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bevegelser på verdensbasis fra 60tallet (Synan 220-298)

Starten i Los Angeles






I april 1906 kunne Los Angeles Times
rapportere om sensasjonelle
vekkelsesmøter i byen og at en ny sekt
hadde ”brutt løs”!
Det som skjedde var ekstremt – til og med
for Los Angeles!
I 1906 hadde byen ca 230 000 innbyggere.
Hver måned kom nærmere 3000 nye
mennesker til byen for å leve der!

Bakgrunn og sentrale
profiler






Los Angeles hadde også før 1906 rykte på
seg for å huse nye religiøse ideer og
retninger. Eks. ”Church of the Nazarene” fra
1895.
En annen var Joseph Smale, som hadde
deltatt i den Welske vekkelsen under Evan
Roberts (med over 30 000 omvendte!!) i
1904. Stiftet misjonen ”The New Testament
Church” i Los Angeles.
Frank Bartleman, som også var påvirket av
den welske vekkelsen, deltok i Smale’s
vekkelsesmøter.

Fenomenet ”glossolalia”








Bartleman var svært opptatt av fenomenet
”glossolalia” – tungetalen.
I moderne tid er dette fenomenet først
bevitnet i Edward Irving’s møter i
Presbyterian Church, London i 1831.
Irving talte aldri i tunger selv, men forklarte
fenomenet teologisk med ”receiving the
Holy Ghost” og han kom til å betrakte
fenomenet som ”Standing sign” på dåpen i
Den Hellige Ånd.
Etter å ha blitt kastet ut fra sitt kirkesamfunn
startet han ”The Catholic Apostolic Church”.

Fenomenet ”glossolalia” (2)






1875 da D.L.Moody prekte i London
(YMCA) er også fenomenet bevitnet.
Etter å ha talt til en gruppe unge menn,
forlot han gruppen ”on fire” mens de talte i
tunger og profeterte.
Selv om Moody ikke vektla tungetalen i sin
virksomhet, kan ha betraktes om en prepentekostal forkynner. Tungetale fulgte
noen ganger hans forkynnelse.

Fenomenet ”glossolalia” (3)







Også i vekkelsen i Wales i 1904 manifisterte
tungetale seg.
Ble påstått at unge welske menn og kvinner
som ikke kunne gammelt welsk språk – talte
det i tunger!
Ble også påstått av en ung tysk pastor
prekte på engelsk uten å ha lært språket!
Synan: Det er mulig at Bartleman og Smale
var opptatt av disse aspektene ved den
welske vekkelsen da de ville gjenta den i
Los Angeles.

Charles Fox Parham og
Bethel Bible School






Også USA opplevede tungetale-fenomenet
på samme tid som i den welske vekkelsen.
Pastor Parham i Kansas var ansvarlig både
for praksisen og læren om tungetalen som
tegn på Åndsdåpen.
Parhams undervisning har lagt det
læremessige og erfaringsmessige grunnlag
for den moderne pentekostale bevegelse!

Parham og Bethel Bible
School (2)








Med bakgrunn i Metodismen, hadde
Parham med seg hellighetslæren (as the
second work of grace).
Fra den radikale hellighetsbevegelse fikk
han med seg tros-helbredelsen.
Fra Irwin fikk ha med seg læren om
Åndsdåpen.
Etter hvert tok han avstand fra Metodistene
og ble anti-denomenialistisk hele livet.

Parham og Bethel Bible
School (3)





Parham staret i oktober 1900 ”The
Bethel Bible School”
Parhams teologi var rundt 1900 hentet
fra ulike kilder (Dowie, Simpson,
Sandford, osv.)
Følte på at noe måtte ligge bak
erfaringen av helliggjørelse, kanskje
en karismatisk erfaring av Ånden.

Parham og Bethel Bible
School (4)






I desember 1900 (nyttår!) i et bønnemøte
talte miss Ozman i tunger ”på kinesisk”!
etter at Parham hadde lagt hendene på
henne. (Hun kunne ikke tale på engelsk på
tre dager!!)
Studentene søkte samme opplevelse, og
Parham selv opplevde åndsdåpen og
begynte å preke den.
Dette regnes som pinsevekkelsens start i
USA

Parham og Bethel Bible
School (5)






Parham påsto at de amerikanske
studentene ved bibelskolen hadde talt i 21
kjente språk, inkl. svensk og norsk! uten at
noen hadde lært språkene. Verifiseringen
skal ha skjedd ved ”innfødte”.
Umiddelbart begynte Parham å lære at
misjonærer ikke lengre behøvde å lære
språket de skulle arbeide i, bare preke det.
Motta dåpen i DHÅ og dra ut som misjonær!

William Joseph Seymour





1901 lukket Parham bibelskolen å
begynte å reise (whirlwind revival
tour!). Dermed spredte den
pentekostale lære seg.
Startet en ny bibelskole i Houston,
Texas.
Her fikk W. J. Seymour (the apostle of
Azusa Street) sin teologiske trening.

Seymours bakgrunn







Født i Lousiana som afro-amerikaner.
Oppvokst som baptist.
Tilegnet seg ”holiness views” da han flyttet
til Indianapolis i 1895 – hvor han sluttet seg
til Black Methodist Episcopal Church.
Hørte Parham i 1905 og besluttet å gå på
bibelskolen…
Ikke uten problem i ”syd” pga. raseholdninger og regler. Parham tillot ham im. å
sitte i hallen for å høre – gjennom den åpne
døren!

Hva Seymour fikk med seg fra
Parhams bibelskole








Læren om 2. and 3. blessing:
Helliggjørelsen renser og lutrer den troende,
mens åndsdåpen utruster.
Tungetalen ble framstilt som et tegn på at
en person var døpt i Ånden. Ingen troende
burde være fornøyd før man hadde dette!!
Mange på skolen – og besøkende –
opplevde åndsdåp og tunger på Parhams
skole, men ikke Seymour.
Fantes troende med gaver til å ”be
igjennom” mennesker til åndsdåperfaring (jf.
Lucy Farrow).

Seymours veg til Los Angeles







En sort dame med navn Miss Terry fra Los
Angeles besøkte Huston, og påvirket etterpå
sin forsamling til å kalle Seymour som
pastor.
Seymour ankom Los Angeles i februar
1906.
Han holdt sin første preken åndsdåp med
tunger som tegn i en Holiness Church – og
ble utestengt da det ikke ble oppfattet som
”god” holiness-lære.
Richard Asbery (som var imot hans lære!)
åpnet hjemmet for ham. Møter ble derfor
avholdt i 214 Bonnie Brae Street.

Pinsevekkelsens start i Los
Angeles






9. april 1906 faller Seymour selv og flere
andre i gulvet i ”ekstase” mens de taler i
tunger. (Han hadde ikke opplev dette før
da!)
Seymours kommende kone, Jenny Moore,
spilte piano og sang på det noen mente
måtte være hebraisk!
Snart måtte større lokale finnes. En eldre
African Methodist Episcopal Church i 312
Azusa Streed ble valgt – im. i svært dårlig
forfatning, noe som hadde sine fordeler….

Pinsevekkelsens start i Los
Angeles (2)








En omfattende vekkelse startet umiddelbart i
Azusa Street.
Mennesker begynte å falle under Ånden og
tale i tunger.
Los Angeles Times kunne rapportere om
”wild scenes” og at en ny sekt med
fanatikere hadde oppstått.
De følgende ukene begynte tusener av
besøkende å komme til stedet.
Nyheter om vekkelsen kom raskt til å bli
spredt over hele landet.

Vekkelsen utvikler seg








Vekkelsen varte i 3 1/2 år, var preget av lite
struktur; ingen kor, faste sanger, ingen
orden.
Alle som ble ”beveget av Ånden” kunne tale
eller synge.
Seymour vandret rundt og oppmuntret til å
”la tungene komme” - om å spørre etter
frelse, helbredelse, åndsdåp, osv.
Mennesker som besøkte stedet kunne føle
”the supernational atmosphere” i misjonens
bygninger.

Vekkelsen utvikler seg (2)






Karakteristisk for vekkelsens første tid var at
alle raser og nasjonaliteter var ”mixed” i
folkemengden, og det var et totalt fravær av
diskriminering.
Det manglet heller ikke på kritikere, også
blant ”holiness people”, som mente at
vekkelsen ble for ekstrem.
Ikke sjelden hendte det også at de som kom
som kritikere – gikk fra møtene overbevist
om at dette var Guds verk! Jf. historien om
den utenlandske reporteren… s. 101.

Parham og vekkelsen






Oktober 1906 ankommer Parham Azusa
Street og blir skeptisk over de ytterliggående
fenomenene han så…
Han taler 2-3 ganger og ble deretter bedt av
Seymour og hans medarbeidere om å
forlate vekkelsen.
Dette ble et totalt og varig brudd mellom
Parham og pinsevekkelsen i Azusa Street.

Azusa Street Pilgrims




Hundrer av forkynnere, pastorer og kristne
leder kom fra hele Amerika og fikk sin
pinseerfaring.
Sentrale ”pilgrimmer”:






Florence Crawford – brakte vekkelsen til
norvest-USA.
William H. Durham fra Chicago – brakte
vekkeslen til midt-vesten.
”Elder” Sturdevant – brakte vekkelsen til New
York

En verdensvid bevegelse








En av de mest innflytelsesrike personene som ble
påvirket av vekkelsen var T.B. Barratt som var i
USA 1906-07.
Fra New York korresponderte han med Seymour,
og han fikk sin pinseerfaring i New York i nov. 1906
– for deretter å returnere til Oslo – der vekkelsen
umiddelbart startet.
Fram til sin død i 1940 var Barratt den ubestridte
”profet” og lederskikkelse av pinsebevegelsen i
Nord-Europa.
Barratt blir kreditert pinsevekkelsens start i: Norge,
Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike og England.

En verdensvid bevegelse







Azusa Street vekkelsen blir regnet som den
moderne pinsebevegelsens start, selv om
mennesker hadde opplevd pinsefenomener, sp.
tungetale, også i moderne tid - før dette.
Historikerne har problemer med å gi en forklaring
på hvorfor vekkelsen startet – der og da.
Det som er klart er at pinsevekkelsen oppstod i
kjølvannet av ”holiness” bevegelsen med
betoningen av av helliggjørelsen som 2. blessing.
Pinsevennene puttet bare den 3. til (dvs.
åndsdåpen).
Panham fortsatte ”for seg selv”, Seymour beg. også
å reise som evangelist ”for seg selv” og lokalene i
Azusa Street ble revet – men en verdensvid
bevegelse hadde startet….

Åndsdåp i klassisk pentekostalisme

2
Renselse/
Helliggjørelse

1
Omvendelse/
Frelse

Vanndåp

3
Seirende liv/
Utrustning til tjeneste

Åndsdåp

Pinsebevegelsens grunnlegging og
utvikling i Norge
Sammendrag av N. Bloch-Hoell: Pinsebevegelsen, s.139208.
O.A. Bergstøl: Åndsdåp
s. 22-100
Lars Råmunddal

De første meddelelser om
vekkelsen








Byposten (Barratts eget organ!) meddelte 6. okt.
1906: ”Pinsefest på ny. Los Angeles er nu
besøkt av en vækkelse, der minder om den
beskrevet i Hel. Ap.Gj. 2.” (Barratt). Frie venners
organ Det gode Budskap gjentok det meste av
innholdet.
Neste meddelelse om vekkelsen kommer 3. nov.
1906, der Barratt har en lang og dramatisk
beskrivelse av sin egen pinseopplevelse 8. okt.
1906.
Misjonæren (+ et par andre blad) gjengir det
meste av denne.
7. des. 1906 redegjør Barratt i moderate ordelag
om ”teologien” bak – renselse og åndsdåp.

Barratts ankomst til Norge og
den første pinsevirksomhet








18. des. 1906 kom Barratt hjem til Norge
etter mer enn ett år i USA.
Dagen etter talte han i Kristiania med Erik
Andersen (Frie Venner!) til stede.
Under de to neste møtene var ”en mægtig
kraft over hjertene – den Helligaands kraft”.
Gjennombruddsmøtet ble holdt i Møllergt. 20
2. juledag. (Se utdrag fra Barratts eget
referat fra møtet, s. 141-142)
Bloch-Hoell oppsummerer med ordene
”ensidig forkynnelse, oppildnende sang og
musikk og suggererende eksempel…”

Den første pinsevirksomhet i
Norge (2)






På en juletrefest 28. des ble det referert at en
broder falt under Åndens kraft og begynte å
synge i tunger - mens de gikk rundt juletreet.
Barratt ref. til opplevelen som: ”en av de
merkeligste netter vi hadde opplevd”.
Barratt skifter stadig lokaler, men fenomenene i
møtene er stort sett de samme – med
tungetalen sentralt.
I ett av møtene skal en mann uten engelskkunnskaper ha talt engelsk med aksent.
Barratt (selv engelsk!) skal ha gått god for
dette.

Den første pinsevirksomhet i
Norge (3)









Generelt (både i USA) og nå i Norge tendens til å tolke
tungetalen ikke bare som tegn på åndsdåp, men også
som xanolali (tungetale i kjent språk). Barratt selv mente
han hadde talt i 8 språk!
Nyttårsaften 1906 foregikk det første møtet som fikk (et
misvisende) referat i dagspressen (Aftenposten). Ord
som besvimelser, skrik og vræl, blir brukt (se s. 143).
Januar 1907 kan man si at ”brohodet” for overføringen
av pinsevekkelsen fra USA var etablert.
Mannen bak var T.B. Barratt; metodistprest med eget
skriftlig organ (Byposten) og en rik og velutrustet
personlighet.
Men det var dagspressen som vekkelsen publisitet og
vekstmuligheter.

Pressens omtale av vekkelsen og
den første ekspansjon






Hovedstadspressen var først ut med
karakterestikker av møtene (Norske
Intelligenssedler, Social-Demokraten, Verdens
Gang, Dagbladet, Morgenbladet, Aftenposten, o.a.)
Etter hvert om også ”provinspressen” med, eks.
Bergens Tidende. Tidlig var også svensk presse
oppmerksom på vekkelsen.
Beskrivelsen av vekkelsen er i starten jevnt over
opptatt med de merkelige fenomenene. Først etter
en tid blir man opptatt av å sette vekkelsen i
perspektiv. Tungetale ikke noe nytt i kirkens historie
(heller ikke i Norge…) osv.

Pressens omtale av vekkelsen og
den første ekspansjon (2)








At vittighetsbladene var opptatt av Barratt og
vekkelsen, kan være et tegn på at vanlige folk var
opptatt av fenomenet.
Presseomtalen ga opplagt vekkelsen stor publisitet
– og dermed også gratisreklame.
Barratt tolket presseangrepene opplagt som
”forfølgelse” og han manet til bønn for redaktører og
referenter.
Barratt forsvarte det som skjedde, men viste også
forståelse for uheldig hysteri.
Det oppgis et relativt lite antall ”åndsdøpte” i jan.
1907: ca. 30! 40 skal tale i tunger i slutten av jan.

Hvordan møtene artet seg









Jf. Morgenbladets referat fra ett av Barratts møter, s.
149-151.
Pinsevekkelsen i Norge framtrer i sin første tid med
de samme særpreg som i USA.
Vekt på det spontane og ”ekstatiske”. Barratt:
”Aanden driver væk al Formalisme. Jeg sier at nu
får enhver gjøre, som han vil, bede, synge, vitne…”
Ikke sjelden ble det ingen preken på møtene, bare
vitnesbyrd, sang, profetisk tale, tungetale, sang i
Ånden, osv.
Sangboken Schibboleth, ble brukt, og ofte sangen:
Hans kraft den gjør deg til hva du bør bli…

Hvordan møtene artet seg (2)






Tilhørerne applauderte med Amen og
Halleluja. Barratt selv i spissen for dette.
Ofte utslag av motoriske bevegelser som
skjelving, hopping, dansing, falling, osv.
Tungetalen stort sett oppfattet som xonolali,
og sjelden tolket. Prof. Bruns art. i
Aftenposten kan ha ledet Barratt inn på
tanken om at tungetalen kan forstås på en
annen måte.

Hvordan møtene artet seg (3)









Ofte forekom sang i Ånden og ulike typer visjoner
(Kristusvisjoner, osv.)
Går flere uker av vekkelsen før man hører om
guddommelige helbredelser!
Eksorsisme var mer i forgrunnen i starten.
Appellen om at de som ikke hadde mottatt Åndens
dåp ikke skulle røre ved dem som var under kraften,
viser at Ånden forstås primært som kraft, makt som
inntar mennesket (jf. elektrisitet).
Lykkefølelse i tilknytning til åndsdåpen sentralt. Ofte
kunne åndsdøpte smile, juble og le. En søster
trampet til og med med benene! En annen søster
skoggerlo!

Sentrale trekk i forkynnelsen






Vekkelse og frelse for syndere. Den første
tiden im. vekkelse mest for kristne som
mottok pinsekraften.
Åndsdåp med tunger som tegn. Barratt ivrig
etter å omtale sine egen åndsdåp.
Tungetalen ikke bare et tegn på åndsdåpen,
men også bevis for kr.domens sannhet.
Åndsdåpen også løsningen på spørsmålet
om helliggjørelse – som igjen forutsetter
renselse. Åndsdåpen bar derfor ikke bare
oppnåelig, men også nødvendig.

Sentrale trekk i forkynnelsen (2)







Etisk blir det betont at Guds folk må slutte med sitt
sløve og egenkjærlige liv, og tro en ”fuld hjertets
renselse”.
Metodistene i Norge gikk god for Barratts åndsdåp,
mens andre beskylte ham for syndfrihetslære.
Sentralt i forkynnelsen i den første tid var kritikken
av annerledes troende og det polemiske forsvar for
egen lære og praksis. Spesielt angriper Barratt
formalisme og rasjonalisme.
I bunnen hos Barratt lå overbevisningen at med
”urkristendommen gjenopplivet” kom dette til å få
konsekvenser for alle kirkesamfunn. Sterke drag av
overkonfesjonalisme.

Sentrale trekk i forkynnelsen (3)






Det eskatologiske element var også med
i Barratts forkynnelse.
Dukket opp i forb. med talen om
forfølgelse, men også at vekkelsen skulle
forberede parusien.
Barratt var im. ikke med på å tidfeste
gjenkomsten (som en del andre).
Mye tyder også på at tungetalen ble sett
på som et endetidstegn.

Reaksjoner på vekkelsen i det
etablerte kirkelandskap







Den norske kirke hadde ingen off. vurdering av
vekkelsen. Noen repr. Uttalte seg på vegne av
avisrepportasjer, andre (som Hansteen og Bugge)
hadde vært til stede i møter.
Det var det ekstraordinære fenomenene m/ tungetalen
som fikk størst oppmerksomhet.
Konservative mente at tungetalen var et NT fenomen
som ikke skulle gjentas, mens de liberale kunne
uttrykke forståelse for det religiøse fenomenet selv om
det var uttrykk for primitiv religion.
Barratts forkynnelse (inkl. helliggjørelse og åndsdåp)
var det ingen som hadde særlige innvendinger mot!

Reaksjoner på vekkelsen (2)




Innenfor de lutherske organisasjonene var
det jevnt over lite opptatt, ut over spredte
kommentarer i org. bladene, av den nye
vekkelsen.
Hva kan dette skyldes?





Hovedfronten var mot liberal teologi
Oppfattet vekkelsen som noe episodisk
Bladenes karakter og vektlegging var
oppbyggelse og intern informasjon

Reaksjoner på vekkelsen (3)





De frikirkeliges reaksjon var variert:
Frikirken (Budbæreren) stiller seg kritisk
avventende i starten, men beg. å advare
mot vekkelsen når det blir kjent at
frikirkemedlemmer hadde blitt døpt i Ånden.
Frelsesarmeen (Krigsraabet) identifiserer
seg med mye innen vekkelsen i starten,
men armeens leder går ikke inn for
tungetalen. Tar inn en art. om nådegavene
av Booth, som advarer mot overbetoning!

Reaksjoner på vekkelsen (4)
Det norske Missionsforbund (Talsmanden)
er kritisk til tungetalen – og i hvert fall som
bevis å åndsdåpen. Åndsdåpen bekreftes
derimot som en særlig erfaring. Jevnt
over tyder ting på at misjonsforbuderne
var positive og at de godtar også
tungetalen.
 ”P. har visstnok ikke bare hentet atskillige
av sine tilhengere fra Misjonsforbundet,
men har tilsynelatende også øvet noen
innflytelse på dette forbund”, s. 168.


Reaksjoner på vekkelsen (5)





Det norske Baptistsamfunn (Banneret) viser
vekkelsen stor oppmerksomhet, og de var
rel. positive i starten, men beg. etter hvert å
advare og innta en kritisk holdning.
Adventistene tok kraftig avstand fra
vekkelsen.
Jevnt over var ”disenternes” reaksjon ikke
mye forskjellig fra kirkens folk.
Rekrutteringsmessig har nok Barratt hentet
flere fra frikirkemenigheter enn statskirkem.

Reaksjoner på vekkelsen (6)








Metodistenes reaksjon interessant – da Barratt i
over 20 år hadde vært metodistprest og hadde
hatt flere lederverv!
Åndsdåpslæren var også kjent for met. selv om
de la noe annet i det.
Men metodistene inntok en kritisk holdning,
med red. E. Halvorsen, eldste Chr. Torjussen
og pastor C.V. Duckert i spissen.
I løpet av 1907 opphører Barratts forhold til
metodistkirken.
Frie venner, og Erik Andersen, er positive og
Barratts støttespillere fra starten!

Den første ekspansjon og
tendenser til konsolidering







Fra slutten av jan. 1907 hadde Barratt et
brohode for sin bevegelse i Kristiania,
med utgangspunkt i gamle Bymissionstilhengere.
I løpet av 1907 ble bevegelsen utbredt til
minst 51 steder i Norge.
I starten var bev. alliansebetont og
sakramentløs.
Ikke uvanlig at tilhengere tok voksendåp –
som i hovedstaden ble foretatt av Erik
Andersen.

Tendenser til konsolidering






Både dogmatisk og møtemessig forsøker
Barratt å skape ”orden” i løpet av 1907:
En neddempning av tungetale som zonolali
Advarsler om å se på fysiske utslag av
åndsdåpen som bevis på gudsnærvær
”Hvilende lærepunkter” hos Barratt får større
fokus:



som profetiens plass
guddommelig helbredelse (selv om dette siste ikke
fikk stor plass i starten!!)

Hovedtrekk i P.b.s utvikling fra
1906 (jf. Block-Hoell og Bergstøl)


Første fase: 1906-1910: Etablering:
Organisasjonsløs fase




1906-1907: Vekkelsesutbruddet og
reaksjonene
1908-1909: Den spontane ekspensjonen
fortsetter, men i mindre målestokk.
 Samvittighetsfrihet i dåpsspørsmålet
 Alliansetenkning

Andre fase: 1910-1946: Konsolidering
og tiltagende institusjonalisering







1910-13: Ytterligere regulering av menighetsliv og
charismer. Stigende organisering og dogmatisering
1913-1916: Baptistisk dåpssyn og menighetsordning
1916-33: Ytterligere dogmatisering av avgrensning av
bevegelsen
1934-46: Annen generasjon pinsevenner overtar





Knut Pettersen
Erling Strand
Sverre Kornmo

Tredje fase: 1946-2000-t.: Strid og
videreutvikling










Flere fellestiltak på 50-tallet, eks. folkehøgskole
Oppmykning i forhold til den radikale
pinselinjen, men allikevel sterk indre justis
Strid rundt Aage Samuelsen og Maranathabevegelsen
Strid rundt Aril Edvardsen og Sarons Dal
Utfordringer i forhold til den karismatiske
bevegelse, trosbevegelsen og Torontovekkelsen
”Den nye pinsebevegelsen” vokser fram

Fjerde fase: 2005 ff.


Spenning «tradisjonalister»–«modernister»





Ny radikalisme: trosmenighetene





Saltkirken Bergen, Filadelfia Oslo, Hillsong…
United Malmö/Oslo (?)

80-90-tallet - Ulf Ekman
Ny generasjon – Stefan Christiansen

Tilpasning til utdanningssamfunnet



Teologisk oppvåkning
Teologisk utdannelse begynner å bli akseptert

Den neo-pentekostale bevegelse
fra 1960-åra
Sammendrag av Vinson Synan:
s. 220-233
Lars Råmunddal

Introduksjon







I nesten et halvt årh. var pinsebevegelsen
relativt isolert i kristenheten.
1943 fikk pinsebevegelsen imidlertid
invitasjon til å bli med i National Association of
Evangelicals.
For første gang i historien ble en karismatisk
bevegelse invitert med i den kirkelige
hovedstrøm.
Etter 2. verdenskrig startet en re-evaluering av
bevegelsen.

Pinsebevegelsens vekst etter
2. verdenskrig
Hva skyldes re-evalueringen og veksten?
 1) ”Old Depression-era stereotypes” brøt
sammen etter 2. v.k. Veksten mest
markert utenfor USA: Latin-Amerika, Italia,
Spania og Skandinavia.
 2) Velstandsøkningen etter 2.v.k. brakte
mange p.v. opp fra de lavere sosiale lag –
til middelklassen. P.v. i lederposisjoner i
industrien, forretningsliv, utdannelse, osv.


Pinsebevegelsens vekst etter
2. verdenskrig (2)




3) Enkeltpersoners bidrag: Spesielt William
Branham, Jack Coe og Oral Roberts.
Sistnevntes TV-programmer fra 60-t. brakte
pinsekr.d. til tusener av amerikanske hjem. Mest
støtte fra metodistene. ”City of Faith” hospital fra
1965.
4) The Full Gospel Buisness Men – startet av
Demos Shakarian i 1952. Pinseerfaringen
spredt til mennesker som aldri hadde vært
interessert i å gå i denne type kirker! ”This
nouveau riche Pentecostal capitalists were
creating a prosperous image for tonguespeakers”!

David du Plessis’ betydning






D. du Plesis var den person som framfor noen
ble katalysator og talsmann for neopentekostalismen.
Sørafrikansk pinsevenn som etter 2. v.k. var en
av lederne for den første verdenskonferanse for
p.v., og som en kort tid var generalsekretær for
denne.
Ivret for økumenikken, og tok i 1951 kontakt
med Kirkenes verdensråd mens ha var pastor i
en pinsekirke i Connecticut.

David du Plessis’ betydning (2)







Dette gjorde at han i 1962 ble ekskludert
fra Assamblies of God i USA.
Ble deretter lederfigur for den
karismatiske bevegelse innenfor
tradisjonelle kirkesamfunn.
”Mr. Pentecost” ble i 1974 av en gruppe
reportere utpekt som en av 11
fremragende teologer i det 20. årh.
1983 fikk han ”Good Merit” medaljen av
pave John Paul II for sin tjeneste for hele
kristenheten!

Starten på den neopentekostale bevegelse


I 50-år hadde pastorer og forkynnere som ble
åndsdøpt og talte i tunger stort sett to
alternativer i de etablerte kirkene:





Enten ti stille om deres erfaring
Eller bli utstøt fra sine kirker

Father Richar Winkler i Wheaton Trinity
Episcopal Church var den første prest som fikk
beholde jobben etter å ha gått åpent ut og
fortalt om sin pinseerfaring i 1956.

Dennis Bennett






Father Dennis Bennett, rector av St. Mark
Episcopal parish i Van Nuys, California –
skjedde det samme med i 1952.
Han hadde en tid studert Åndserfaringen og
hungret etter noe dypere.
Tidlig på året 1959 søkte han opplevelsen
sammen med en prestevenn og et ungt par i
kirken. ”Nine o’clock in the morning” fikk
han sin pinsedåp, jf. boken.

Dennis Bennett (2)








Etter kort tid mottok flere medlemmer av kirken
samme erfaring – med påfølgende Hallelujah
og Praise the Lord!
3. april 1960 delte han sitt vitnesbyrd med hele
kirken.
Dette skapte så sterke reaksjoner at Bennett
valte å si opp sin stilling.
Dette skapte igjen store overskrifter i både
Time og Newsweek.

Dennis Bennett (3)






Bennett ble invitert til å bli prest for St. Luke
Episcopal Church i Washington, som ”allikevel
var i ferd med å stenge”. Biskopen støttet
Bennett – til og med ”in his Pentecostal
practices”!
Denne kirken ble et senter for den neopentekostale bevegelse, og den ble den største
episkopale kirken i regionen. Over 2000
mennesker strømmet til hver uke – fra katolske,
metodistiske, presbyterianske, baptistiske og
lutherske menigheter.
I over 20 år ble et gjennomsnitt på 20 personer
åndsdøpt i denne kirken hver uke!

Spredningen av den neopentekostale bevegelse




Bennett var bare den mest synlige del av en
bevegelse som hadde pågått i flere år!
De fleste kirkesamfunn hadde 1960 mange
”closet Pentecostals”.
Midt på 60-t. begynte også pinsefenomener å
dukk opp på uventede steder, som for
eksempel Yale University i 1963. Time
kommenterer – at de ikke faller i transe, men
under full kontroll mumler setninger som høres
ut som hebraisk og noen ganger som svensk.!

Hva skiller de neo-pentekostale
fra de ”klassiske” pinsevenner?










De nye ”pinsevennene” viste mindre følelser i
forbindelse med ånsdåpen enn de første
De nye brukte tungene mer privat enn offentlig
Den nye bevegelsen var mer presteorientert og
knyttet mer til de ”preofesjonelle” klassene
De nye mer Bibel-sentrerte enn
erfaringsorienterte
De nye var ikke separatistiske
De nye beholdt de ”ordinære” møtene

Sluttkommentar







Bevegelsen skapte også kraftig motstand, jf.
biskop James Pike og Gerald Kennedy.
Andre mente valget var enkelt: ”The choice is
Pentecost or holocaust”!
Ved slutten av 1960 årene var bevegelsen
etablert så å si innenfor alle de etablerte
kirkesamfunnene.
Et tiår etter Bennets opplevelse regner man
med at ca 10% av presteskapet og en million
medlemmer (USA) hadde mottatt åndsdåpen
og var forblitt i sine kirker.

Den katolske karismatiske
vekkelse
Sammendrag av Vinson Synan: The HolinessPentecostal Tradition
s. 234-252
Lars Råmunddal

Bakgrunn


1960-tallet utgjorde et markert skille for den
katolske kirke i USA:






Før denne tid stod kirken fram som livskraftig og
voksende (ikke minst pga. av immigrasjon fra
katolske land).
Veksten stopper opp pga. fødselskontroll,
skandaler innenfor kirken. Tusener av prester,
nonner og munker forlater kirken.

Konsilet - Vatikan II, 1962-1965, var viktig for å
gjenskape tro og optimisme i kirken. Konsilet
er beskrevet som mer enn en reformasjon.
Det var ”a Revolution i Rome” (D. Wells).

Konsekvenser av Vatikan II






Messen på folkespråket, ikke latin.
Presten skulle være vent mot menigheten
under messen.
Salmer skulle synges av folket, ikke bare
av et kor eller prestene.
Skriften skulle leses av lekfolket, ikke
bare presten.
Katolske kristne ble oppmuntret til å be
sammen med andre kristne.

”Bakteppet” for den katolske
karismatiske fornyelse




Edward O’Connor lister opp følgende faktorer
som bakteppe for den katolske karismatiske
fornyelse som startet 1967 (jf. boken: Aspects
of Pentecostal Charismatic Orgins)
(1) I 1897 oppfordret Pave Leo XIII alle kristne
å si et ”novena annually” til DHÅ mellom
himmelfart og pinsefesten, etter en
henvendelse fra nonnen Elen Guerra fra Lucca
i Italia. I et pavelig skift oppfordrer paven også
til å gi ny oppmerksomhet til Ånden og de
åndelige gaver!

(2) Teologi om kirken og
Ånden





1820-årene hadde to tyske katolske teologer
arbeidet med enhetsspørsmålet i kirken.
Deres hovesynspunkt var at kirken var en
karismatisk størrelse konstituert og holdt i live
av DHÅ. Dette satte også fokus på
”karismenes teologi”.
Dette arbeidet resulterte i en ny skole for
forståelsen av tjenestene i kirken og var
sentralt stoff både for Vatikan II og for den
katolske karismatiske fornyelse.

(3) Den liturgiske bevegelse








Den liturgiske bev. startet på 1900-t. men har røtter
tilbake på 1800-t.
Hensikten har vært å hjelpe kristne til å forstå ord og
former i den off. gudstjeneste – og dermed gjør kirken
mer meningsfull for moderne mennesker.
Kirken blir sett på mer som en gudstjenestefeirende
organisme enn en juridisk kropp.
Selv om paven hadde gitt impulser til bev. I skriftet
”Mediator Dei”, var det først etter Vatikan II at bev. skjøt
fart.
Elementer som gitar, håndklapping og mer bibelsk
orienterte taler – kom med i gudstjenestetenkningen

(4) Lekmannsbevegelsen






I århundrer hadde det katolske lekfolk ikk spilt
noen viktig rolle verken for liturgi eller
lederskap i kirken.
Reformasjonen handlet jo bl.a. om ”et allment
presteskap”…
Pave Pius X (1903-14) uttalte seg im. svært
fordelaktig for lekfolks engasjement.
Flere av de som ble ”tatt” av den karismatiske
fornyelsen var lekfolk som hadde vært
engasjert i liturgibevegelsen.

(5) Bibel-bevegelsen






Den katolske betoning av tradisjonens
betydning ved siden av Bibelen, er noe av
bakgrunnen for at bibelforkningen fram til de
siste tiår har ligget i bakleksa. Dette var
protestantenes ”greie”!
”For Catholics, the scripture vere read in the
Mass but not read by the masses”!
Først etter 2. verdenskrig ble det fart i den
katolske bibelforskningen, og først med den
kariskmatiske fornyelsen skjøt det virkelig fart i
bibellesningen blant katolikker generelt

(6) Den økumeniske bevegelse







Som bibel-bevegelsen har den øk. Bev. sine røtter i
protestantismen på 1800-t.
Fart i katolsk øk. Ble det først etter at den franske
dominikanermunken Yves Congar og hans bok om
saken 1937.
Kardinal Bea opprettet et eget sekretariat for øk. i
1960. Dialoger med andre kristne startet.
I Vatikan II bar Congars visjoner viktige for selve
kirkeforståelsen.
Hadde ikke denne forhistorien vært der, kunne man
risikert av tungetalen o.l. med den karismatiske
fornyelsen fra 1967 hadde blitt oppfattet som en
protestantisk ”greie”!

(7) Cursillo-bevegelsen


Bevegelsen startet i Spania i 1949 og hadde
som hensikt å fornye det personlige kristenliv
gjennom en tre dagers retreat, kalt cursillo.






Ble snart spredt bl.a. til USA.

Innholdsmessig bestod retreaten av fem
meditasjoner og fem leksjoner om den kristne
lære gitt av en prest eller lekmann.
Effekten av cursillo var å evangelisere
katolikker som hadde fått del i sakramentene,
men som ville få en dypere forståelse av hva
den kristne tro var.

Vatikan II som katalysator




Mange av disse reformbevegelsene
utgjorde en sterk innflytelse på Vatikan II –
som fanget opp ”Åndens vinder” på en
genial måte.
Mange av dokumentene fra konsilet
reflekterer ”the charismatic nature of the
church” og Åndens spesielle betydning.




(Ref. til DHÅ 258 g. i dokumentene!)

Kardinal Suenes’ uttalelse (s. 245) er blitt de
katolske karismatikernes ”magna karta”!

A ”Surprise of the Holy Spirit”







Etter all denne ”forberedelse” – måtte det
bare skje noe i den kat. kirke!, spørsmålet var
bare når og hvor.
Det startet på Duquesne University i
Pittsburgh, Pennsylvania i februar 1967.
Professorene Kiefer og Storey hadde da en
tid søkt og lest bøker av Wilkerson (Korset og
springkniven) og Sherill (De taler med andre
tunger).
Ved hjelp av en episkopal prest – i en
presbygeriansk bønnegruppe – opplevde de
åndsdåp og tungetale!

Starten på den katolske
karismatiske fornyelse






Under en bønneweekend med disse to
professorerene + 20 andre og flere studenter,
14-19 feb. 1967 begynte typiske
”pentekostale” saker og ting å hende… (s.
246-247)
Bevegelsen spredte seg til Notre Dame
University i Indiana. Ni studenter mottok her
tungetale++ ved hjelp av et par protestantiske
karismatikere. På spørsmål om når de skulle
forlate den kat. kirke, svarte de at det hadde
de ingen intensjon om å gjøre.
Flere professorer ved Notre Dame kom etter
hvert med i bevegelsen.

Veksten av den katolske
karismatiske fornyelse






Ungdommer i 20-årene framstod som ledere
av den kat. karismatiske fornyelsen som
sprede seg som ild i tørt gress…
Bevegelsen ble raskt den raskest voksende
bevegelse i den kat. kirke. De valgte å bruke
betegnelsen ”karismatisk” og ikke
”pentekostal” for ikke å bli identifisert med
klassiske pinsevenner.
1974 fantes det 1800 kar. Bønnegrupper i
USA og 2400 rundt i verden. Totalt ca 350000
deltakere.

Karismatisk fornyelse og
teologisk refleksjon






En av grunnene til den positive utviklingen av
bevegelsen var den teologiske refleksjon som
fulgte den fra starten.
Viktige teologer og forfattere var: K. McDonnell
(1970), E. O’Connor (1971),J.M. Ford (1970)
m.fl.
En annen grunn til den positive utviklingen var
”positive” biskoper som be-jaet bevegelsen som
”bibelsk” berettiget.

Bevegelsen når Rom!




1975 ble det avholdt en internasjonal
konferanse for over 10 000 deltakere samlet i
telt over de antikke katakombene!
”På pinsedag hadde disse Åndsfylte troende
blitt en skare på 25 000 som samlet seg på
Petersplassen for å høre pave Paul VI. Ved
slutten av messen begynte de å synge i
Ånden, mens organisten og korene slo følge
med dem i ”the eightfold Alleluja”, bevegelsens
internasjonale hymne.” (s. 251)

Den karismatiske eksplosjon

Sammendrag av kapitlet: The Chrismatic
Explosion
i V. Synan: The Holiness-Pentecostal Tradition,
s. 253-278
Lars Råmunddal

Introduksjon


◦
◦

◦

Den katolske karismatiske vekkelsen fra 1967
ble et ”turning point” i den pentekostale
historie.
Tolererte den katolske kirke en slik bevegelse, måtte
protestantene gjøre det samme
”Ny” teologi om Åndsdåpen gjorde at vegen vår åpen
i de historiske kirkene – også uten den
eksklusivismen som hadde preget pinsebevegelsen.
Klassiske pinsevenner var im. sjokkert over at de nye
karismatikerne ikke var så nøye med de gamle
”pietistiske” levereglene og at Mariadyrkelsen
fremdeles var viktig for de nye karismatikerne.

Den nye karismatiske teologi






Klassiske pinseteologene var kanskje både
uvillige og ute av stand til å bidra til å utvikle
en pinseteologi for de tradisjonelle
kirkesamfunnene.
Snart bidro flere nye karismatiske teologer til
en åndsdåps-teologi som ble kjent som det
”organiske synet”.
Sentrale teologer: K. McDonnell (romerskkat.), A. Bittinger (luthersk), L. Christenson
(luthersk)

Hva særpreger den nye
karismatiske teologi?






Det organiske synet så åndsdåpen som
en del av ”the rites of initiation”, dvs.
Vanndåpen, konfirmasjon og nattverd.
Å bli åndsdåpt var det samme som å bli
døpt i vann. Erfaring av Ånden, med
tungetale og andre åndsgaver, ble sett på
som en forløsning av den nåde som var
gitt i dåpen/frelsen.
Det klassiske pinsesynet var todelingen:
frelse og åndsdåp. Tungene ble sett på

”Gammelt” og ”nytt” syn på
åndsdåp
Åndsdåp i klassisk pentekostalisme
2
Renselse/
Helliggjørelse

1
Omvendelse/
Frelse

Vanndåp

3
Seirende liv/
Utrustning til tjeneste

Åndsdåp

Syn på ”åndsdåp” i den
kariskmatiske bevegelse

Troens liv
i Ånden

Åndsdåp=
Vanndåp/
Frelse

Utløsning/
Virkeliggjøring

Erfaringer av Ånden

Fordelen med det nye synet
på Åndsdåpen






Fordelen med det nye synet på åndsdåpen:
Unngikk todelingen av kirken - de som var
åndsfylte og de som ikke hadde den spesielle
erfaringen.
Dessuten stilte det nye synet de ”åndsdøpte”
friere om de ikke hadde talt i tunger i forb. med
erfaringen.
Med det nye ”befriende” og ”ikke-sekteriske”
synet på pinseerfaringen kunne den kar.
fornyelsesbølge skylle over de tradisjonelle
kirkene; med tusenvis av prester og pastorer
fornyet – sammen med millioner av ”vanlige”
kristne.

The ”Jesus People” revolution






En vekkelse blant hippie-ungdom høynet
intensiteten i den karismatiske bevegelsen.
Sentral – pastor Chuck Smith i Calvary
Chapel Forsquare Church i Los Angeles.
Startet med et dusin hippier som beg. Å
søke inn i kirken hans.
I løpet av få måneder døpte Smith 15000
hippier i Stillehavet.
Kirken utvidet til 4000 sitteplasser og talte
25000 deltakere på søndagsmøter.

David Wilkerson








Wilkersons radikale omvendelses-historie
formidlet i bestselgeren ”The cross and the
Switchblade”, fra 1963.
Startet på slutten av 50-t. ”Teen Challenge”
blant unge stoffmisbrukere i New York.
En del av ”behandlingen” var dåpen i DHÅ.
Stor innflytelse også i tradisjonelle kirker.
I den voksende stoffkultur ut over 70-t.
utgjorde ”det pinsekarismatiske
hjelpeaparat” en dominerende faktor.

De etablerte kirkenes reaksjon på
den karismatiske bevegelse








Den sterke karismatiske vekkelse og Jesus-bevegelsen
gjorde at de tradisjonelle kirkene begynte å sette seg inn i
hva dette var for noe.
Flere av de større kirkesamfunnene satte i gang
studiekommisjoner. De fleste endte opp med positiv
omtale – ikke minst den romersk-katolske! Også en positiv
(om enn sen – 1980) omtale fra Kirkenes verdensråd.
Den mest negative reaksjon kom fra de gamle
”holiness”kirkene og fundamentalistiske kirkene som
hadde vært negative til pinsevekkelsen i starten av
århundret.
Også den lutherske Missouri-synoden uttalte i 1972 at den
karismatiske vekkelsen var uforenlig med luthersk teologi!

The Kansas City Conference
i 1977






I 1976 kalte pinse-karismatiske ledere i USA
sammen til en generalkonferanse i Kansas City
for alle pinsevenner og karismatikere.
Målet var å demonstrere bevegelsens enhet og
være et felles vitnesbyrd for kirkene og verden
– under temaet ”Jesus er Herre”.
Konferansen ble ”the climatic ecumenical event
in the history of the movement and as the
largest ecumenical gathering in the history of
the nation.” (s. 261)

En tredje bølge?








Rundt 1983 var det ledere som tale om en tredje
åndsbølge som kom til å innta de tradisjonelle
kirkene uten særlig motstand.
Den klassiske pinsebevegelsen og den
karismatiske vekkelsen blir da sett på som de to
første bølgende.
Hovedsaken i synet var at etablerte evangelikale
kirker skulle motta og bruke Åndens gaver uten
den pentekostale bagasjen.
Hovedperson bak synet: Prof. Peter Wagner ved
Fuller – som talte i tunger, men som ikke kalte seg
pinsevenn. Hva han sier om ”bølgen” s. 271-272.

Reaksjoner på den tredje
bølge






Wagner fikk kraftig reaksjon fra D. Bennett –
med sterke advarsler, s. 272.
Men trenden var heller at man var positiv, jf. H.
Lindsells uttalelse i boken ”The Holy Spirit in
the Latter Days” fra 1983, s. 273.
80- og 90-t. var preget av at pinsekirkene ofte
modererte sin ”pinse-praksis”, mens de
tradisjonelle kirkene ble åpnere for
karismatiske og frie innslag! Mindre avstand!

I forlengelsen av tredje bølge..




I løpet av 90-årene framstod det radikale
og nye pinse-evangelister i USA
Bennie Hinn, Kenneth Copeland og T.D.
Jakes
Etter hvert ble også Reinhard Bonnke,
tysker! - som virket i Sør-frika med store
korstog med opp til ½ mill. mennesker til
stede!

The ”Toronto Blessing”








Et karakteristisk trekk ved den pentekostale
retning innen kristenheten har vært de uventede
fornyelses- og vekkelsesbølgene som har
kommet og gått, bølger som både har skapt
spenninger og vekst!
Midt på 90-t. startet en slik bølge – nå som ”lattervekkelse” i Sør-Afrika med Rodney HowardBrowne.
Latter-fenomenet hadde fulgt ham en tid, bl.a.
under møter i Florida, og siden spredt seg over
hele USA – snart også til andre land.
Etter hvert framstod Vineyard forsamlingen i
Toronto, Kanada, som senter for den nye bølgen.

Toronto-vekkelsen tar av






Pastor for The Airport Vineyard Church var
Randy Clark, som første gang opplevde
latter-fenomenet i 1993.
Snart kom også andre manifestasjoner til –
som ”løvebrøl”, ”gjøing”, ”kakling” – dvs.
dyrelyder og mange andre saker og ting!!
Tusenvis av pastorer/prester og vanlige
kristne besøkte Toronto fra midten av 90-t.
1995: 600 000 førstegangs besøkende fra
hele verden!!

Toronto-vekkelsen og
reasjonene







I starten var mange kirkelige leder positivt og støttende til
bevegelsen; som P. Wagner (som selv var grepet av
latter…!), og J. Wimber.
Vinyard-lederskapet gransket im. menifestasjonene mot
tilsvarende i andre historiske vekkelser og
åndsutgytelser…, og kom fram til at deler av dette var
”exotic and non-Biblical manifestations” og at mye var
”self-induced hysteria”!
1994 utgir Vineyard-lederne ”guidelines” for den
pastorale ivaretakelsen av bevegelsen.
John Arnott og lederne i Toronto overså retningslinjene
og advarslene, noe som førte til at Toronto Vineyard ble
ekskludert fra fellesskapet.

Nye pinse-vekkelser…










I juni 1995 bryter det ut en ny pinsevekkelse i
Brownsville Assemblies of God Church, Penseacola,
Florida.
Evangelisten Steve Hill sentral – som nylig hadde
besøkt Toronto.
Sentralt i vekkelsen ble im. ikke spesielle
manifestasjoner, men synderes omvendelse og
frafalne som kommer tilbake.
Over 5000 personer samlet seg hver kveld.. Og i
1997 var antallet omvendet rundt 100 000!
Ut over 90-tallet kom de flere meldinger om
tilsvarende vekkelser som i Toronto og i Brownsville
rundt om i verden..
Siste tilskudd….Redding…

Et århundres perspektiv
på pinsekristendommen
Sammendrag av kapitlet: Centennial Reflections
i V. Synan: The Holiness-Pentecostal Tradition,
s. 279-298
Lars Råmunddal

H. Cox’s perspektiv






1995 utgir Harvey Cox sin bok: The Rise of
Pentecostal Spirituality and the Reshaping of
Religion in the Twenty-first Century.
Her feirer han kristendommens ”resurrection”
i vår tid gjennom de pentekostale og
karismatiske bevegelsene rundt om i verden.
På 60-t. Hadde Cox i boka The Secular City
gitt uttrykk for at religion ikke var en del av
den moderne verden!

Kristendommens framtid






Harvard-professoren hadde studert
menigheter på lokalt plan og blitt imponert
over de karismatiske menighetenes ”suksess”
og vekst – sammenlignet med de etablerte
menighetene.
Utga boka: Fire From Heaven, og skapte
interesse i media for fenomenet.
Han ble overbevist om at kristendommens
framtid i verden lå i den raskt voksende
pinse-karismatiske kristendomsform.

Eksplosjonsartet vekst…


Andre iakttakere og forskere hadde lenge gitt
uttrykk for det samme som Cox:








H. Van Dusen 1955: Kristendommens tre
”strømmer”: den sakramentale, den evangelikale
og den pentekostale.
W. Hollenweger forutsa på 60-t. At ved slutten av
årh. ville halve den kristne verden være ikke-hvit,
pentekostal og fra den tredje verden.

1990 vokste med 19 mill. pr. år, og hadde
372 mill. tilhengere og var nr. 2 i verden etter
den katolske kirke med 900 mill.
År 2000 – 550 mill. tilhengere (estimert)

Ulike pentekostale og
karismatiske retninger


Hvem er ”pentekostal” og/eller
”karismatisk” kristen?




Fr. Kilian McDonald: …kristne som legger
vekt på DHÅ’s kraft og nærvær og Åndens
gaver brukt i proklamasjonen av at Jesus
Kristus er Herre til Gud Faders ære.

Typer av pentekostale og karismatiske
kristne (jf. David Barrett: Survey, s. 282)

1. Pre-pentekostale








Kristne opp gjennom kirkehistorien
som har hatt de samme erfaringer
som ”moderne” pinsevenner.
Munker, prester og nonner…
Kvekere, mormoner og andre
utenfor den etablerte kr.d.
Holiness-kristne, osv.

2. Klassiske pinsevenner






De ”originale” pinsevenner i USA. (Må vel
også ta med andre nedslagsfelt for
pinsevekkelsen tidlig på 1900-t.)
Vanlig å bruke ordet ”klassiske” om disse på
70-t. For å skille dem fra ”neo-pentekostale”!
Tre hovedstrømmer:
 Holiness (eller metodistiske),
 baptistiske
 og ”oneness” eller ”unitarian” pinsevenner.

Andre pinseretninger


3. Ikke-hvite kvasi-pinsevenner





Fenomenologisk sett pinsevenner.
Startet midt på 1700-t. I Karibien.

4. Svarte og andre ikke-hvite
innfødte pinsevenner




Er relatert til klassiske pinsevenner, men
blir ikke støttet/kontrollert av vestlige
kirker.
5 ½ mill. medlemmer i The American
Church of God in Christ, 6 mill medl. I The
South African Zionist Church.

Ikke-pentekostale
karismatikere

◦
◦

◦


◦
◦

5. Protestantiske karismatikere
Først kjent som ”neo-pentekostale”
D. Barrett erfaring la grunnlag for tusener
av andres pinseerfaring i de etablerte
kirkene.
Jf. ”the initial evidence”-teorien

6. Katolske karismatikere
Startet 1967 på Duquesne University…
Åpnet dørene for en massiv katolsk
karismatisk bevegelse i over 100
nasjoner!

Tredje bølge og ”individuelle”
karismatikere


7. ”Third Wavers”






Kristne på 80-t. som erfarte tegn og under og
pinse-karismatiske fenomenter, men som ikke
ville kalle seg verken pinsevenner eller
karismatikere.
Lærer ikke åndsdåp som en ”kriseerfaring” i
etterkant av omvendelsen, og ser på ungene som
en av flere Åndens gaver.

8. Krypto-karismatikere


Kristne som har gjort erfaringer av pinsekarismatisk karakter, men som av ulike årsaker
ikke er åpne om dette.

C.P.Wagners ”post
denominational era”






I flere år hadde C.P. Wagner betraktet veksten i
evangelikale og karismatiske menigheter –
utenfor eller ved siden av det etablerte kirkelige
”rammeverk”.
1996 kalte han sammen en konferanse for å
analysere fenomenet, og endret etter kritikk
navnet til ”The new apostolic reformation”.
Flere av deltakerne var ”third wave” og de fleste
mega-kirkedeltakerne var ikke-pentekostale.

Tre strømmer – en elv


Ideen om tre strømmer kommer fra L.
Newbigin’s bok: The Household of God:








1. Den katolske tradisjon – som vektlegger
kontinuitet/tradisjon, ortodoksi og sakramenter.
2. Den protestantiske tradisjon – som vektlegger
Skriftens autoritet og proklamasjonen av Ordet.
3. Den pentekostale tradisjon – som vektlegger
Åndens nærvær og kraft i kirken.

Iflg. Newbigin trengs alle tre for at
kristendommen skal stå kraftfullt fram i verden.

Pentekostalismens kritiske
røtter: Rethinking the Spirit
Sammendrag av W 181. Hollenweger:
Pentekostalism,
s. 201 ff. (utvalgte temaer)
Lars Råmunddal

Introduksjon







I utgangspunktet har pentekostalismen vært
anti-intellektuell, evangelikal-fundamentalistisk
og anti-ekumenisk, men dette har endret seg
nå (sier Hollenweger).
Flere pinsevenner er opptatt av ”a critical
reassessment of their own roots”.
Problemet er (likt mange andre kirkesamfunn)
at deres publikasjoner ikke leses av
kirkelederne!
Hollenweger vil i dette kapitlet reflektere
sammen med pinse”tenkere” og andre som ser
kritisk på denne tradisjon innen kristenheten.

Tematikk i kritisk belysning








Læren om Ånden (Rethinking the Spirit)
Tegn og under (Signs and Wonders)
Frelsesforståelsen (Soteriology: Who is
Saved?)
Menighets- eller kirkeforståelsen
(Ecclesiology: Who Belongs to the Church?)
Musikk og liturgi (Music and Liturgy: How to
Worship in Public?)
Bibeltolkningen (Hermeneutics: Who
Interprets Scripture Correctly?)

Rethinking the Spirit


Hollenweger setter søkelys på tre
sentrale områder i forbindelse med
læren om Ånden i den pentekostale
tradisjon:





Vestlig eller østlig pneumatologi?
Åndsdåpen: En erfaring etter og forskjellig
fra omvendelsen?
Forholdet mellom det naturlige og det
overnaturlige

Vestlig eller østlig pneumatologi?








Merkelig nok har pinsevenner utviklet en
pneumatologi som tjener eller passer til
deres erfaring!
Skulle ventet at p. var sterke på
pneumatologi, men det er de ikke. Deres
styrke er erfaringssiden, pneumapraxis.
Bygger på en Calvinsk pneumatologi som er
kristologisk i utgangspunktet, jf. filioque
problematikken (s. 218).
Sammenlign østlig og vestlig tenkning om
Ånden, modellene s. 219.

Konsekvensene av den vestlige
pneumatologi





Hva som er åndelig –bestemmes i stor
grad av kristologien.
Ånden knyttes primært til evangeliet og
frelsen, sekundært til skapelsen,
historien og menneskelivet.
Moltmanns alternativ: ”Panentheism”
(ikke penteisme!): Ånden er både en
person og en livgivende makt – til stede
i alt liv, ikke bare i det kristne liv!

Mot en østlig pneumatologi?






Pentekostale har ikke en trinitarisk (eller
østlig) pneumatologi, men en form for Jesusreligion eller en Gud-Fader-religion.
P. Teolog S.M. Burgess har oppdaget den
østlige pneumatologien som ”interessant” for
pinsebevegelsen, jf. s. 220.
Han har også sett at fordi den enkelte kristne
blir sett på som profet som er ledet av Ånden,
er lokale forsamlinger i øst ledet av lekfolk.
De praktiserer helbredelse og har et videre
liste av Åndsgaver en p.

Hva er ”åndsdåp”?






I tradisjonell og klassisk pentekostal
oppfatning er at åndsdåpen er en
erfaring etter og forskjellig fra
omvendelsen.
Finnes im. Pinsevenner som knytter
åndsdåpen til gjenfødelsen eller dåpen i
vann, jf. L. Steiner (sveits) og The
Mulheim Association i Tyskland.
NT professoren G. Fee refereres til som
”pragmatikeren” i synet på åndsdåpen.

Syn på åndsdåp






Fee sier at det er tynt NT belegg for
det klassiske pentekostale synet på
åndsdåp.
Men dette er heller ikke et viktig poeng
da det er hva folk faktisk erfarer av
Åndens liv som er viktig (for dem!).
Å teologisere over dette for å skape et
normativt dogme om åndsdåpen, er
Fee im. imot.

Mot et endret syn på åndsdåp?






R. H. Wessel stiller spørsmålet om det ikke nå er på
tide at Assemblies of God i USA slutter med å
fortolke NT ut fra sin egen erfaring, og at man beg. å
tolke Paulus, Lukas og Johannes innenfor skriftenes
egen horisont.
I tillegg peker Wessel på at kun 35% av
medlemmene i pinsemenigheter taler i tunger enten i
forbindelse med åndsdåpen, eller som en
gjentagende erfaring.
Hollenweger spør om p.teologer nå ikke er langt
unna å tolke åndsdåpen som karismatiske
katolikker, eks. K. McDonnell

Tunger som ”tegn”





Debatt om synet på tunger som tegn på
åndsdåpen – innen pinsebev.
Påtagelig problem: de mange som ikke
taler i tunger, og som blir en slags
”second class Christians”, men som ofte
er pastorens mest trofaste medarbeidere!! En pastoral stor utfordring!
Saken har å gjøre med synet på hva
tungetale egentlig er.

Hva er tungetale?






Klassisk pinsesyn er ontologisk i den forstand
at det knytter tungetalen til den overnaturlige
sfære – sammen med en del andre åndsgaver.
I NT er im. funksjonalitet som er poenget med
åndsgavene: noen av gavene er såkalte
”ekstra-ordinære” (som helbredelse, profeti,
glossalia) andre er ordinære (som
administrasjon, lære, gi penger, være gift eller
ugift).
Vitenskapelig sett er tungetale en menneskelig
mulighet, som ikke er ”abnormal”, bare
”uncommon” i noen kulturer.

Hva er tungetale 2








Som menneskelig tale og brødet i nattverden
er vanlige gaver som blir ”transformed” i en
liturgisk kontekst, slik også med tungetalen.
Lever mennesker i en kultur der tungetale ikke
er akseptert, oppdager de ikke deres naturlige
mulighet for å tale i tunger.
Det samme gjelder det å synge å danse,
dersom dette er stigmatisert, vil mennesker
ikke utvikle muligheten.
Det samme gjelder helbredelse (sier
Hollenweger!) Se f.ø. S. 225 øverst!

Mot et nytt syn på tungetale?






Et nytt og videre syn på tungetale tar et
oppgjør med dikotomien (todelingen) mellom
det naturlige og overnaturlige.
Nyere katolsk syn på sakramentene
argumenterer ikke ontologisk, men
funksjonalistisk: Hva er disse gavene for den
forsamlede menighet?
NT kjenner f.ø. Ikke til begrepet ”overnaturlig”
(hyperphysikos), som f.ø. også er umulig å
oversette til hebraisk – ”the consept does not
exist”. Begge deler av virkeligheten er reelle
og skapt av Gud.

Pentekostalismens kritiske røtter:
Soteriology - Who Is Saved?
Sammendrag av W. Hollenweger:
Pentekostalism,
s. 246ff. (utvalgte temaer)
Lars Råmunddal

Introduksjon




Hva frelse er (eller oppleves) kan være
forskjellig innenfor ulike pentekostale og
karismatiske miljøer. Jf. eks. hos
Hollenweger s. 246.
Hollenweger behandler temaet ut fra
følgnede disposisjon:




Læren om frelsen ut fra p. ”statements”
Erfaringen av frelsen
Mot en ny forståelse av frelse?

Frelsens ”teologi”






Pinsevenner har alltid forkynt og stått på
en livsforvandlende frelseslære: Radikal
forkynnelse, radikal frelse og radikalt liv.
J.E. Campbell (Pentecostal Holiness
Church) anklager reformasjonskirkene
for ikke å tale klart om omvendelsen og
den overnaturlige nye fødsel!
I virkligheten strever også p. kirker med
å vite hvem som virkelig er frelst!

Frelsens menneskesyn






Menneskesynet som ligger bak p. frelseslære er
vestlig-ortodokst, og betoner sterkt menneskets
falne natur (noe ulikt for eksempel østlig
teologi).
P. vennene lærer også frafallets mulighet, med
noen få retninger som lærer ”eternal security”.
Hva med synd begått av mennesker som er
omvendt? Dette var det store problem som
både holiness-bev. og pinsebev. måtte ”løse”.

Frelse og helliggjørelse






”Løsningen” på syndeproblemet for den
omvendte fant Holinessbev. Og de første
pinsevenner i ”the experience of
sanctification” – som gjorde at synden blir
”finally rooted out”.
Endelig frelse er avhengig av denne endelige
seier over synden, for bare den som har seier
over synden kommer inn i Guds rike.
Konsekvens: Rettferdigjørelsen blir redusert til
et forstadium (forberedelse) for begynnere på
frelsesvegen.

Helliggjørelsen og synden..







En aktuell problemstilling, som også
pentekostale arbeider med, blir: Hva er
helliggjørelse, og er det en betingelse for
frelse?
Svarene på spørsmålet varierer, og reiser
endelig et nytt viktig spørsmål: Hva er synd, og
hvor dypt stikker den?
Er synd bare det som erfares (subjektivt) som
synd, eller er det også ”unconscious sins”?
Hollenweger bruker Luthers frelseserfaring
som en motsats til den pentekostale
frelsesforståelse, s. 251-252.

Frelsens praksis: Erfaringen








I de pentekostale tradisjon er erfaringsdimensjonen sterkt vektlagt.
Svært ofte (kulturavhengig!) knyttes åndelig
nød og sosial nød sammen som bakgrunn for
frelseserfaringen!
I Afrikansk kontekst sees frelse ofte i lys av
den kulturelle sammenheng, for eksempel
helbredelsespraksis, s. 254. Her et helhetlig
syn: sozein= frelse for sjel og kropp.
I slike kulturer blir ”ingen” frelst pga.
argumenter, men pga. drømmer, visjoner,
helbredelse, osv.

Mot en ny soteriologi?






For Hollenweger interessant at det i p.litteratur
finnes lite om grunner for evig fortapelse, og
gjør at han stiller spørsmål om hvem som ”gikk
fortapt” i NT
Ofte også mer vekt på det tapte liv før
omvendelsen, enn etter, i p.teolologi!
Pinsevennen Miroslav Volf påpeker at det eg.
er lite avstand mellom frigjøringsteologer og
frelsespraksis i pinsesammenheng. Han vil
integrere det personlig-åndelig aspekt og det
individuelle-fysiske med det sosioøkonomiske!

Mot en ny soteriologi? 2


Hollenweger mener at tiden er inne for
at pentekostalismen begynner å
arbeide med soteriologien i lys av sin
egen erfaring: som går både på det
åndelige og det materielle.

Ekklesiologi: Hvem tilhører
kirken?
Sammendrag av W.
Hollenweger: Pentekostalism,
s. 258ff. (utvalgte temaer)
Lars Råmunddal



Introduksjon
Hollenweger behandler følgende
temaer under ekklesiologien:






Spørsmålet om forholdet mellom
charisma og institusjon, og i det
også ”ordningsform”.
Dåpsspørsmålet.
Hvem tilhører menigheten/kirken?
Kvinnens plass i kirken/lederskap.

CHARISMA OG INSTITUSJON


Historien tvinger pentekostale til å arbeide med
forholdet mellom charisma og institusjon






For de ”tidlige” pinsevenner hadde charisma stort
sett en spontan og utvelgende betydning (som for
Max Weber!, s. 259-260)
Det har skjedd en utvikling i forståelsen av charisma i
pentekostale kirker/menigheter, jf. Assamlies of God i
USA og Pinsebevegelsen i Sverige, s. 260-261.

Poenget er at den paulinske forståelse av
charisma har ”i seg” også det organiserende
element, jf. nådegavelistene!

”Bibelsk menighetsordning”






Kompliserende faktor: I Norge og Sverige har
man ikke bare knyttet ”organisasjonsspørsmålet” til forh. charism-inst. Men også til
spørsmålet om sk. ”bibelsk menighetsordning”
– med kongregasjonalistisk menighetsordning.
Konklusjon: Pentekostale må kjempe med de
institusjonaliserende problemene akkurat som
andre kirker. Det som er nytt er at de p.
begynner å bli klar over problemet!
Hollenweger spør om det er urealistisk å
forvente at p. kommer fram til en forståelse av
charisma i tråd med det paulinske materialet?

DÅPENS PLASS OG
BETYDNING






For mange pentekostale er spørsmålet
om troendedåp i dag viktigere enn
Åndens gaver!
Dette til tross for at troende dåp ikke
engang var nevnt i Confession of the
Apostolic Faith, fra sept. 1906.
Intet spørsmål har heller ikke vært mer
debattert eller virket mer splittende enn
dåpsspørsmålet!

Klart og uklart om dåpen innen
pentekostalismen






Innen pentekostalismen finnes en rik og
”pluralistic approach to the praxis, mode, and
interpretation of baptism, and to the baptismal
formula as well”, s. 261.
Det er ikke klart innen p. om dåpen er et
sakrament eller bare en ”forordning”.
Heller ikke er det klart om dåpen er
nødvendig for frelse eller ikke.
Heller ikke er fordømmelsen av barnedåp like
klar over alt innen pinsebevegelsen!

Mot en åpnere
dåpsforståelse?






Hollenweger bruker Assamblies of Godteologene C.M. Robeck og J.L. Sandidge i sin
refleksjon og argumentasjon for å ønske seg en
åpnere og mer økumenisk forståelse av dåpen.
Her ville man måtte akseptere barnedåpen som
dåp på basis av ”corporate faith”, og troendedåp
på basis av ”personal confession”, s. 263.
Her vil ett spørsmål være om aksept av
barnedøpte i menigheten, et annet om aktivt å
praktisere dåp av barn ved siden av voksendåp.

HVEM TILHØRER MENIGHETEN?






Problem: Skal forståelsen av hvem som kan
tilhøre kirken knyttes til rettferdiggjørelseslæren, ev. det å tilhøre et kristent fellesskap i
Herrens nærhet (jf. M. Volf, s. 264) – eller skal
det knyttes til en bestemt grad av personlig
hellighet?
Forståelsen av hvem som er ”innenfor og
utenfor” har endret seg mye de sist tiår på de
gamle pietistiske adiaforaområdene…s. 265266.
I en misjonskontekst er det enda flere områder
å ta hensyn til: som polygami, forh. til forfedres
ånder, osv. s. 266-277.

KVINNENES PLASS OG
TJENESTE




Kvinners offervilje og tjeneste var
”essential” mange steder der
pinsevekkelsen brøt fram: Frankrike,
Sveits, USA, Skandinavia (OBS
Danmark), England, Chile, Holland, oa.
Til tross for dette er ”kvinnespørsmålet”
kontroversielt innen pentekostalismen.





De er hindret fra lederskap
Noen steder er de ikke tillat offentlig å
feire nattverden
Eller å døpe eller motta omvendte i
menigheten.

Større åpenhet for kvinnene?




Kvinnene fyller ”gapet” som er etterlatt av
menn, og blir betraktet som ”second best”
i Guds øyne (Hollenveger).
Grunnene til dette?





Kulturelt betinget
En del av den arven pentekostale måtte
importere fra de evangelikale!

Hollenweger viser im. til p.bibelstudier de
senere år som har ”produced some
revelations”, s. 268.

Pentekostalismens kritiske røtter:
Hermeneutics - Who Interprets
Scripture Correctly?
Sammendrag av W. Hollenweger:
Pentekostalism,
s. 307ff. (utvalgte temaer)
Lars Råmunddal

INTRODUKSJON







Hvem kan fortolke Skriften rett?
Det klassiske pinsesvaret: Hver troende
kan, fordi Skriften er klar i seg selv!
Rerformatorene sa de sammen, men så
allikevel behovet for felles bekjennelse.
Avvisningen av skriftlige bekjennelser
har P. felles med flere andre
kirkesamfunn på reformasjonens
venstreving.

Sentrale spørsmål






Hvorfor velmenende og godt troende
kristne kommer til forskjellig konklusjon
når det gjelder meningen i Skriften?
Hva gjør man når Skriften sier forskjellige
ting på forskjellige steder; eks. om
Ånden, kirken, kristologien, m.v.?
Hva med områder der Skriften er taus?

HVORFOR HERMENEUTIKK?






Hvorfor kommer folk til forskjellig
konklusjoner i lesningen av Bibelen?
Hvorfor følger noen p.v. Jesu ord om
fotvasking bokstavelig, andre ikke.
Hvorfor vektlegger noen Paulus’
fordømmende ord om homofili, men
andre har stiftet ”a Pentecostal
association for homosexuals”?
Hvorfor lærer P. forskjellig om dåpen i
DHÅ?

”A thelogically responsible
syncretism”




Hollenvegers svar på spørsmålet – er at vi må
forstå at de bibelske forfattere med dyktighet,
ansvarlighet og kompetanse bestemte seg for å
bruke ulike religiøse riter, tankemønstre og
moral(er)/skikker fra deres omkringliggende
verden.
Eksempler:




Magikerne som fant vegen til Jesus på grunnlag av
hedensk astrologi
Mens de bibeltroende skriftlærde i Jerusalem
forsøkte å ta livet av Jesus

Monopol på sannheten?






Uten denne synkretismen ville Bibelen
aldri ha blitt skrevet!
Det viktigste i tilnærmingen til Bibelen
er å bli klar over ens egne mål og
begrensninger.
Gal holdning (og galt språk) er den at
man mener seg å ha monopol på
sannheten.

HVORDAN LØSE DET
HERMENEUTISKE PROBLEM?






Pentekostale teologer er klar over
problemet og utfordringen som ligger i
hermeneutikken.
Flere personer sitert s. 311-313: G.
Anderson, R.D. Israel, M.D. McLean.
Gordon D. Fee var en av de første
pentekostale som virkelig satte
hermeutikken på den p. dagsorden.

G. Fee’s hermeneutiske
program




Sitt hermeneutiske program gir han på Society
for Pentecostal Studies 1972:
Først ”plasserer” han rådende tilnærming til
Bibelen innen P.:






Denne er preget av mistillit til vitenskapelig
eksegese og samvittighetsfull hermeneutikk.
P. har behandlet Skriften på samme måte som
amerikanske fundamentalister.
Generelt sett har P.s erfaring stått over og styrt
bibelfortolkningen.

KRITIKK AV IKKE-PENTEKOSTAL
HERMENEUTIKK




Det er forventet at P. har vært kritiske til
den rigide dispensasjonalismen (som
lærer at de overnaturlige gavene ble
borte i kirken når Guds ord (kanon) var
ferdig ”utviklet”.
Men underlig at P. ellers bruker den
dispensasjonalistiske tilnærming til
Bibelen der det samsvarer med deres
interesser!

”Pneumatic exegesis”?






I samtalene mellom P. og katolikker (70- og 80t.) kom det fram påstander (som im. er blitt
imøtegått av P. teologer!) at P. stod for en
”pneumatic exegesis” eller en ”spiritual
criticism”.
Interessant at slike tanker ble fremmet blant
katolikker, som fra oldtid og middelalder hadde
tradisjon for akkurat det samme!
Katolikkene ga til lyd for at de forstod P. godt,
da de hadde vært gjennom det samme!

Har pinsevenner bedre
forutsetninger for å forstå Bibelen
enn andre?






G. T. Sheppard ga uttrykk for at den P.
praksis når det gjaldt skrifttolkning ikke var
fundamentalistisk, men ”dependent on a
spiritually informed discernment and
intuition”.
Hollenweger trekker fram eksempler på deler
av (eller ting i) Bibelen som P. mener de har
bedre forutsetninger for å forstå enn andre
Eks. Joh Åp som er blitt gjenstand for
omfattende ”dogmatisk” spekulasjon!

EN NY PENTEKOSTAL
HERMEUTIKK?




G. Fee er den første (påstår Hollenweger) som
håndterer det P. hermeneutiske spørsmål på
en konstruktiv måte.
Han betoner i General Principles of
Interpretation, bl.a.:






Må først ta hensyn til litterær sjanger teksten finnes i
sammen med de generelle tekstmessige og
grammatikalske spørsmål
Dersom det kan bli ”bevist” at en tekst selv ønsker å
skape presedens, dvs. være normativ, da skal den
bli betraktet som normativ.
Dersom slik presedens ikke kan påvises skal
teksten behandles etter bestemte regler.

Fee og hans kritikere







Fee kommer bl.a. fram til at synet på tungene
som ”the initial evidence” er en
overfortolkning av det Lukas har ment.
Fee’s tilnærming til hermeneutikken skapte
storm blant P., ikke så mye pga. hans herm.
metode som det at han rokket ved P.s
identitet og selvfølelse.
Folk som G.L. Anderson og M. McLean blant
Fee’s kritikere, s. 318-319.
Det har de siste år vært en stor og het intern
debatt om herm. iblant P.

Kritiske spørsmål til tradisjonell
pentekostal hermeneutikk






1) Hva mener P. med kravet om ”coherence” i
teologiske utsagn i Bibelen? Er det en ”rasjonell”
teologisk koherens man etterlyser?
2) Hvorfor avviser P. en pluralistisk tilnærming til
Bibelen – når bevegelsen selv er et ”skinnende”
eksempel på ”unity and diversity”?
Hva mener P. med såkalt ”objektiv mening”?
Dette er et konsept som vitenskapen har oppgitt i
dag.

Styrken og muligheten for
pentekostal hermeneutikk






P. hermeneutikk setter søkelys på fortolkeren
og hans/hennes erfaring som utgangspunkt for
fortolkningen.
Slik må man forstå den s.k. ”pneumatiske
eksegese”, ikke som en form for intuisjon, men
som ”innlevelse” (einverständnis).
Vil være slik at man en P. fortolker har større
forutsetninger for å forstå enkelte tekster enn
andre pga. deres kulturelle og spirituelle
bakgrunn. (OBS: erfaring kan også hindre en
god tekstforståelse!)

Pentekostalismens evangelikale røtter
Sammendrag av W 181.
Hollenweger: Pentekostalism,
s. 181-200
Lars Råmunddal

”The Higher Christian Life”






W.E. Boardman’s (1810-1886) bok ”The
Higher Christian Life” øvet stor
innflytelse på den amerikanske
hellighetsbevegelsen.
Boktittelen er også beskrivende for den
spiritualitet som var rådende ved slutten
av 1800-t.
Sentralt: En andre religiøs kriseerfaring
etter omvendelsen.

Sentralt i
hellighetsbevegelsen….








Sentrale personer i bevegelsen: C. G.
Finney, A. Mahan, R. Pearsall, m.fl.
Disse var ”the stars” ved Holinesskonferanser i Oxford 1874 og Brighton (1875)
Sentralt: behovet for hellighet og innvielse
(noen ganger kalt ”second blessing” eller
”baptism of the Spirit”)
De så sitt sosiale og politiske engasjement
som en følge av deres ”teologi”.

Fra hellighetsbevegelse til
pinsevekkelse






Grunnleggeren av Røde Kors, sveitseren
Henri Dunant (1828-1910), var en frukt av
hellighetsbevegelsen.
Ellers vanlig å skille noe mellom den
amerikanske del av hellighetsbevegelsen og
den engelske knyttet til Keswick-bevegelsen
– som var mer moderat.
Personer som T.B. Barratt, F. Bartleman,
Aimiee Semple McPherson, C. Parham, var
med på å forme den pentekostale variant av
hellighetsdoktrinen.

Pinsebevegelsens forhold til
fundamentalismen




Problemstilling: Hvilket forhold er det
mellom den klassiske pinsebevegelse
og den evangelikale fundamentalismen?
På hvilken måte er pinsevenner
fundamentalister?
Russ Spittler, NT professor ved Fuller:




Pinsebevegelsen kom først (ca 10 år før
The Fundamentals!)
Pentekostalismen og fundamentalismen
har forskjellige innfallsvinkler til ”religion”.

Pinsekristendom og
fundamentalisme 2


Pentekostalismens og fundamentalismens
forskjellighet:






F. er en intellektuell reaksjon på liberal teologi for å
bevare klassis kristen lære
P. hadde tvert imot mistillit til det intellektuelle
anliggendet – og var mer opptatt av pietet enn
teologi.
Problemet for p. Var ikke så mye gal tenkning, som
gal ”følelse”. Kirken var ikke bare liberal, men den
var livløs! Derfor var det ikke nye argumenter for
hjernen som trengtes, men ny erfaring for hjertet!

Pinsekristendom og
fundamentalisme 3






P. ble ikke en del av den f. bevegelse,
men derimot angrepet av den.
1928 besluttet f. organisasjonen en
sterk resolusjon mot p. (s. 191).
Iflg. W. Synan har dette velsignet p. til å
bli fri den f. kulturelle og teologiske
bagasje, og har hjulpet p. til vekst og
innflytelse (s. 192).

Amerikansk pinsebevegelse og
evangelikalismen





P. viste tidlig interesse for å bli med i
National Association of Evangelicals
(NAE), men porten var smal!
Ockenga o.a. argumenterte im. for at p.
skulle bli opptatt, noe som skjedde 1947.
1987 hadde pinsekirkene i
majoritetsposisjon i NAE (3.1 mill. av tot.
5 mill.!)

Pinsebevegelsen som
evangelikal bevegelse..




Dette økte pinsevennenes respektablilitet,
ettersom de også hadde blitt ”a typical middelclass evangelical movement”!
I denne prosessen har p. måttet identifisere
seg med en del typiske evangelikale
standpunkt, som kvinners rolle i kirken, læren
om bibelens ufeilbarlighet, skepsis til Kirkenes
verdensråd, osv. (jf. Hollenweger som
betegener dette som ”tap” (lost)).

Pinsebevegelsen og
akademisk teologi






Pinsebevegelsen har fra starten vært en
anti-intellektuell og anti-teologisk
bevegelse.
Akademisk teologi resulterte i tomme
kirken, jf. uttrykket ”theologizing to
death”.
Allikevel har det funnes mye
rasjonalisme i bibelundervisning og på
pentekostale bibelskoler!

Pinsebevegelsen og akademisk
teologi 2




P.d.a.s. har man i akademisk teologi fram til nå
vært lite interessert i den sterkt voksende
pentekostale bevegelse!
Grunn? Har ikke verktøy for å nærme seg oral
teologi, som opererer – (s. 196):








Ikke gjennom boken, men gjennom lignelsen
Ikke gjennom tesen, men gjennom vitnesbyrd
Ikke gjennom avhandlinger, men gjennom dansen
Ikke gjennom tankesystem, men gjennom historier
og sanger
Ikke gjennom definisjoner, men gjennom
beskrivelser
Ikke gjennom argumenter, men gjennom
forvandlede liv

Pinsebevegelsen og
akademisk teologi 3


Hva Hollenweger mener pinse”teologien” har
å bidra med til trad. vestlig teologi:








En oral homiletikk
Kirkemusikk som er nærmere folket
Deltakende gudstjenester – med rom for
charismata
Helbredelsestjeneste knyttet til det lokale
fellesskap (ikke til ”charismatic healers from
overseas)
At det er mulig både å være tungetaler og en
kritisk ”scholar”!

Pinsebevegelsen og
akademisk teologi 4


Nå er trenden i ferd med å snu!






Innen pinsebevegelsen framstår det etter
hvert solide teologiske fagmiljøer og
glitrende forskere.
Innen etablert teologi beg. man å få opp
øynene for et forsømt forkningsfelt!
Men det startet med antropologers,
etnologers, og sosiologers interesse for
pinsekristendommen!

Pentekostalismens katolske
røtter
Sammendrag av W.
Hollenweger: Pentekostalism,
s.144-180
Lars Råmunddal

Introduksjon




Hvorfor viser det seg at den pentekostale
kristendomsform har ”suksess” i katolske
kulturer?
Pentekostalismens katolske røtter er en del av
svaret:







Menneskesynet: Vekt på den frie vilje
Hierarkisk menighets- eller kirkestruktur
Læren om to eller tre kriseerfaringer etter frelsen.

Wesley ”formidlet” disse elementene til den
amerikanske ”holiness”-bevegelsen og til
pinsebevegelsen.

Bakgrunnen for
pinsebevegelsens lære







Hollenweger: Slått av at tysk og sveitsisk
pinsebevegelse hadde hele sitt læregrunnlag
fra Hellighetsbevegelsen og Metodismen.
Sentralt: Behovet for – og muligheten for
”syndefrihet” (perfection).
Jf. Jacoby: Hanbuch des Methodismus
E. Gebhardt talte om behovet for åndsdåp
som en helliggjørelseserfaring adskilt fra
rettferdiggjørelsen.

Bakgrunnen for
pinsebevegelsens lære 2






Hollenweger viser også til E. Roberts og T.B.
Barratt som læremessig ”bindeledd” mellom
metodismen og pentekostalismen
Da sveitsiske pinsevenner brøyt med noen av
metodistmenighetene i Sveits, skrev
metodistene at det ikke var helliggjørelseslæren som var problemet, men kirkesynet –
og en falsk subjektivisme.
Hollenwegers problemstilling: Hva mente
Wesley selv om dette?

Wesley’s ”a thing as perfection”




Før omvendelsen var W. influert av katolikker
som Lorenzo Scopuli, Thomas a Kempis,
William Law, Gregor Lopez og andre – når det
gjaldt helliggjørelseslæren.
Etter omvendelsen var W. i utvikling (jf. s. 147148). 1777 oppsummerte han i 10 punkter
bl.a. følgende:






Det finnes ”a thing as perfection” adskilt fra
rettferdiggjørelsen.
Denne er ikke absolutt, men avhenger av Gud, og
gjør ikke mennesket ufeilbarlig.
Den er ”perfect love” og kan forbedres.

Kritikken av Wesley






W.s lære ble kritisert både av Zinzen-dorf
og Böhler.
Lutheraneren Paul Fleisch kritiserer W.
for at rettferdiggjørelsen bare blir et
førsteskritt mot helliggjørelsen.
Hollenweger kritiserer Fleisch for ensidig
bruk av W.s kilder og for at
synspunktene er basert på tysk
oversettelse fra engelsk.

Den ”katolske” Wesley






W. var anglikaner, men var også sterkt
påvirket av katolske teologer og
forfattere, spesielt i læren om
predestinasjonen.
W. var klar over at synden var en del av
den menneskelige natur, men betonte
også at synden var konkrete handlinger.
Lære om ”perfectionism”/syndfrihet er
bare forenlig med siste forståelse.

Konsekvensen av Wesleys
”katolisisme”







W.s sveitsiske assistent J.W. Fletcher forsvarte
læren om ”perfection”.
Han var den første som brukte ”åndsdåp” om
dette som helliggjørelses-erfaring.
W. må forstås ut fra det etiske forfall i
samfunnet og kirken på sin tid.
Konsekvensen ble imidlertid at han måtte gi
opp den reformatoriske læren om: simul iustus
et peccator.
Men kanskje er han mer i tråd med Paulus enn
lutherske kritikere har ment!

Konsekvenser






Denne ”katolske” W.påvirkning har flytt
inn i den amerikanske holinessbevegelsen.
Resultat: en sosialt og individuelt aktiv
kristendomsform.
Det man har hatt lett for å glemme er at
god samvittighet ikke nødvendigvis et
bevis på ”perfection”!

Forholdet mellom pentekostale
og katolikker




Dersom pentekostalismen (pk.) har en av
sine viktigste røtter i katolsk teologi, og
dersom det er sant at det er større nærhet
mellom pk. og katolisismen enn med de
historiske reformasjonskirkene, må dette ha
gitt etterdønninger i forholdet mellom de to.
Det har det, noe to forhold viser:




1) Veksten i den katolske pentekostale
fornyelsesbevegelse
2) Viktige dialoger mellom pk. og Vatikanet

Følgene av den katolske
karismatiske fornyelsen







Den katolske karismatiske
fornyelsesbevegelse er i dag en av de
sterkeste sektorer i den katolske kirke.
Bevegelsen har spredt seg til de fleste
katolske kirker rundt om i verden.
Også fra de østlige ortodokse kirkene
finnes rapporter om lignende
bevegelser.
Men hva med forholdet til den klassiske
pinsebevegelse?

Klassiske pinse-reaksjoner på
katolsk pinse-fornyelse







Rapporter om at katolikker og klassiske
pinsevenner møtes til bønn i forb. med den
karismatiske fornyelsen.
Usikre reaksjoner i off. pinseorganer – noe som
var logisk!
Den katolske kirke hadde blitt betraktet som
”den store skjøgen” og som den anti-kristelige
superkirken.
Skepsisen var også stor mot ”pinse”katolikker
som etter åndsdåpen holder på helgener,
maria-dyrkelsen, og som både røyker og
drikker!

Felles problem….








Pinsevenner og katolikker har i dag et felles
problem: I en tid da respekten for etablerte
autoriteter er borte, rammer dette synet på
presteskap/forkynnere.
Moderne mennesker spør heller ikke etter
katolsk eller pinsevennsk oppfatning av Gud,
men om hva Gud kan gjøre for meg dersom
han finns.
Pinsesvaret på dette er: Joh. 9,25.
Dominikaneren Tugwell: ”People are
dissatisfied with religion that does no more than
preach and moralize, they want the real thing”.

Erfaring og lære i katolsk
pinsefornyelse




Katolske pentekostale har overtatt
pinseerfarignen fra klassiske pinsevenner, men
uten deres læremessige tolkning av den.
Noen katolske teologers utsagn:





Ranaghan: Pinseerfaringen er for hel kirken, ikke
bare for en sekt.
Bittlinger: Å tale i tunger er en naturlig ting.
Tugwell: Forsvarer å tale i tunger, for å vokse inn i
en rikere erfaring av det kristne liv. Han benekter at
åndsdåpserfaringen legger noe til den kristne tro, og
bruker kategorier fra mystisimen for å forklare
fenomenet.

Den katolske kirkes
alternativer….






Hva skyldes den katolske åpenheten for
pinsefornyelsen (som ikke var et katolsk fenomen
i starten!)?
Hollenweger: Den katolske kirke hadde bare to
alternativer: Enten å bli en gettokirke ved bare å
være opptatt av utdaterte hierarkiske og liturgiske
strukturer, eller å ta inn elementer fra popuær
”oral religion of Pentekostalism”.
Valget for kirken er om den fortsatt vil være en
kirke for folket, eller om den bare vil produsere
dogmer og moraldekreer som folk ikke forstår.

Konfesjonell eller økumenisk
utvikling…




Katolsk pinsevekkelse startet – som den
protestantiske – som en økumenisk
bevegelse, men på 80-t. Utviklet flere
katolsk-protestantiske bønnefellesskap
seg i konfesjonell retning. Flere av dem
ble nye pinsekirker.
Den katolske presten Peter Hocken har
vært opptatt av fenomenet.

Hocken’s alternativer


Må unngå to ytterligheter, sier Hocken:






Den ikke-konfesjonelle ”hjemmekirke” som
bryter med fortiden og starer noe nytt
Og en karismatisk fornyelse – som beholder alt
som det er.

Hocken’s veg:


Vekkelsen er noe nytt og kaller på en dobbel
lojalitet fra deltakerne: lojalitet til ens konfesjon
og lojalitet ”to the ecumenicity of the Spirit”.

Dialogene mellom katolikker
og pinsevenner




Dialogene mellom katolikker og pinsevenner
som fant sted fra 1972, var verken den sek.
presse eller pinsemedier særlig opptatt av.
Grunner:




Forholdet til katolikker et belastet tema for klassiske
pinsevenner.
Flere av pinse-deltakerne valgte å holde sin identitet
skjult pga. forventede reaksjoner. Altså: lite
offentlighet over saken.

Dialogene… 2



En rekke samtaler forgikk fra 1972-1989 (jf.
s. 166-180)
En rekke temaer ble belyst:








Åndens person og rolle i kirken
Koinonia – fellesskapet
Pavens utfeilbarlighet
Dåpen
Med flere….

Resultat: Skapte et nytt økumenisk klima
blant pinsevenner i USA.

Dialogene… 3




Et sentralt problem i samtalene var de ulike
retningene og forskjellige grupper av
pentekostale.
Seks slike nevnt på s. 178-179.








Klassiske og evangelikale pinsevenner (orientert
mot PWC)
Økumenisk åpne pinsekirker (orientert mot KV)
Uavhengige innfødte pinsekirker i den tredje
verden.
Uavhengige pinsekirker uten noen konfesjonell
relasjon
Velstående og uavhengige pinsekirker fra middelklassen i USA
Uavhengige og relativt isolerte pinsekirker

