Skövde i november samme året. Gjennom 
hans virksomhet fikk pinsevekkelsen sitt 
første nedslagsfelt i landet.

I begynnelsen av 1907 ble Johnson av 
Örebromissionens leder John Ongman 
invitert til Örebro. Örebromissionen var 
en misjonsforening innen Baptistsamfun-
net, og dens landsdekkende nettverk ble 
en viktig kanal, idet ‘den nya rörelsen’, 
som pinsevekkelsen til å begynne med 
ble kalt, fikk ytterligere utbredelse over 
hele landet.

Stor betydning for pinsevekkelsens eta-
blering i Sverige var baptismen og ►hel-
lighetsbevegelsen. Begge disse var, tilsva-
rende pinsevekkelsen, anglo-amerikanske 
bevegelser. I løpet av 1800-tallets siste 
tiår besøkte flere av den internasjonale 
hellighetsbevegelsens fremste represen-
tanter Sverige, deriblant Lord ►Radstock 
og William E. ►Boardman. Sveriges egne 
representanter inkluderte blant annet Elsa 
►Borg, Nelly ►Hall, Fredrik ►Franson og 
Emil ►Gustafson. Hellighetsbevegelsen 
fikk etterhvert sitt mest tydelige uttrykk 
gjennom Helgelseförbundet.

I løpet av våren 1907 besøkte T.B. Bar-
ratt Sverige og bidro ytterligere til pin-
sebevegelsens utbredelse i landet. Hans 
besøk fikk en viss medieoppmerksomhet, 
og under  avslutningsmøtene på Circus i 
Stockholm  var omlag 4000 møtedelta-
kere samlet.

I 1911 ble Lewi ►Pethrus pastor i Fila-
delfiaförsamlingen i Stockholm. Tilsva-
rende de fleste menigheter som lot seg 
påvirke av pinsebudskapet under disse 
første årene, var Filadelfiaförsamlingen 
en baptistmenighet. I 1913 kom det imid-
lertid til et skisma i forhold til Baptist-
samfunnet, idet Filadelfia ble utelukket 
fra dets Stockholmsdistrikt. Offisielt sett 
skyldtes skismaet menighetens bifall av 
såkalt ‘åpent nattverdsbord’, men høyst 
sannsynlig var det også spenninger rela-
tert til menighetens pinseforkynnelse som 
ulmet i bakgrunnen.

Pethrus og Filadelfia ble raskt tone-
angivende som pinsevekkelsens premis-
sleverandører i Sverige. Gjennom de 
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institusjonene som menigheten stilte seg 
bak - blant annet bokforlag (Förlaget 
Filadelfia), tidsskrift (Evangelii Härold) 
og felles sangbok (Segertoner) - ble en 
enhetlig pinsebevegelse gradvis utformet. 
I 1919 takket man nei til baptistenes for-
soningsinvitasjon med henvisning til læ-
ren om ‘samfundsfrihet’. Man foretrakk 
den uformelle nettverkstrukturen framfor 
å stifte et tradisjonelt trossamfunn.

I 1921 kom den velkjente forfatteren 
Sven Lidman med i pinsebevegelsen. 
Han ble ansatt som pastor i Filadelfia og 
redaktør for Evangelii Härold.

I løpet av 1920-tallet ble pinsebeve-
gelsen rystet av sin første interne strid, 
den såkalte Franklinstriden. Ideologisk 
sett representerte striden et veivalg mel-
lom den sentralisering som A.P. Franklin 
stod for og den nettverksmodell som 
Pethrus agiterte for. Men den kan også 
sees som en maktkamp mellom Pethrus 
og Franklin. Pethrus gikk seirende ut av 
striden, og Franklin ble utstøtt.

I 1930 innviet Filadelfiamenigheten 
den veldige Rörstrandskyrkan, Skandina-
vias da største menighetslokale med 3000 
sitteplasser. 1930-tallet representerte for-
øvrig det tiåret da pinsebevegelsen fikk 
sin største numeriske tilvekst i løpet av 
1900-tallet - fra 30 000 til 70 000 med-
lemmer.

I 1945 startet Pethrus dagsavisen 
Dagen, som reflekterte hans voksende 
samfunnsengasjement. Bevegelsen var 
dog splittet i dette spørsmålet, og det 
representerte en avgjørende skillelinje i 
konflikten mellom Pethrus og Lidman i 
år 1948. Lidman ble utstøtt, mens Pethrus 
politiske engasjement ble intensivert, og 
i 1964 kulminerte i dannelsen av det po-
litiske partiet Kristen Demokratisk Sam-
ling (idag Kristdemokraterna).

Etter 2. verdenskrig økte innflytelsen 
fra amerikansk pinsevekkelse. I 1950 
besøkte helbredelsespredikanten William 
Freeman Sverige, hvilket ble kunngjort 

i riksmediene. Stor oppmerksomhet ble 
samme år rettet mot den unge evangelis-
ten Algot ►Niklasson, som ble leder for 
den bekjennelsesvekkelsen som kom til å 
gå under navnet ‘förnyelseväckelsen’.

Misjonsengasjementet var fra begyn-
nelsen av et sentralt anliggende. I 1907 
reiste de første misjonærene med tilknyt-
ning til svensk pinsebevegelse ut. Brasil 
og Mexico er eksempler på misjonfelt der 
innsatsen fra svensk pinsemisjon har vært 
betydningsfullt. 1950-årene innebar en 
nyoppvåkning for misjonen. Afrika kom 
på en ny måte i fokus for misjonsarbeidet. 
Etableringen av IBRA-radio i 1955, en 
satsning som brøt med den svenske stats 
radiomonopol, bidro også til misjonens 
ekspansjon.

Med inspirasjon fra den kanadiske 
►Latter Rain bevegelsen, ‘förnyelse-
väckelsen’, kritikken mot Lewi Pethrus 
politiske engasjement, samt Aage Samu-
elsens Maran Ata-møter i Norge, vokste 
svensk Maranatavekkelse fram i løpet av 
1960-tallet. Leder for sistnevnte var den 
polemiske Arne ►Imsen. Bevegelsen truet 
en periode med å splitte pinsebevegelsen, 
men mistet snart sin slagkraft gjennom 
interne stridigheter.

I 1972 innvarslet den økumenisk prege-
de Karisma 72 konferansen et gjennom-
brudd for den karismatiske fornyelsen 
innen svensk pinsebevegelse. Dette kan 
sees som en kulminasjon av den siden 
1940-tallet tiltakende økumeniske åpen-
heten innen pinsebevegelsen, som nå 
også omfavnet ‘åndsdøpte’ katolikker. 
Pethrus, som i 1958 avsluttet pastorgjer-
ningen i Filadelfia, var positiv til denne 
utviklingen, mens etterkommeren Willis 
Säwe var mer skeptisk.

I begynnelsen av 1980-årene fikk tros-
bevegelsen nedslagsfelt i Sverige gjen-
nom Livets Ords menighet i Uppsala. 
Menigheten ble ledet av tidligere student-
prest Ulf ►Ekman. Mange ledende pinse-
predikanter, for eksempel Jack-Tommy 
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Ardenfors, tok kraftig avstand fra trosbe-
vegelsen, mens blant annet Södermalms 
Fria Församling åpnet opp for den.

I 1980 ble Wasti Feldt-Johansson første 
kvinnelige forstander innen svensk pinse-
bevegelse, og i 1988 ble pinsemenigheten 
i Sollentuna den første som åpnet opp for 
kvinnelige ‘eldste’.

I 2001 ble Riksföreningen Pingst dan-
net - frie menigheter i samarbeid - som 
i 2004 ble registrert som ett felles tros-
samfunn. Dette var en samfunnslignende 
organisasjon, og den møtte som sådan 
en viss kritikk med tanke på den skepsis 
mot samfunn som tidligere hadde preget 
pinsebevegelsen. Ikke alle menigheter 
lot seg tilslutte fra begynnelsen av, men 
innen få år omfattet organisasjonen 90% 
av landets pinsevenner. 

■ Joel Halldorf

PINSEBEVEGELSEN PÅ ISLAND.
Den norske predikanten Erik Aasbø var 
en sterkt medvirkende årsak til at pinse-
bevegelsen fikk fotfeste på sagaøya. Han 
utførte et grunnleggende pionerarbeid i 
landet. T.B. Barratt var med ved grunn-
leggingen av menighetene i Reykjavik og 
Akureyri i 1936. Han var da på et lengre 
besøk i landet, sammen med Birger Nord-
by. Ellers har spesielt svenske forkynnere 
betydd mye for utbredelsen. En rekke 
norske predikanter har også gjennom 
årenes løp bidratt positivt i de islandske 
menighetene.

Menigheten Filadelfia i Reykjavik er 
landets største. Svensken Eric Ericson 
var den første forstanderen her. Senere 
har menigheten vært ledet av Asmundur 
Eirikson, Einar Gislason, Haflidi Kris-
tinsson og Vørdur Levi Traustason. Det 
nye Filadelfia, som rommer 500, ble inn-
viet i 1957. Menigheten består av omlag 
600 medlemmer. På Vestmannaøyene er 
det en livskraftig bevegelse og ellers er 
det menigheter omkring i landet. Med-

lemstallet er tilsammen omlag 1200.
Den islandske pinsebevegelsen innså 

tidlig behovet for å drive ytremisjon og 
har hatt utsendinger til land i Europa og 
Afrika.

Radio Lindin er et effektivt redskap, 
opprettet i 1995 av amerikanske misjo-
nærer. Med denne radioen når man 75 
prosent av landets innbyggere, og det 
sendes døgnet rundt hele uken. Bladet 
Afturelding kommer en gang i måneden.

■ Oddvar Nilsen

POLHILL, CECIL H. (1860-1930), 
britisk misjonær i regi av Hudson 
►Taylors China Inland Mission i perioden 
1885-90. Under et besøk i Los Angeles 
opplevde han ‘åndsdåp’ i 1908. Tilbake i 
Storbritannia virket han mye sammen med 
den anglikanske forkynneren Alexander 
Alfred ►Boddy. Sammen etablerte de 
the Pentecostal Missionary Union for 
Great Britain and Ireland, hvor Polhill 
ble øverste leder (1909-25). Som Boddy, 
valgte Polhill å forbli anglikaner, og idet 
misjonsselskapet ble innlemmet i det 
nyetablerte pinsesamfunnet Assemblies 
of God in Great Britain and Ireland i 
1925, sluttet Polhill seg til pensjonistenes 
rekker.

■ Geir Lie

PRICE, CHARLES SYDNEY (1887-
1947), britiskfødt forkynner som først 
immigrerte til Canada, og senere til 
USA. Price virket som både metodist- 
og kongregasjonalistforkynner. Han 
hevdet i ettertid å ha opplevd en kristen 
omvendelse (den første opplevde han 
allerede i 1907) under pinseforkynner 
Aimee Semple ►McPhersons møter i San 
Jose, California i 1920, mens han var 
pastor i First Congregational Church i 
Lodi, California. 

Etter å ha opplevd pinsevennenes 
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‘åndsdåpserfaring’ kort tid deretter, 
begynte Price å virke som omreisende 
evangelist. I 1926 startet han utgivelse 
av bladet Golden Grain. Han er dessuten 
kjent som forfatter av bøkene And Signs 
Followed the Life Story of Charles S. 
Price, The Potter and the Clay, Spiritual 
and Physical Health, Made Alive, Two 
Worlds, The Real Faith, You Can Know 
God Here and Now, Divine Intervention 
og Miracles.

■ Geir Lie

PRICE, FREDERICK KENNETH
CERCIE (f. 1932), afro-amerikansk 
trosforkynner. Price har vært pastor i 
baptistmenighet, metodistkirke, den 
presbyterianske kirke og innen Christian 
and Missionary Alliance. I 1973 grunnla 
han trosmenigheten Crenshaw Christian 
Center i Los Angeles. Han utgir bladet 
Ever Increasing Faith i tillegg til at han 
har skrevet over 30 bøker. Price har på 
mange måter mistet sin innflytelse innen 
trosbevegelsen, idet han i 1997 anklaget 
bevegelsens grunnlegger Kenneth E. 
►Hagin (og sønnen Kenneth Wayne 
Hagin) for rasisme, idet sistnevnte 
frarådet ekteskap på tvers av etniske 
skillelinjer.

■ Geir Lie

PRINCE, PETER DEREK VAUGHAN 
(1915-2003), britisk forkynner, født 
i India. Etter en kristen omvendelse i 
1941 virket Prince i perioden 1949-57 
som pinsepastor i London. Han virket 
siden (1957-62) som rektor for en skole 
i Kenya før han flyttet til Canada, og året 
etter immigrerte til USA. Han virket som 
forkynner i henholdsvis Minneapolis, 
Seattle og Chicago.

I 1970 gikk Prince inn i et gjensidig 
underordningsforhold med forkyn-

nerne Don ►Basham, ‘Bob’ ►Mumford og 
Charles V. ►Simpson. Sammen med ‘Ern 
►Baxter’, som trådte inn i forkynnerfel-
lesskapet noen få år senere, skapte de det 
ideologiske grunnlaget for den skisma-
tiske ►Disciplesipbevegelsen, som Prince 
på et senere tidspunkt offentlig beklaget 
delaktighet i etter at han i 1983 formali-
serte brudd med bevegelsen. 

Prince har skrevet en rekke bøker og 
har spesielt vært opptatt av nasjonen Is-
rael, samt av eksorsisme av kristne. 

■ Geir Lie

RADSTOCK, LORD (1833-1913). 
Den tredje Baron Lord Radstock 
av Castletowns navn var egentlig 
Granville A.W. Waldegrave. Han 
ble omvendt i unge år til lavkirkelig 
vekkelseskristendom. Omvendelsen 
skjedde mens han deltok som offiser 
i Krimkrigen (1853-56). Gjennom 
fortsatt kontakt med plymouthbrødrene 
utviklet Lord Radstock gradvis en mer 
overkonfesjonell alliansekristendom.

Han ble en av hellighetsbevegelsens 
store forkynnere. Under tiår utførte han et 
evangeliseringsarbeid av stor betydning i 
hjemlandet England, men også i land som 
Russland, Estland, Finland og Sverige. 
Han arbeidet en tid som misjonær blant 
høyt utdannede hinduer i India. Økono-
misk uavhengig som han var, kunne han i 
stor grad hengi seg til filantropisk arbeid. 
Både i hjemlandet og i Frankrike eta-
blerte han organisasjoner som bidro med 
hjelp til nødstilte og lidende mennesker. 
Han stod i personlig kontakt med J. Hud-
son ►Taylor, og han gav betydningsfull 
økonomisk støtte til dennes China Inland 
Mission. 

Høsten 1878 kom Lord Radstock til 
Stockholm, et besøk som kom til å vare et 
halvår. Han var invitert av Blasieholms-
kyrkans åndelige leder, presten Gustaf 
Emanuel Beskow. Med Blasieholms-
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kyrkan og Betlehemskyrkan som baser 
for sin virksomhet forkynte Radstock 
budskapet om frelse i Jesus Kristus på 
et for de fine salongene attraktivt språk, 
fransk eller engelsk - uten tolking. 
Overklassen tok imot, og en omfattende 
vekkelse kom istand. Endog kongehuset 
ble berørt. Dronning Sofia ble omvendt 
etter nyevangelisk mønster gjennom 
Lord Radstocks forkynnelse. For den ny-
evangeliske fromheten, og ikke minst for 
Evangeliske Fosterlandsstiftelsen, hadde 
denne overklassevekkelsen stor betyd-
ning i flere tiår framover.

■ Nils-Eije Stävare

ROBERTS, EVAN JOHN (1878-1951), 
walisisk vekkelsespredikant. Han vokste 
op i en kalvinisk-metodistisk familie i 
Bwlchymynydd i nærheten av Loughor. 
Evans ble den mest fremtredende 
hellighets- og vekkelseforkynneren 
under landsvekkelsen i Wales i perioden 
1904-05 og kunne til tider samle flere 
tusen tilhørere. Selv ble han berørt av 
den gryende vekkelsen som student ved 
Newcastle Emlyn School, en for ham 
nødvendig forberedelse før søknad om 
opptak ved den kalvinsk-metodistiske 
skolen Trevecca College. Han skulle 
imidlertid aldri komme gjennom sin 
forberedelse ved Newcastle Emlyn 
School, langt mindre påbegynne noen 
utdannelse ved Trevecca College. Under 
et kortvarig besøk i Loughor i november 
1904 fikk han istand kveldsmøter i 
hjemmemenigheten, med 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 1905 
fikk han daglig brev fra det europeiske 

kontinentet og fra Amerika hvor han 
ble anmodet om å komme og holde 
vekkelsesmøter.

Det skulle imidlertid vise seg at Ro-
berts overanstrengte seg både fysisk og 
mentalt, hvilket igjen bevirket at han 
måtte tas hånd om og ble boende hos hel-
lighetsforkynneren Jessie ►Penn-Lewis 
fra 1906 og flere år framover. Få var klar 
over hvor medtatt han var og at han fak-
tisk i løpet av ett års tid knapt var istand 
til å stå oppreist, og langt mindre bevege 
seg. Ryktene i vekkelseskretser om at han 
ble holdt innesperret i det Penn-Lewiske 
hjem synes å ha vært grunnløse.

Mange samtaler med Penn-Lewis over-
beviste ham etterhvert 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 meningsmot-
standere da de sammen skrev og utgav 
boken War on the Saints (1912). Ikke 
minst mange pinsevenner følte at boken 
var et polemisk oppgjør mot pinsebeve-
gelsen 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. Mange reagerte negativt på den 
kontroversielle boken, idet forfatterne 
hevdet at også troende kunne besettes av 
demoniske åndskrefter.

I 1909 startet Roberts, sammen med 
Jessie Penn-Lewis, bladet The Overco-
mer. Han deltok også aktivt på ulike Wor-
kers Conferences, arrangert av Penn-Le-
wis. I 1914 gikk han ut av aktiv tjeneste 
og viet seg så å si eksklusivt til bønn fram 
til 1921. 

■ Geir Lie
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ROBERTS, GRANVILLE ORAL
(f. 1918), amerikansk helbredelses- og 
tv-predikant. Roberts har opprinnelig 
bakgrunn fra pinsesamfunnet Pentecostal 
Holiness Church, hvor han ble ordinert 
som forkynner i 1936 og hvor han har 
hatt pastoransvar i fire forskjellige 
menigheter. Roberts ble sammen med 
William M. ►Branham regnet som de 
mest toneangivende forkynnerne innen 
etterkrigstidens helbredelsesbevegelse 
(1946/47-1959) innen amerikansk 
pinsebevegelse. Roberts gjorde Tulsa, 
Oklahoma til base og etablerte endog 
et privateid lærested her, Oral Roberts 
University.

■ Geir Lie

ROBERTSON, MARION GORDON 
(‘PAT’) (f. 1930), amerikansk forkynner, 
samt grunnlegger av Christian 
Broadcasting Network (CBN) og det 
privateide lærestedet Regents University 
i Virginia Beach, Virginia. Robertson 
har gjort seg bemerket gjennom en rekke 
uheldige politiske ytringer i etterkant av 
at han i 1986 kunngjorde sitt ønske om å 
stille til valg som USAs president.

■ Geir Lie

SANDFORD, FRANK WESTON
(1862-1948), amerikansk hellighetsfor-
kynner. Etter uteksaminasjon fra Bates 
College (1886) og The Theological School 
i Lewiston, Maine (1890) tok Sandford 
pastoransvar i freewillbaptist-menigheten 
i Great Falls, New Hampshire. Influert av 
både den bredere hellighetsbevegelsen, 
samt en understrømning innen denne, 
Faith-Cure bevegelsen, brøt han snart 
med freewillbaptistsamfunnet og etab-
lerte bibelskolen The Holy Ghost and Us 
i Shilo, Maine. 

Sandfords syn på tungetale influerte 

Charles F. ►Parham, amerikansk pinsebe-
vegelses grunnlegger. Sandford hevdet i 
1901 om seg selv at han var den gammel-
testamentlige profetskikkelse Elia.

■ Geir Lie

SANFORD, AGNES MARY (1897-
1982), amerikansk forkynner med 
særskilt fokus på ‘indre helbredelse’. 
Sanford hadde opprinnelig presbyteriansk 
bakgrunn, men konverterte til den 
episkopale kirke. Hun opplevde ‘åndsdåp’ 
i 1955 og representerte i så måte en av 
flere forløpere for karismatisk fornyelse 
i USA. Hun skrev en rekke bøker, 
deriblant The Healing Light (1947) og 
Sealed Orders (1972), som delvis hentet 
sine impulser fra den metafysiske New 
Thought-bevegelsen.

■ Geir Lie

SAUER, ERICH (1898-1959), tysk 
bibellærer. Gjennom sin mor ble Sauer 
allerede i tidlige barneår introdusert for 
plymouthbrødrene (de ‘åpne’ brødre). 
I 1920 ble han teologisk medarbeider i 
bibelskolen Wiedenest i Bergneustadt. 
Ved grunnlegger Johannes Warns død i 
1937 ble Sauer sentral i skolens ledelse.

Flere av Sauers bøker er blitt oversatt til 
andre språk, deriblant engelsk og norsk.

■ Geir Lie

SCOFIELD, CYRUS INGERSON 
(1843-1921), amerikansk kongregasjon-
alist- og presbyterianerprest. Scofield 
opplevde en kristen omvendelse i 1879 
og ble nesten umiddelbart engasjert 
i forkynnervirksomhet. I 1888 utgav 
han boken Rightly Dividing the Word 
of Truth, som presenterte en modifisert 
versjon av John Nelson ►Darbys dispen-
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Oral Roberts.
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sasjonalisme. Scofields versjon av Darbys 
læresystem reflekteres dessuten i hans 
Reference Bible, første gang utgitt i 1909, 
og i revidert utgave i 1917.

■ Geir Lie

SCROGGIE, WILLIAM GRAHAM 
(1877-1958), britisk hellighetsforkynner.  
Han har holdt pastorater i Storbritannia, 
Australia, New Zealand, USA og Canada, 
deriblant Metropolitan Tabernacle i 
London. 

Scroggie har skrevet en rekke bøker, 
deriblant The Unfolding Drama of Re-
demption, et mammutverk på nærmere 
1500 sider.

■ Geir Lie

SEYMOUR, WILLIAM JOSEPH
(1870-1922), afro-amerikansk pinsefor-
kynner, pastor for menigheten Apostolic 
Faith Mission i Azusa Street, Los Angeles. 
Som interimpastor for en afro-amerikansk 
hellighetsforsamling i Houston, Texas i 
1905 ble Seymour introdusert for Charles 
F. ►Parham, grunnlegger av amerikansk 
pinsebevegelse. Herigjennom ble han 
også introdusert for Parhams utleggelse 
av ‘dåpen i Den Hellige Ånd’, som med 
nødvendighet var ledsaget av tungetale. 
Seymour ble overbevist om budskapets 
ekthet, men hadde selv ikke mottatt 
erfaringen, idet han i februar 1906 
brøt opp for å flytte til Los Angeles 
som pastor for en hellighetsforsamling 
der. Menighetens grunnlegger, Julia 
W. Hutchins, stilte seg innledningsvis 
avvisende til Seymours forkynnelse av 
tungemålsgaven som bibelsk bevis for at 
man var ‘åndsdøpt’, og han måtte snart 
se seg om etter en alternativ forsamling 
å preke i. En av Hutchins medlemmer, 
Edward Lee, gav ikke bare Seymour 
husvære, men endog forkynnerinngang 
hjemme hos Ruth og Richard Asberry i 

Bonnie Brae Street. Lee ble den første i 
gruppen som talte i tunger, og flere gjorde 
identisk erfaring samme dag, 9. april 
1906. Nybeten spredte seg raskt, med 
større møtetilsøkning som konsekvens, 
hvilket igjen medførte at man trengte 
større plass og derfor leide lokale i 312 
Azusa Street. Det ble raskt et brudd 
mellom Seymour og Parham, og mens 
Parhams popularitet avtok, skulle møtene 
i Azusa Street bli katalysator for en 
verdensvid pinsebevegelse som ingen pr. 
idag er istand til å tallfeste omfanget av.

■ Geir Lie

SHAKARIAN, DEMOS (1913-
93), amerikansk meierist av armensk 
avstamning og grunnlegger av 
legmannsstiftelsen ►Full Gospel 
Business Men Fellowship International 
(FGBMFI).

■ Geir Lie

SILVOSO, EDGARDO (f. 1945), 
argentinsk forkynner og leder av 
stiftelsen Harvest Evangelism.  Silvoso 
jobbet 11 år sammen med sin svoger, 
kampanjeforkynner Luís Palau, før han 
etablerte sin selvstendige stiftelse sentrert 
rundt såkalt bønne-evangelisering. 
Silvoso har skrevet flere bøker, deriblant 
That None Should Perish (1994).

■ Geir Lie

SIMPSON, ALBERT BENJAMIN
(1843-1919), grunnlegger av trossamfun-
net Christian and Missionary Alliance. 
Simpson studerte teologi ved Knox Col-
lege, University of Toronto (1861-65), 
hvilket ble etterfulgt av pastorat i hen-
holdsvis Knox Presbyterian Church i Ha-
milton, Ontario (1865-73) og Chestnut 
Street Presbyterian Church i Louisville, 
Kentucky (1874-79).
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Simpson hadde knapt ankommet Lo-
uisville før han ble introdusert for hel-
lighetsforkynner William E. ►Boardmans 
bok The Higher Christian Life (1858). 

Gjennom kontakt med Charles ►Cul-
lis ble Simpson nærmere presentert for 
forkynnelse av troshelbredelse, og under 
Cullis campmeetingarrangement i Old Or-
chard Beach, Maine i 1881 hevdet Simp-
son å være blitt helbredet for kroniske 
hjerteproblemer. Kort tid deretter ble han 
døpt ved neddykkelse i New York City 
og valgte derfor å si opp stillingen som 
pastor for Thirteenth Street Presbyterian 
Church i New York City, en stilling han 
hadde innehatt siden 1879. I februar 1882 
etablerte Simpson istedet den frittstående 
Gospel Tabernacle Church. Simpsons ble 
raskt en populær konferansetaler. Etter-
hvert ukentlige helbredelsesmøter i New 
York City kombinert med et utstrakt for-
fatterskap, gjorde snart Simpson til Faith-

Cure bevegelsens mest betydelige repre-
sentant, nest etter Charles Cullis.

Allerede i 1880 startet Simpson utgivel-
se av The Gospel in All Lands, Nordame-
rikas første illustrerte misjonsblad. Simp-
son utgav også bladet The Word, Work, 
and World, med senere navneendringer 
til henholdsvis Alliance Weekly, Alliance 
Life og A life. Av Simpsons mange bøker 
er blant annet følgende oversatt til norsk: 
Fri naade eller Kristus i Galaterbrevet, 
Helligaanden i Det nye og Det gamle 
testamente, Alt i Kristus, Når ilden fal-
ler, Tilbake til Golgata, Ekko fra den nye 
skapning, Bønnens liv, Ham Selv, Hvad 
er tro, Men Gud kan, Himmelske dager 
på jorden, Kristus-livet og Evangeliet om 
helbredelse.

■ Geir Lie

SIMPSON, CHARLES VERNON 
(f. 1937), amerikansk leder innen 
►Discipleshipbevegelsen, som midt 
på 1970-tallet holdt på å kløyve den 
karismatiske bevegelse i to i USA. 
Gjennom forkynner- og baptistkollega 
Ken Sumrall ble Simpson i 1964 
introdusert for karismatisk kristendom. 
Simpson var på dette tidspunkt pastor i 
Bayview Heights Baptist Church i Mobile, 
Alabama. Selv om sørstatsbaptistmenig-
heten raskt ble en karismatisk menighet, 
brøt Simpson i 1971 opp fra menigheten 
og flyttet i nærheten av Ft. Lauderdale, 
Florida for å jobbe tettere sammen 
med forkynnerne Don ►Basham, ‘Bob’ 
►Mumford og Derek ►Prince, som han 
stod i et gjensidig underordningsforhold 
til. I 1974 ble også ‘Ern’ ►Baxter 
tilknyttet gruppen, som ble initiativtakere 
til Discipleshipbevegelsen.

I 1976 flyttet Simpson tilbake til Mo-
bile, og de øvrige bibellærerne fulgte 
raskt etter. Bevegelsen ble imidlertid of-
fisielt oppløst i 1986. Simpson var den 

A.B. Simpson - Faith-Cure bevegelsens fremste 
representant nest etter Charles Cullis.
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eneste av disse som ikke tok et oppgjør 
med deres tidligere forkynnelse. Inntil år 
2000 var han hovedpastor i menigheten 
Covenant Church of Mobile. Han har 
skrevet en rekke bøker, deriblant The 
Challenge to Care (1986). I mange år ut-
gav han også bladet Christian Conquest, 
som etterfulgte Discipleshipbevegelsens 
blad New Wine.

■ Geir Lie

SJÖBERG, KJELL (1933-97) var sønn 
av misjonær Tage Sjöberg og bror av 
pastor Stanley ►Sjöberg. 

Etter en tid som misjonær i Pakistan ble 
Kjell Sjöberg i 1974 pastor i Aspnäskyr-
kan, Järfalla pinsemenighet. Menigheten 
hadde 147 medlemmer da han tiltrådte 
og vokste til omlag 600 medlemmer på 
begynnelsen av 1980-tallet. Aspnäskyr-
kan i Järfalla ble under hans lederskap et 
av den karismatiske vekkelsens sterkeste 
nedslagfelt i et lokalt menighetsmiljø i 
Sverige på denne tiden. 

I 1978 publiserte Kjell Sjöberg skriftet 
Djärva planer för församlingstillväxt og 
i 1979 Möjlighetstänkande och trosmål-
sättningar. Gjennom de to bøkene intro-
duserte Kjell Sjöberg den internasjonale 
kirkevekstbevegelsens idéer i Sverige og 
formulerte samtidig en visjon for misjon 
i Stor-Stockholm gjennom menighets-
planting. 

Kjell Sjöberg ble også en pioner for 
karismatisk bønneliv og forbønnstjeneste 
gjennom organisasjonen Förebedjare för 
Sverige, som ble startet midt på 1970-
tallet, samt gjennom undervisning og en 
rekke strategiske bønnereiser til ulike 
deler av verden. 

Flere av hans skrifter i løpet av 1980-
tallet spilte en vesentlig rolle for det som 
skjedde av åndelig karakter i Sverige, 
blant annet gjaldt dette bøkene Gåvoup-
ptäckande och kallelsevisshet (1982), 
Den profetiska församlingen (1982), Låt 
varna er! (1983) og Hänförelse (1984). 

Sven ►Nilsson har i boken Steget före 
skildret Kjell Sjöbergs liv som pioner og 
forbeder.

■ Torbjörn Aronsson

SJÖBERG, STANLEY (f. 1936)  ble 
født i USA som sønn av misjonæren Tage 
Sjöberg og bror av Kjell ►Sjöberg. 

Stanley Sjöberg har siden slutten av 
1950-tallet vært en av de toneangivende 
lederskikkelsene innen svensk pinsebe-
vegelse og karismatisk fornyelse. I 1959 
tok han initiativ til sommerevangelisering 
blant ungdommer i Europa, hvilket siden 
ble en etablert praksis innen svensk pin-
sebevegelse gjennom flere tiår. I perioden 
1966-68 var Sjöberg en del av pastor-
teamet i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Et-
ter å ha møtt den karismatiske fornyelsen 
blant romersk-katolikker i USA i 1969, 
ble han i løpet av 1970-tallet den fremste 
representanten for fornyelsen i Sverige. 

Han tiltrådte som pastor i Citykyrkan i 
Stockholm i 1970 og gjorde menigheten 
til en plattform for den karismatiske for-
nyelsen. Benny ►Hinn, David ►duPlessis, 
David Yonggi ►Cho, John Hurston og 
Aril Edvardsen er eksempler på talere 
som besøkte Citykyrkan og dens konfe-
ranser på 1970-tallet. 

Sjöberg knyttet bevisst an til den in-
ternasjonale kirkevekstbevegelsen og 
forsøkte å tillempe og innføre dens idéer 
i Sverige. Citykyrkan vokste under Sjö-
bergs tid som pastor (1970-83) fra omlag 
500 til nærmere 1500 medlemmer, og 
omlag 800 personer lot seg døpe. 

Sjöberg tok en rekke initiativ for å byg-
ge broer mellom svensk pinsebevegelse 
og andre kristne kirker og samfunn. Deri-
gjennom ble han en veirydder for kristen 
enhet i den karismatiske vekkelsens ånd. 
Disse initiativ, og også den nære kontak-
ten med Aril Edvardsen i Norge, førte 
til konflikt med svensk pinsebevegelse. 
Sjöbergs økumeniske initiativ ble pro-
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blematisert og hans annonser for Aril Ed-
vardsens predikantbesøk i Citykyrkan ble 
sensurert av avisen Dagen. 

Etter å ha sluttet som pastor i Citykyr-
kan i 1983 har Sjöberg delvis arbeidet 
med å bygge opp en ny karismatisk me-
nighet i Sundbyberg, Centrumskyrkan, 
utenfor Stockholm og delvis  virket for 
evangelisering og økumenikk på na-
sjonalt nivå i Sverige. Han sluttet som 
pastor i Centrumskyrkan i 2005, men står 
fremdeles som nært assosiert med menig-
hetens lederskap. Menigheten har pr. idag 
omlag 700 medlemmer. 

Blant viktige initiativ som Sjöberg har 
tatt i løpet av 1990- og 2000-tallet kan 
nevnes den felleskristne konferansen med 
David Yonggi Cho i Stockholm i 1994 og 
Jesusmanifestationen i samme by 2008. 
Begge disse møtene samlet over 10 000 
deltakere fra hele Sverige og fra mange 
ulike kirker og samfunn.

■ Torbjörn Arnonsson

SMITH, HANNAH WHITALL
(1832-1911), amerikansk forfatter og 
hellighetsforkynner med opprinnelig 
kvekerbakgrunn. Etter en kristen omven-
delse i 1858, foranlediget av kontakt 
med plymouthbrødre, kom Hannah 
raskt i berøring med den gryende hellig-
hetsbevegelsen. 

Hannahs mann, Robert Pearsall 
Smith (1827-99) ble katalysator for de 
britiske Keswickmøtene (initiert fra og 
med 1875), selv om han selv ikke fikk 
være med under disse. Hannah ble senere 
sentral innen Woman’s Christian Tem-
perance Union. Sammen med familien 
bosatte hun seg permanent i Storbritannia 
i 1888.

Hannah har forfattet flere bøker, hvorav 
den mest kjente er The Christian’s Secret 
of a Happy Life, oversatt til norsk under 
tittelen Et lykkelig liv.  

■ Geir Lie

SPURGEON, CHARLES HADDON
(1834-92), britisk baptistpastor. Etter 
en kristen omvendelse i 15-års alderen, 
holdt Spurgeon sin første preken ett år 
senere og ble pastor som 17-åring. 19-
år gammel ble han pastor i New Park 
Street Chapel, i London (som endret 
navn til Metropolitan Tabernacle i 1961). 
Allerede tidlig i 20-årene prekte han til en 
forsamling bestående av mer enn 10 000 
tilhørere. Spurgeon ble kalt ‘predikantenes 
fyrste’, og hans prekener gjennom 42-års 
forkynnervirksomhet er samlet i sekstitre 
bind.

■ Geir Lie

STOCKMAYER, OTTO 
(1838-1917), toneangivende forkynner 
innen tysk hellighetsbevegelse. Som ung 
studerte han teologi i Tübingen, hvor 
han blant annet ble influert av professor 
Johann Tobias Beck. 

Etter studiets avslutning dro han til 
Sveits hvor han ble ble bedt for med 
håndspåleggelse av Dorothea ►Trudel. 
Først to år senere mente han likefullt å ha 
opplevd en kristen omvendelse. 

I perioden 1862-75 var Stockmayer 
prest i ulike menigheter i den franskta-
lende delen av Sveits. I 1878 bygde han 
opp et sjelesorghjem i Hauptwil, Sveits. 

Stockmayer vektla troshelbredelse og 
virket som helbredelsespredikant både i 
Europa og USA. 

Stockmayer har blant annet skrevet 
bøkene Die Überwindung des Satans, 
Gnade und Sünde, Die Gabe des Hei-
ligen Geistes, Geitesleitung, Der Leib 
Christi und sein göttlicher Baumeister, 
Die Gnade ist erschienen, Krankheit und 
Evangelium, Aus Glauben in Glauben og 
Bibelstunden über den Römerbrief.

■ Geir Lie
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SUMRALL, LESTER FRANK (1913-
96), amerikansk pastor, konfereanse- og 
tv-forkynner med opprinnelig bakgrunn 
innen pinsesamfunnet Assemblies of God. 
Sumrall virket i mange år som omreisende 
forkynner utenfor USA, inntil han i 1963 
flyttet til South Bend, Indiana. Han brøt 
med Assemblies of God og etablerte 
Lester Sumrall Evangelistic Association. 
Sumrall har skrevet en rekke bøker og 
pamfletter i tillegg til å ha utgitt bladet 
World Harvest Magazine. I 1988 etablerte 
han dessuten stiftelsen Feed the Hungry, 
som driver nødhjelpsarbeid i økonomisk 
vanskeligstilte land.

■ Geir Lie

SWAGGART, JIMMY LEE (f. 
1935), amerikansk sang-, konferanse- 
og tv-evangelist. Swaggart har 
opprinnelig bakgrunn innen henholdsvis 
sørstatsbaptistene og pinsesamfunnet 
Assemblies of God, men ble utestengt 
fra sistnevnte i 1988, idet han nektet 
å underlegge seg trossamfunnets 
disiplinærtiltak i forbindelse med at 
det ble kjent at han hadde benyttet seg 
av prostituertes tjenester. (Tidligere 
Assemblies of God-pastor Marvin 
Gorman hadde leid privatdetektiv for 
å skygge Swaggart i en hevnaksjon 
fordi Swaggart hadde avslørt hans eget 
romantiske forhold til en pastorfrue innen 
det samme trossamfunnet.)

Swaggart har skrevet flere bøker og ut-
gir dessuten bladet The Evangelist.

■ Geir Lie

TAYLOR, JAMES HUDSON
(1832-1905), grunnlegger av misjons-
organisasjonen China Inland Mission. 
Taylor opplevde en kristen omvendelse 
i 1849, og dro fire år senere ut som 
misjonær til Kina. Han hadde tidligere 
stiftet bekjentskap med Edward Cronin, 

en av pionerene innen den krets av 
troende som etterhvert skulle identifiseres 
som plymouthbrødre. 

I 1857 bevirket kontakten med ply-
mouthbroder George Müller at han søkte 
avskjed fra Chinese Evangelization Soci-
ety, som hadde sendt ham ut, og istedet 
begynte å virke på selvstendig basis. I 
1865 etablerte han China Inland Mission. 
Misjonærene innen organisasjonen hadde 
ingen fast lønn, men måtte selv tro Gud 
- tilsvarende Taylor selv - for sitt økono-
miske underhold. I løpet av sine 51 år i 
Kina brakte Taylor over 800 misjonærer 
til landet. Samlet ble det startet omlag 
125 skoler og 300 misjonsstasjoner. 

■ Geir Lie

TAYLOR, WILLIAM (1821-1902), 
metodistisk hellighetsforkynner, mis-
jonær, biskop og forfatter. Etter en 
kristen omvendelse i 1841 ble Taylor 
raskt involvert i kristent arbeid. Han 
virket som forkynner i Virginia (1845-
49) og deretter i California (1849-56), 
denne perioden etterfulgt av omreisende 
evangelistvirksomhet i USA og Canada 
(1856-61). 

Taylors positive erfaringer som om-
reisende evangelist og menighetsplanter 
fikk avgjørende betydning for hans tenk-
ning rundt misjon, og han besøkte både 
Europa, Australia og Sør Amerika.

Taylor er forfatter av en rekke bøker, 
deriblant Seven Years Street Preaching in 
San Francisco (1856), Four Years Cam-
paign in India (1875), Pauline Missio-
nary Methods (1879) og Ten Years Self-
Supporting Missions in India (1875).

■ Geir Lie

TIDSHUSHOLDNINGSLÆREN, eller 
dispensasjonalismen, er som læresystem 
utformet av briten John Nelson ►Darby 
(1800-82) og i USA til en viss grad modi-
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fisert av Cyrus Ingerson  ►Scofield (1843-
1921). Tidshusholdningslæren er en 
syntese av ekklesiologi og ►eskjatologi, 
hvor det er den første som gir føringer 
for sistnevnte. Ifølge denne læren styrer 
Gud historiens gang gjennom to separate 
Gudsfolk – Israel og den kristne menighet 
– som hver især tjener to separate hensik-
ter. En tidshusholdning kjennetegnes av 
at Gud i åpenbaringsform gir en spesifikk 
forordning som Hans folk ansvarliggjøres 
i forhold til. De fleste er ulydige mot for-
ordningen og rammes av Guds dom. Like 
fullt innebærer ofte innvarslingen av en 
ny tidshusholdning at de spesifikke for-
ordninger  fra forrige husholdning følger 
med, om enn de suppleres med ytterligere 
forordninger. En liten minoritet – en rest, 
eller som Darby skriver, ‘a remnant’, får 
bli med i Guds nye frelsesordning i neste 
tidshusholdning.

Det ekklesiologiske aspekt ved læren 
har i liten grad påvirket pinsevenner og 
karismatikere. Darbys eskjatologi, pre-
tribulasjonal premillennisme, har dog 
vært en av flere impulsgivere for ►hel-
lighetsbevegelsen og pinsebevegelsens 
eskjatologi i USA.

■ Geir Lie

TORREY, REUBEN ARCHER 
(1856-1928), amerikansk vekkelses- og 
hellighetsforkynner, Fullført utdannel-
se ved Yale College (1871-75) og Yale 
Divinity School (1875-78) ble etter-
fulgt av kongregasjonalistpastorat i 
Garrettsville, Ohio (1878-82), studier 
ved Universitetet i henholdsvis Leipzig 
og Erlangen (1882-83), to separate pas-
torater i Minneapolis, Minnesota før han 
i 1889 ble tilbudt rektorstillingen ved 
Chicago Evangelization Society, senere 
med navneendring til Moody Bible 
Institute. I 1894 ble Torrey dessuten 
pastor i Chicago Avenue Church, grunn-
lagt av D.L. ►Moody i 1864 og en for-

løper for Moody Memorial Church.
En verdensomspennende predikant-

turné i 1901 tok Torrey til Japan, Kina, 
Australia, New Zealand, India og Stor-
britannia. 

Torrey virket deretter i et par år fram 
til 1905 i Storbritannia, og med Charles 
M. Alexander som kampanjesangleder 
ble han redskap til over 70 000 registrerte 
omvendelser. 

Vel tilbake i USA fortsatte Torrey med 
evangelistiske kampanjer, inntil han i 
1912 ble dekan ved The Bible Institute 
of Los Angeles (BIOLA), grunnlagt fire 
år tidligere. Fra og med 1915 stod han 
dessuten som pastor i den interkonfesjo-
nelle Church of the Open Door. Torrey 
innehadde begge stillingene fram til 1924 
da han igjen viet seg til evangelistisk 
kampanjevirksomhet.

Torrey er forfatter av en rekke bøker, 
deriblant How to Obtain Fullness of Po-
wer (1897) og The Baptism With the Holy 
Spirit (u.å.).

■ Geir Lie

TOZER, AIDEN WILSON
(1897-1963), hellighetsforkynner, redak-
tør og bokforfatter. Etter en kristen om-
vendelse i 1915 lot Tozer seg midlertidig 
tilslutte Grace Methodist Church i 
Akron, Ohio. Etter kort tid overførte han 
medlemskapet til en lokal Christian and 
Missionary Alliance menighet, og i 1919 
ble han pastor i Nutter Fort, West Virginia, 
dette etterfulgt av pastorater i henholdsvis 
Morgantown, West Virginia (1919-22), 
Toledo, Ohio (1922-23), Indianapolis, 
Indiana (1923-28), Chicago, Illinois 
(1928-59) og Toronto (1959-63).

  I 1950 ble Tozer redaktør for Alliance 
Weekly (åtte år senere Alliance Witness), 
Christian and Missionary Alliances of-
fisielle organ. Han har dessuten skrevet 
en rekke bøker, deriblant The Pursuit of 
God, The Divine Conquest, Wingspread 
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(en biografi om A.B. ►Simpson) og The 
Knowledge of the Holy.

■ Geir Lie

TRUDEL, DOROTHEA (1813-62),
sveitsisk forbeder og grunnlegger av et 
kristent helbredelseshjem i Männedorf 
utenfor Zürich. Etter en kristen 
omvendelse som 22-åring begynte 
hun å gå regelmessig i herrnhuternes 
forsamling i Männedorf. 36 år gammel 
fikk hun imidlertid nyss om en nystartet 
menighetsforsamling i Zürich, som 
hun sluttet seg til. Her opplevde hun en 
personlig sett dypere hjerteovergivelse. 
Kort tid deretter begynte hun å be for 
syke, med håndspåleggelse, og opplevde 
at flere frisknet til.

Trudel hadde i 1852 flyttet inn hos sin 
onkel, og da denne døde, ble hjemmet åp-
net for syke som kunne bli boende i kor-
tere 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 strømmet folk på, 
fra både Tyskland, Frankrike og Storbri-
tannia. Rundt 1860 meldte stadig flere fri-
villige 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.

Allerede i 1850-årene nådde ryktene 
om Trudels helbredelsesvirksomhet ame-
rikanske troende, og i 1869 kom Charles 
►Cullis tilfeldigvis over et eksemplar av 
boken Life of Dorothea Trudel. Sammen 
med predikantkollega William E. ►Board-
man besøkte han i 1873 Trudels helbre-
delsesinstitusjon (da drevet av Samuel 
Zeller) i Männedorf. Idet Cullis vendte 

tilbake til USA samme året, ble Trudels 
livshistorie raskt utgitt på nytt, nå på hans 
eget Willard Tract Repository. Trudels 
helbredelseshjem ble modellskapende 
for tilsvarende initiativ, både i Europa 
og USA. 

■ Geir Lie

UPHAM, THOMAS COGSWELL
(1799-1872), kongregasjonalistisk hellig-
hetsforkynner, professor og forfatter. Etter 
fullførte studier ved Andover Theological 
Seminary virket han to år (1823-25) som 
kongregasjonalistpastor i Rochester, New 
Hampshire før han fikk et professorat i 
filosofi ved Bowdoin College.

I 1839 deltok han under Phoebe ►Pal-
mers private hellighetsmøter i sitt eget 
hjem i New York City og vitnet snart 
deretter om selv å ha mottatt en spesifikk 
hellighetserfaring. 

Upham har forfattet i underkant av 50 
bøker, deriblant The Treatise on the Will, 
Outlines of Imperfect and Disordered 
Mental Actions (1865), Principles of the 
Interior or Hidden Life (1843), The Life 
of Faith (1845), Divine Union (1852) og 
Christ in the Soul (1872). Upham utgav 
dessuten en biografi om den franske mys-
tikeren Madame Guyón.

■ Geir Lie

URQUHART, COLIN (f. 1940), britisk 
karismatiker og bibellærer. Etter å ha blitt 
ordinert som anglikansk forkynner i 1964 
og mottatt ‘åndsdåp’ mens han var prest 
i St. Hugh’s Church i Lewsey, Luton 
(1970-76), har Urquhart siden slutten 
av 1970-tallet i stor grad virket som 
omreisende bibellærer. I 1992 etablerte 
han Kingdom Faith Church i Horsham. 
Han har skrevet en rekke bøker, deriblant 
When the Spirit Comes (1974), Anything 
you ask (1978), My Dear Child (1980) og 
Friends of Jesus (1997).

■ Geir Lie
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VINGREN, ADOLF GUNNAR (1879-
1933), svensk pinsemisjonær i Brasil. Han 
ble født i Östra Husby, Sverige, og ble 
døpt som baptist i 1897. Han immigrerte 
snart til USA og flyttet senere til Chicago 
hvor han ble uteksaminert fra the Swedish 
Department of the Theology Faculty 
tilhørende University of Chicago. Vingren 
virket en tid som pastor i Wisconsin. Idet 
han besøkte Sverige i 1909, opplevde 
han pinseerfaringen. Han vendte tilbake 
til South Bend, Indiana for å virke som 
pastor i en svensk baptistmenighet. Der 
mottok han og Daniel ►Berg en profeti 
gjennom Adolf Uldine om at de skulle 
dra som misjonærer til Pará i Brasil. 
De to misjonærene ankom Brasil 19. 
november 1910. Etter at de ble utstøtt 
av en lokal baptistmenighet initierte 
de et evangelisasjonsprogram som 
ledet til opprettelsen av Assembléia de 
Deus, kanskje verdens numerisk største 
pinsesamfunn. De var så å si økonomisk 
selvhjulpne som misjonærer, om enn noe 
støtte kom gjennom nettverk forankret 
i Brudgummens Röst, redigert av O.L. 
►Björk i Sverige og gjennom den svenska 
pingstförsamlingen i Chicago. I løpet av 
sitt siste tiår reiste Vingren mye i Sverige 
og blant skandinaviske menigheter i USA 
for å samle økonomisk støtte og rekruttere 
misjonærer til å assistere i den brasilianske 
vekkelsen. Han mottok primærstøtten 
via Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. 
Vingren døde av kreft i Sverige i 1933.

■ David D. Bundy

VIRGO, TERRY (f. 1940), britisk 
forkynner og menighetsplanter. Opp-
rinnelig påvirket av Arthur ►Wallis, 
og senere Bryn ►Jones, har Virgo 
bygget opp menighetsnettverket New 
Frontiers, som er representert i omlag 
30 land. Virgo forfekter en kalvinsk 
kristendomsforståelse og anerkjennes 

som ‘apostel’ innenfor sitt eget menig-
hetsnettverk.

■ Geir Lie

VAAGENES, MORRIS (f. 1949), 
hovedpastor i North Heights Lutheran 
Church, toneangivende karismatisk 
lokalmenighet innenfor trossamfunnet 
American Lutheran Church i St. Paul, 
Minnesota. Vaagenes ble selv introdusert 
for karismatisk kristendom i 1962, 
ett år etter at han tok pastoransvar 
i menigheten etter å ha virket som 
misjonær på Madagaskar. Vaagenes utgir 
A Call to Renewal og Lutheran Renewal 
International.

■ Geir Lie

WAGNER, CHARLES PETER 
(f. 1930), amerikansk forkynner og 
missiolog. Sammen med George Otis 
jr. og Ted Haggard etablerte han i 1999 
World Prayer Center i Colorado Springs, 
Colorado. Wagner leder dessuten Global 
Harvest Ministries, Wagner Leadership 
Institute og International Coalition of 
Apostles.

■ Geir Lie

WALLIS, ARTHUR (1923-88), britisk 
Restorationistforkynner. Han hadde 
opprinnelig plymouthbrødrebakgrunn 
og ble, påvirket av G.H. Lang og David 
Lillie, premissleverandør for den gryende 
Restorationistbevegelsen med dens 
fokus på gjenopprettelse av apostel- og 
profetgaven som nødvendig forutsetning 
for nytestamentlig menighetsliv. Han har 
blant annet skrevet bøkene In the Day of 
Thy Power (1956), God’s Chosen Fast 
(1968), Pray in the Spirit (1970) og The 
Radical Christian (1981).

■ Geir Lie
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David Wilkerson - grunnlegger av Teen-Challenge arbeidet.
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WIGGLESWORTH,  SMITH
(1859-1947), britisk pinseforkynner og 
helbredelsespredikant. Han ble introdusert 
for ‘pinseforkynnelse’ gjennom den ang-
likanske presten Alexander Alfred ►Boddy 
i 1907. Historier om Wigglesworths 
suksess som helbredelsespredikant har
fått legendarisk preg, ikke minst i karis-
matiske kretser.

■ Geir Lie

WILKERSON, DAVID RAY (f. 1931), 
amerikansk forkynner og grunnlegger 
av Teen Challenge, et kristent arbeid for 
rusmisbrukere. Boken The Cross and the 
Switchblade, som gir en populærhistorisk 
redegjørelse for arbeidets  begynnelse, 
hadde katalysatorfunksjon for den 
katolsk-karismatiske bevegelses
initiering. 

Wilkersom har skrevet over 30 bøker. 
Han etablerte menigheten Times Square 
Church i New York City i 1987.

■ Geir Lie

WIMBER, JOHN (1934-97),
grunnlegger av trossamfunnet / menig-
hetsnettverket Vineyard Christian 
International. Wimber opplevde en 
kristen omvendelse i 1963 og ble sju år 
senere medpastor i en kvekermenighet i 
Yorba Linda, California. Sammen med 
C. Peter ►Wagner jobbet Wimber ved 
Fuller Theological Seminary fra 1975 til 
1977, dette etterfulgt av en pastorperiode 
i Anaheim Vineyard. Han døde av 
hjerneblødning, 63 år gammel.

■ Geir Lie

YLI-VAINIO, NIILO (1920-81), finsk 
pinsepredikant, født i Lapua i Österbotten 
i vestre del av Finland. Yli-Vainio kom til 
tro innen pinsebevegelsen, ble døpt i 1946 
og virket som pinsepredikant og pastor i 
Finland og Sverige. Han ble imidlertid 
sykemeldt i 1976.

Yli-Vainio oplevde en åndelig forny-
else under en reise til Australia hvor han 
virket blant finske immigranter i 1977. 
Dette ble starten på en kort, men aktiv 
periode preget av glad forkynnelse ved 
store massemøter og hvor helbredelser 
fant sted og mennesker falt til bakken 
under forbønn og håndspåleggelse. Etter 
en kortvarig periode stilte ledelsen innen 
den finske pinsebevegelsen seg bak Yli-
Vainio, og vekkelsen ansees å ha tilført 
både pinsebevegelsen og andre trossam-
funn nærmere 6000 nye medlemmer.

Yli-Vainio døde under en ferietur til 
Spania. Han var en av 1970- og 80-tallets 
mest kjente forkynnere i Finland.

■ Jan-Erik Andelin

Niilo Yli Vainio.
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