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Når folk kommer til meg er det ikke framtiden jeg leser; jeg leser fortiden. For fremtiden 
tilhører Gud, og Han vil avsløre den i utvalgte øyeblikk. Vil du vite hvordan jeg klarer å 

spå om fremtiden? Gjennom tegnene som er her og nå. Hemmeligheten ligger i nåtiden, og 
er du til stede i det som skjer i nåtiden kan du gjøre den bedre. Og gjør du nåtiden bedre, 
vil det som skjer etterpå også bli bedre. Glem fremtiden og lev hver dag etter lovens lære i 
tillit til at Gud sørger for sine barn. Hver dag bærer evigheten i seg. Kameldriveren ville 
gjerne vite når Gud lar menneskene se fremtiden. - Når Han selv viser den. Men det gjør 

Han sjelden, og det av en eneste grunn: fremtiden ble skrevet for å endres. 
 

Paulo Coelho i Alkymisten 
 
 
 
 

En moden religion er av natur et hele – det vil si at den er tilstrekkelig fleksibel til å favne 
all ny viten innenfor sin referanseramme og holde tritt med alle menneskeåndens nye 

oppdagelser. Ja, den bærer korset inn i romskipet. Å gå på skolen vil si å gi seg ut på veien 
mot vitenskapen, og hvis religionen ikke følger den samme veien med et åpent og kritisk 

blikk, vil det fullvoksne menneske som flyr over havet i superjet, på det religiøse plan 
kanskje være tilfreds med en trehjulssykkel. Religionen kan bare være moden hvis vi 

alltid er villige til å skifte gir, til å integrere nye innsikter og revurdere våre 
standpunkter. 

 
Henry Nouwen i Intimacy: Essays in Pastoral Psychology 
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1: INNLEDNING 
 
 

 
 
 
 

 En varm sommerdag i juni 1998 går jeg inn i en Vineyardkirke i Seattle, USA. Tolv 

måneder senere drar jeg fra byen og kirken. Bak meg har jeg timevis med intervjuer, samtaler, 

deltagelse og observasjon, og forhåpentligvis en større forståelse for menneskene jeg har 

truffet og fellesskapet de forsøkte å skape. 

 
Real, struggling, open, accepting, hopeful, diverse, 

funky, visionary, always changing 

 
Dette er noen av nøkkelordene jeg får presentert i det jeg ber kirkemedlemmer om å 

finne ett ord som kan beskrive kirken de er medlemmer av. Ordene sier muligens mer om 

kirken og dets medlemmer enn lange utlegninger om teologisk profil og dogmatiske 

læresetninger kan gjøre. Hvorfor velges akkurat disse ordene? Kunne de ikke like godt ha stått 

som en beskrivelse av moderne mennesker og deres idealer? Ekte, kjempende, åpen, 

aksepterende, håpefull, mangfoldig, funky, visjonær og alltid i endring er kanskje ikke de 

første ord utenforstående ville sette på en kirke? Det antyder at forståelsen av kirke, tro og 

religion har blitt endret i de siste tiår, og at denne endringen har funnet og finner sted blant 

kirkens medlemmer. 

Sjansen er stor for at kirkemedlemmer ville ha funnet andre ord for å beskrive sitt 

fellesskap for femti år siden. Hva har skjedd? Har kirken endret karakter, eller er det kanskje 

religionen i seg selv som har blitt endret? Sosiologen Wade Clark Roof har i en årrekke 

analysert amerikaneres forhold til religion. Hans påstand er at  religion har endret karakter og 

betydning i løpet av det siste århundret. Religionssosiologer har merket seg det, og sier: 

Events in the last decades of the twentieth century seem to demonstrate that there is no longer 

such a thing as religion as we know it. (Chalfant, Beckley & Palmer 1994:5 i Roof 1999:4). 
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Roof understreker viktigheten av å få kartet til å stemme overens med terrenget. De siste årtier 

har skapt så dramatiske endringer at det er på tide å få nye kart. Han fortsetter:  

 
American religion has long been known for its dynamism and fluidity, its 
responsiveness to grassroots opinions and sentiments, its creative capacity in relation 
to the cultural environment. It takes on colors drawn from its surroundings, its 
boundaries always shifting and porous. (Roof 1999:4) 

 

Deler av min avhandlings problemstilling kan sees i dette utsagnet. Amerikansk 

religion kan sees som dynamisk og flytende. Hvordan arter denne dynamiske og flytende 

religion seg i en lokal kirke, i et fellesskap bestående av ca. 300 medlemmer der en klar, 

kristen bekjennelse står i sentrum? I en teologisk konservativ kirke, som kan sies å være 

"culture current" i forhold til samfunnet rundt og i den radikale midte (the radical middle) i 

kirkelandskapet. Dette plasserer kirkens medlemmer i en dialog med mennesker innenfor og 

utenfor forsamlingen. De ønsker at form og innhold skal tiltale mennesker uten 

kirketilhørighet, og vil gjennom dette nå nye. Den radikale midte kjennetegnes ved at 

forsamlingen ikke skal bli ekstrem i noen retning, men våger å balansere teologiske spørsmål, 

form og innhold uten å falle ned på et ekstremt standpunkt eller handlemåte.  

Min problemstilling kan kort sies å være: Hvordan arter tro og religion seg i et 

fellesskap der de fleste av aktørene er dypt involvert i det moderne samfunn de er omgitt av? 

Jeg vil først ta utgangspunkt i aktører, og se på tro (faith) slik de velger å framstå med den i 

ord og handlinger. Jeg velger å se bort fra en teologisk forankring av begrepet i min analytiske 

bruk av det, og konsentrerer meg om hvordan aktører forholder seg til tro i ord og handlinger. 

I det de snakker om tro som noe de etterstreber og til tider ikke lykkes med å oppnå 

tydeliggjøres troens subjektive element. Dette fanges ikke opp i en teologisk tolkning av tro 

som en gave. Min analytiske tilnærming får derved en noe annen vinkling. Tro tolkes i denne 

avhandlingen som aktørers evne til å feste sin tillit i noe(n) i eller utenfor dem selv. En 

religiøs tro innbefatter tilliten til  en åndelig/spirituell virkelighet i eller utenfor mennesket.  

Hvordan lever aktører med en tro i en moderne verden, en verden der de stadig blir 

stående i krysningspunkter mellom ulike sosiale sirkler og utfordres av ulike verdisystemer og 

visjoner? Blir troen i sin tur utfordret av at aktørene blir stående i slike krysningspunkter?  I 

analysen vil jeg forsøksvis innføre et nytt begrep, den opplevelsesnære tro. Jeg tolker det 

dithen at opplevelser, følelser, erfaringer og relasjon har en fremtredende plass i en 

 7



opplevelsesnær tro. Jeg vil diskutere om dette er en tro som på en spesiell måte passer inn i 

det moderne og på den måten gir mening til mennesker i dag. I metodekapitlet og i kapitlet 

”opplevelsesnær tro” vil jeg klargjøre begrepet.  

Kirken er stedet der kristne kan dele troen med hverandre. De kommer sammen for å 

utforme de troende fellesskap, det pastoren ved flere anledninger kaller the community of the 

Saints. Aktørene må forholde seg til sine medkristnes tro. Ofte kan dette både være 

utfordrende og oppmuntrende. Jeg anser disse møtene mellom medkristne som steder der 

troen institusjonaliseres, det vil si blir de troendes felles grunnlag. Gjennom pastorens taler, 

bibelord, sanger, opplevelser, samtaler og diskusjoner tilpasser aktørene seg hverandre og 

religion dannes. I denne sammenheng vil jeg forsøksvis innføre det analytiske begrepet  

Trosforhandlinger. I kapittelet med samme navn vil jeg underbygge begrepet med empiri fra 

Seattle.   

Antropologer og sosiologer har i en årrekke forsøkt å definere religion. Sjelden fanges 

det dynamiske og flytende i religion opp i disse definisjonene. Betyr dette at religion ikke kan 

defineres eller begrepsfestes? Fra Odd Are Berkaak vil jeg hente inn begrepet monistisk 

holisme. Dette er et begrep Berkaak bruker i en diskusjon om det helhetlige kulturbegrep, men 

ut i fra mitt materiale kan det se ut til å være like anvendelig på religion. De troende har ulike 

meninger og handler ulikt om så mangt, men har likevel en felles retning. Det er i dette 

berøringspunktene blir mange i forhold til Berkaaks monistiske holisme, og dette vil 

diskuteres nærmere i avhandlingens siste kapittel.  

Jeg vil først gi en kirkelig, samfunnsvitenskapelig og historisk kontekst for denne 

avhandlingen, før jeg vil gi en mer inngående presentasjon av Vineyardbevegelsen og kirken. 

 

SEATTLE VINEYARD, VINEYARDKIRKEN I SEATTLE 
(kirkekontekst) 

Seattle Vineyard ble etablert av pastorparet Carolyn og Ed Cook i 1987. I løpet av de 

drøye 10 årene fellesskapet har bestått, har det vært en del gjennomtrekk.  Få av medlemmene 

har blitt "født inn i menigheten", og de fleste har valgt dette fellesskapet framfor andre kirker 

og religiøse fellesskap i Seattle. Noen har forlatt kirken etter kortere eller lengre perioder. 

Likevel har menigheten i 1998 - 1999 cirka 300 medlemmer. Kirken ligger i bydelen 

University District i den nordlige delen av Seattle. Få av bygningene overstiger ti etasjer, og 
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bydelen blir betraktet som en relativt alternativ del av byen, med kaféer, bruktbokbutikker, 

platebutikker og restauranter med mat fra alle verdenshjørner. University of Washingtons 

campus ligger i bydelens østlige deler, to kvartaler fra Seattle Vineyard. Mange av bydelens 

beboere er studenter, og studenthus og de såkalte ”dorms” (billige studentboliger der flere 

deler rom) preger bydelen. Seattle Vineyard ligger i parallellgaten til bydelens hovedgate, The 

Ave. I denne gaten holder flere hjemløse til, noen av dem er bare tenåringer, mens andre har 

bodd ute i flere år. Flere av disse kommer til kirkens månedlige middag for fattige og 

hjemløse, satt i verk av en av kirkens husgrupper.  

Den blå kirkebygningen er en vakker trebygning fra begynnelsen av 1900-tallet. Den 

har et tårn, men ingen kirkeklokker. Glassmalerier preger bygningen, men bildene har ingen 

framstillinger av mennesker eller hendelser, de er kun dekorative. I kirkebygningen finnes 

fem spisesteder: To thailandske, en vietnamesisk og en koreansk1, i tillegg til kirkens egen 

kaffebar, The Watershed. Med unntak av det siste leier disse spisestedene lokalitetene fra 

Vineyardkirken, men har ellers ingen tilknytning til kirken.  

Seattle Vineyard er en protestantisk, evangelisk og karismatisk kirke. I selve Seattle 

var denne kirken den eneste Vineyardkirken, men i staten Washington fantes det flere. At 

kirken er protestantisk vil si at den står i en teologisk tradisjon med røtter tilbake til 

reformasjonen på 1500-tallet. Reformasjonen hadde sine sentra hos Luther i Tyskland og 

Calvin i Sveits, der motstanden mot den katolske kirke gav seg utslag på ulike måter. Seattle 

Vineyard står først og fremst i en teologisk tradisjon fra Calvin og har teologisk lite til felles 

med den katolske kirke.  

Det evangeliske bunner i troen på Jesu død og oppstandelse, og at dette skal formidles 

slik det blir pålagt i Misjonsbefalingen: Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine 

disipler i det dere døper dem i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn (Matteus 

28:19).2 Trettifire prosent av kirkens medlemmer anser merkelappen evangelisk som den 

beste merkelappen på seg selv, mens det samme antall vil heller kalle seg karismatisk3. Max 

Webers beskrivelse av charisma er fortsatt en holdbar definisjon av det karismatiske:  
                                                 
1 I Seattle er det mange innvandrere fra Asia, og restaurantfloraen preges av dette. 
2 Evangelicalism, a movement in modern Anglo-American Protestantism (and in nations influenced by Britain 
and North America) that emphasizes personal commitment to Christ and the authority of the Bible (Encarta 
Encyclopedia 2001). 
3 Kilde, survey i Seattle Vineyard juli 1998. De resterende fordeler seg på moderate (ni prosent), 
fundamentalister (tre prosent), liberale (to prosent) og annet (sytten prosent). Denne survey ble gjennomført av 
sosiologen April McEaton som gjennomførte sitt feltarbeid (2 måneder) i Seattle Vineyard de to første månedene 
av mitt feltarbeid. Ett år senere fikk jeg resultatet av undersøkelsen i hefteform (av Pastor Ed). Jeg fikk også 
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Charisma is a term applied to a certain quality of an individual personality by virtue 
of which he is set apart from ordinary men and treated as endowed with supernatural, 
superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities. (Weber 1947:361 
in Morris 1987:72). 

 

Her vil jeg spesielt understreke det innholdsmessige, siden medlemmer i Seattle 

Vineyard anså det som en sannhet at alle troende kan bruke de overnaturlige åndsgaver (gifts 

of the Spirit: profeti, tungetale, visdomsord osv.). Det allmenne i bruken av åndsgaver 

rettferdiggjør at kirken kan kalles karismatisk. Det skjer i det mennesker opererer på et 

åndelig plan, det vil si framfører en profeti, en tungetale eller på en spesiell måte taler eller 

ber, påvirket av Den Hellige Ånd (the Holy Spirit). Dette skjer i de fleste samlinger i Seattle 

Vineyard.  

 

FIND A WAY (En samfunnsvitenskapelig kontekst) 

Den amerikanske åndelighet kan i dag kalles en åndelig søkekultur (spiritual quest 

culture – et begrep hentet fra Sosiologen Wade Clark Roof 1999:59). Jeg vil langt på vei følge 

Roof i hans argumentasjon for hva som ligger bak denne mentaliteten. Han framholder at fem 

kulturelle strømmer har betydning for at amerikanere preges av denne søkekultur: Den første 

er modernitet og det som følger fra den, den andre er religionens kulturelle betydning i USA, 

det tredje er at selvet har fått en viktigere rolle, det fjerde er medias rolle og det femte er 

knyttet til globalitet og hvordan det skaper nye muligheter og alternativer. Jeg vil gi en kort 

presentasjon av Roofs tilnærming til religion og hvordan dette gjenspeiles i mitt materiale.  

Roof ser for seg at religion kan være av to typer, ordinær eller ekstraordinær. Den 

ordinære religion kan sees i menneskers tilbedelse av naturen, høytidsritualer, myter og 

helbredelsespraksis, mens det ekstraordinære i sterkere grad blir formalisert og 

institusjonalisert. Den ekstraordinære religion ender ofte opp som "den offisielle religion" 

med en guddom som er "der oppe" eller "der ute". I følge Roof opplever mange moderne 

mennesker dette som fjernt og søker etter et mer personlig, nært møte med det guddommelige.  

Blant aktører i Seattle Vineyard så jeg nettopp dette, en sterk vekt på erfaringer, 

følelser, overnaturlige hendelser og en relasjon til en guddom som til dels var i mennesket 
                                                                                                                                                         
godkjennelse fra April til å bruke undersøkelsen i mitt arbeid. Undersøkelsen var en del av et landsomfattende 
prosjekt satt i gang av Institute of Social and Religious Research at Hartford University. Fra nå av henviser jeg 
til rapporten som ”Gill 1999”, da sosiologen Jill Gill var hovedansvarlig for rapporten fra Seattle.  
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(the Holy Spirit in us). Min analytiske tilnærming til troen slik den framsto blant 

enkeltpersoner i Seattle Vineyard har mye til felles med den ordinære religion i Roofs 

analyse. I et intervju satt psykologen Margaret ord på erfaringenes viktighet i det jeg ba henne 

fortelle om sitt møte med Vineyardbevegelsen og John Wimber:  
 
What I was looking for in a pastor was not some great theological guru or some great 
bible scholar, but someone who had a good handle on direct application of the Word, 
and an understanding of how the Holy Spirit interacted with us. So I was not that 
much enamored with any of the power, but more enamored with the sense of a very 
personal, very real, very loving Jesus that was there. The lack of legalism, the lack of 
condemnation. I've just been through so much bad theology that I saw that this was 
very gracious, very gentle, more in line with who I was as a person. I didn't really 
have a lot of discernment, on excesses or anything else, so I think I was more attracted 
to John Wimber as a pastor and the balance of teaching that I heard coming from him, 
and also, I just had such a sense of God's presence and power. At the conferences I got 
a lot of personal healing. I was just…it was just…This is it - this is a God that is alive 
and real! (Margaret i intervju med meg 8. mars 1999).  
 

Jeg definerer religion som den institusjonaliserte tro, som fellesskapets felles prosjekt. 

Ved å gjøre det plasserer jeg religion som den ekstraordinære religion i Roofs betydning. Jeg 

så spredte forsøk på å formalisere troen i Seattle Vineyard, først og fremst fra kirkens pastorer 

og lederskap, men også i kirkens husgrupper og tjenestegrupper. Det kunne se ut til at religion 

(slik jeg bruker begrepet analytisk) var viktigst for lederne. De andre jeg møtte underspilte 

ofte betydningen av religion. De var ikke så opptatt av kirkesamfunnet de tilhørte, det 

teologiske fundamentet eller symbolene som ble brukt i gudstjenestene. Som Margaret sa i 

sitatet ovenfor søkte de en Gud som levde og var virkelig. Det som trakk dem til en 

Vineyardkirke var at de fikk en opplevelse og følelse av å erfare guddommen, først og fremst 

gjennom musikk, lovsang og opplevelser. Margaret uttrykte det på denne måten: I liked being 

in the middle of the action and being so in love with God and so grateful for everything he did 

in my life. I wanted to give it all away. The Anaheim Vineyard was a kind of Mecca for 

believers. People came from all over the world to experience what was happening (min 

understreking). Dette er et uttrykk for det jeg har valgt å definere som tro; aktørers  evne til å 

feste sin tillit i noe(n) utenfor eller i mennesket, en åndelig/spirituell tro inkluderer tillit til en 

åndelig virkelighet utenfor eller i mennesket. Tro er i sterkere grad enn religion knyttet til 

individer. Ved hjelp av diskusjon, forhandling, tekster, hendelser, åpenbaringer, tradisjoner og 

maktforhold institusjonaliseres trosforestillinger og religion dannes og endres. Dette er i tråd 

med sosiologene Berger og Luckmanns (1966) tilnærming til den sosiale verden. Ved 
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fødselen er mennesket en del av en sosial verden som eksisterer på forhånd. Ved individers 

handlinger gjenskapes og forandres denne verden. Religion kan sees i lys av en slik 

tankegang4. Individers valg og handlinger påvirker fellesskapet, som igjen påvirker individers 

tro. I en slik tilnærming blir religion svært dynamisk.  

Roof mener å se at et kjennetegn ved det moderne er en søken etter helhet (wholeness). 

Denne søken har sin bakgrunn i en differensiering og rasjonalisering av religion i de vestlige 

land (Roof 1999:59-). Opplysningstidens filosofer og den industrielle revolusjon i 

modernitetens tidlige faser utfordret de religiøse ledere til å finne en mer rasjonell basis for 

sannhet og sosial organisasjon. I modernitetens pluralisme og privatisering utfordres alle 

religiøse tradisjoner. Rasjonaliseringen og den institusjonelle differensiering utløser sterke 

krefter som underminerer opplevelsen av helhet (wholeness) i livsopplevelsen og fjerner 

mysteriet fra verden.  Aktører opplever dette som tomt og søker dermed etter en form for 

helhet (Roof 1999:61-) 

Jeg følger Roof i hans analyse av forholdet mellom modernitet og religion. Resultatet 

blir i Roofs ord en "helhetshunger" (”wholeness-hunger” Roof 1999:62). Jeg vil knytte denne 

helhetshunger, som jeg også observerte i Seattle Vineyard, til begrepet monistisk holisme, et 

begrep hentet fra antropologen Odd Are Berkaaks analyse av helhet i det moderne. Denne 

diskusjonen kommer jeg tilbake til i avslutningskapitlet, men jeg kan allerede nå si at jeg 

slutter meg til en definisjon fra Berkaak om moderne mennesker som personer som befinner 

seg i krysningspunkter mellom ulike sosiale sirkler. I tro og religion har individers handlinger 

og holdninger betydning for fellesskapet. I krysningspunkter velger og vraker aktørene fra 

ulike tradisjoner og teknikker. Selv kan de oppleve en helhet, og de arbeider også i retning av 

det å oppnå helhet med og for andre. En diskusjon rundt tro, religion og det moderne vil være 

knyttet til Berkaaks perspektiv samt begreper fra Anthony Giddens, Zygmunt Bauman og 

Peter Berger.  

 

                                                 
4 Peter Berger gjør selv dette i boken ”The Sacred canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion” 
(1993/1967) 
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FRA PILEGRIM TIL KIRKEGJENGER TIL SØKENDE (Historisk 
kontekst) 

Amerikansk historie er sterkt preget av religiøse bevegelser, fornyelser og ulike 

kirkesamfunn. Enhver bevegelse, også Vineyardbevegelsen til tross for dens korte historie, 

har blitt preget av det som har skjedd tidligere.  

Skipet Mayflower er kjent for de fleste amerikanere. Med dette skipet kom kristne 

pilegrimer til Amerika i 1620 for å opprette en koloni på Østkysten. Her ønsket de å bygge 

”det nye Jerusalem”, et land der Bibelens idealer skulle holdes i hevd og broderkjærligheten 

skulle råde, et sted der den kalvinistiske tanke om de troendes fellesskap endelig skulle få 

gjennomslag. De følte at de hadde en guddommelig oppgave foran seg. Det var Guds vilje, 

trodde de, å etablere et religiøst samfunn i villmarken. Historikeren Edwin Scott Gaustad 

vektlegger pilegrimenes5 sterke vekt på fellesskapet og Ordet:  

 
"The church is not a building, but a gathering of the faithful who, in the words of the 
Salem group, covenant with the Lord and with another; and do bind ourselves in the 
presence of God to walk together in all his ways, according as he is pleased to reveal 
himself unto us in his blessed word of truth (Gaustad 1990:55) 

 

Det å ha fellesskap (covenant), få Gud åpenbart (reveal himself) og Ordets betydning 

(blessed word of truth) er idealer som fortsatt holdes sterkt i hevd av medlemmer i Seattle 

Vineyard flere hundreår senere. Kirkeforståelsen er preget av en kalvinistisk tanke om de 

troendes fellesskap, en gjennomgående tanke i amerikansk kirkehistorie. Dette er et ideal som 

kristne i USA stadig har kommet tilbake til. Tidvis har fellesskapene mistet noe av 

intensiteten og begeistringen som preget de første pilegrimer. Da har vekkelser og fornyelser 

hatt stor betydning. Den første store vekkelsen i amerikansk historie kalles ”the Great 

Awakening” og skjedde i 1740-årene. En av de fremste talsmenn var Jonathan Edwards. Han 

var svært opptatt av følelsenes plass i religion. I 1746 skriver han at religion ikke har å gjøre 

med intellektuell forståelse alene, men går utover forståelsens rammer og over i det som kan 

kalles hjertet. Edwards forklarer at hjertets forandring er mer enn en intellektuell forandring. 

Det første involverer en dyp følelse, ny retning og et forandret liv. Å bli fortalt at honning 

smaker søtt er noe annet enn å smake det selv. Denne kunnskapen er direkte, intuitiv, sikker 

                                                 
5 Pilegrimene besto av to grupperinger kalt puritanere og separatister. Puritanerne ønsket å ”rense Statskirken (I 
England), mens separatistene ønsket å opprette et separat kirkesamfunn.  
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og hviler på en opplevelse som hverken kan fornektes eller betviles. Denne formen for 

kunnskap kommer fra en hjertets følelse. I Edwards egne ord: it is not a thing that belongs to 

reason...it is not a speculative thing, but depends on the sense of the heart. (Gaustad 1990:58).  

Om det ikke alltid er direkte henvisninger til historien, kan mye av denne forkynnelsen 

gjenkjennes i taler og samhandling i Seattle Vineyard. Ordet (the Word), fellesskapet (the 

Body), ånden (the Spirit) og hjerteforholdet (the sense of the heart) er velkjente og mye brukte 

begreper i Seattle Vineyard i 1998/1999. Avstanden fra Jonathan Edwards uttalelse i 1746 til 

det som sies fra talerstolen i Seattle Vineyard i 1999 kan være svært kort. Calvin, Luther, 

Augustin, Wimber og andre velkjente teologer og kirkeledere blir stadig sitert i pastorens 

taler. ”Det gamle budskap” blir dermed pakket inn i en ny innpakning. Rammen er svært 

annerledes, mens det i forkynnelsen er mange linjer tilbake til tidligere forkynnere og 

vekkelsesbevegelser. Denne kirken, og Vineyardbevegelsen, kan ikke sees som løsrevet fra 

amerikansk historie og kirkehistorie. Bevegelsen er et eksempel på noe som har skjedd igjen 

og igjen i USA; en revitalisering av gamle sannheter, og en vektlegging av følelser, 

opplevelser og erfaring i den kollektive religion. I boken Cities on a Hill (1981) observerer 

antropologen Frances Fitzgerald: Americans have long followed a pattern of ”starting over” – 

creating new religions, or perhaps better put, new versions of old religions. Den kristne tro, 

slik den tolkes av forkynnere i Vineyardbevegelsen, har mange linjer til historien, men formen 

er ny. Budskapet formidles på en ny måte for å nå ut til dagens mennesker. Kirken ønsker å nå 

de søkende. Jeg vil nå gi en mer fyldig presentasjon av Vineyardbevegelsen og Seattle 

Vineyard. 

 

VINEYARDBEVEGELSEN, FORNYELSENES BEVEGELSE 
 
A Vineyard of Wine, sing of it! 
I, the Lord, am its keeper; I water it every moment. 
Lest anyone damage it, I guard it night and day 

      Isaiah 27:2-3 6

Navnet Seattle Vineyard kan gi mange assosiasjoner. Jeg satt i nærheten av 

resepsjonen da en person ringte kirken for å inkludere Seattle Vineyard blant de andre 

                                                 
6 Begynnelsen av presentasjonen av bevegelsen i A brief History of the Vineyard Movement - i informasjonsperm 
gitt til alle nye medlemmer i Seattle Vineyard. 
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vingårdene på Vestkysten. Med latter fortalte resepsjonisten at dette faktisk var en kirke, og at 

de ikke hadde så mye av den slags vin å tilby. Navnet Seattle Vineyard (Vingård) er knyttet til 

bevegelsen Vineyard, en protestantisk bevegelse som ble opprettet i Beverly Hills, California 

på midten av 1970-tallet. I presentasjonen av bevegelsens historie står det:  

 
God prophetically gave the name Vineyard to these newly gathered people. Musicians, 
actors, business people, students, and those simply hungry to know, experience and 
share God, came together in small groups and large meetings, as literally thousands 
received Jesus. (”A brief history of the Vineyard Movement” i Seattle Vineyards 
informasjonsperm (som gies til nye medlemmer)).  

 

På 1980-tallet spredde bevegelsen seg til ulike deler av USA og ble samlet i en løs 

forening av kirker7 under ledelse av John Wimber i 1982. Han ble en av de mest sentrale 

ledere for den karismatiske fornyelsen i USA og Europa. Under Wimbers ledelse ble 

Vineyardkirker etablert i over 40 land, og bevegelsen økte i både medlemstall og kirker.  

I Seattle Vineyard var kjennskapet til bevegelsen ofte liten. For mange var det i det 

hele tatt lite viktig at de tilhørte nettopp Vineyardbevegelsen. I en survey i kirken i juli 1998 

(Gill 1999:10) sa bare åtte prosent av de tilstedeværende at kirkens tilhørighet i bevegelsen 

var viktig for dem. Det som ikke kom fram gjennom en slik sosiologisk undersøkelse, men 

som kom fram gjennom mitt feltarbeid, var hvordan bevegelsen har hatt betydning for 

aktørene i forhold til å være en katalysator for fornyelser og vekkelser. ”Den tredje bølge”, 

profetbevegelsen og/eller Torontofornyelsen ble stadig nevnt i intervjuer og samtaler. For 

mange var disse fornyelser avgjørende i ulike faser av deres kristenliv. Min gjennomgang av 

bevegelsens historie vil derfor bestå av en kort innføring i disse fornyelser. Bevegelsen 

utgjorde mer enn disse fornyelser, men ut i fra en antropologisk avveining var det disse som 

hadde mest betydning for aktørene i mitt feltarbeid.  

Tre store fornyelser med utspring i Vineyardbevegelsen skapte begeistring og 

kontroverser i kirker over hele verden. Den første var nært knyttet til bevegelsens 

grunnlegger, John Wimber. Den ble kalt ”den tredje bølge”8 og var kjennetegnet av en sterk 

                                                 
7 …the Vineyard came together as an association of independent churches for mutual support, edification and 
encouragement under the headship of Jesus while acknowledging the leadership of John Wimber. (A brief 
history of the Vineyard Movement, s. 2) 
8 Disse tre bølger var henholdsvis pinsedag i Jerusalem da Peter og disiplene opplevde ”pinseunderet” der tunger 
av ild ble tent over deres hoder. ”Den andre bølge” skjedde i Azusa Street i Los Angeles på begynnelsen av 
1900-tallet da startskuddet gikk for den såkalte ”klassiske pinsevekkelse”.  Den tredje bølge var ment å føre 

 15



vekt på helbredelse, tegn og under. Wimber ønsket med denne fornyelsen å føre 

karismatikken inn i de etablerte kirker, og forkynte dermed i en rekke ulike kirkesamfunn.   

 Den andre store fornyelse hadde sitt sentrum i en Vineyardkirke i Kansas City. Denne 

hadde sitt fokus i det profetiske og at Gud igjen hadde oppreist profeter i menighetene. Også 

denne fornyelsen spredde seg til ulike deler av USA og verden, og profetene dro til ulike 

menigheter med sine budskap9. Dette skapte en del kontroverser og problemer innad i 

bevegelsen, og John Wimber besluttet at denne gruppen skulle ekskluderes fra bevegelsen.   

 Den siste store fornyelsen oppsto i Toronto i begynnelsen av 1994. Også denne 

fornyelsen fikk stor oppmerksomhet over hele verden. Toronto Airport Vineyard i Canada var 

sentrum for fornyelsen, og predikanter, prester og pastorer fra hele verden dro til Toronto for 

å oppleve det som skjedde. Fornyelsen var kjennetegnet av en rekke manifestasjoner. I 

møtesalen var det mange som opplevde spesielle ting: Noen falt, andre ristet voldsomt, lo 

hemningsløst, ropte dyrelyder eller ble liggende urørlige på gulvet. Dette fant ledelsen i 

Toronto presedens for i Bibelen, samt at det ble tillagt profetisk og eskatologisk mening10. I 

det mennesker kom tilbake fra Toronto ble mange av disse manifestasjonene spredd til flere. 

”The Toronto Renewal”, " the Renewal" eller "The Toronto Blessing" var ulike navn på dette, 

og Vineyardkirker over hele verden ble sentrale steder for fornyelsen. Det spredde seg også 

raskt til andre kirkesamfunn, og blant disse fant vi den anglikanske kirke i England og 

lutheranere, pinsevenner og misjonsforbundere i Norge. Bevegelsens grunnlegger, John 

                                                                                                                                                         
”åndens kraft” (”Power Evangelism”, ”Power Healing” etc (navn på John Wimbers bestselgerbøker)) til 
millioner av kristne i de etablerte kirkesamfunn. 
9 Rick Joyner er leder for stiftelsen Morning Star. Han har ofte samarbeidet med profetene i Kansas City, og med 
ledere innenfor Vineyardbevegelsen. I boken Høsten (1989) skriver han ned en profeti til den verdensvide 
kirken. For å gi et lite innblikk i formen dette blir skrevet/sagt i følger her et lite utdrag av denne profetien: 
Katastrofale jordskjelv vil inntreffe stadig hyppigere. Noen av de mest dødbringende vil inntreffe i områder som 
man tidligere regnet som relativt trygge for jordskjelv. Disse vil gjøre dem enda mer dødbringende, fordi det var 
ingen som tenkte på jordskjelv da bygninger ble konstruert. Dette vil gjøre at mindre av kraften vil bli absorbert, 
og sjokkbølgene vil bre seg mye lenger utover uten å miste sin kraft. Et av disse dødbringende jordskjelvene vil 
inntreffe på Østkysten av USA. Det vil ha en slik kraft at det kan merkes på Vestkysten. Ødeleggelsene på grunn 
av dette jordskjelvet vil strekke seg til vest for Missisippi-elven. Et jordskjelv vil legge Florida øde og bryte det 
løs fra fastlandet. Hele kystlinjen i vest vil bli drastisk forandret i et stort jordskjelv. I noen områder vil havet 
trenge seg innover i landet til det som nå er ørkenstrøk. Både Asia og Sør-Europa vil gjentatte ganger bli 
rammet av rekordsterke skjelv. Noen av dem vil nesten utslette hele nasjoner. Et av de større landene i Sør-
Europa vil forsvinne helt, bortsett fra noen små øyer. Fordi kraftverk og kraftlinjer blir ødelagt, vil store deler 
av de mest avanserte og moderne landene være uten elektrisk kraft i flere år. (Joyner 1989:140). Alt er ikke like 
dramatisk som dette utdraget. En hel del av profetien er praktiske råd til kristne om hvordan de skal leve når de 
ser at "de siste tider" kommer. Rick Joyner skriver stadig profetiske bøker og flere av medlemmene av Seattle 
Vineyard leser disse.  
10 Eskatologisk = lære om de siste tider, Kilde: Brev fra John Wimber/Todd Hunter til Vineyardpastorer 13. 
Desember 1995, side 1 
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Wimber, samt bevegelsens lederskap, så etterhvert med noe uro på retningen det bar, og 

ekskluderte i desember 1995 Toronto Airport Vineyard fra bevegelsen.  

 John Wimber døde høsten 1997, men før sin død utnevnte han Todd Hunter som 

nasjonal leder11 av bevegelsen. I juni 1999 møtte jeg ham i Los Angeles, og jeg intervjuet 

ham i hans kontor i Anaheim Vineyard, bevegelsens ”moderkirke” og kirken John Wimber i 

en årrekke var tilknyttet. Kontorets vegger var dekket av bokhyller, og jeg forsto raskt at dette 

var en belest mann. På skrivebordet lå det hauger av papirer og flere bøker med bokmerker på 

ulike steder. Kontoret var delt i to deler. I den ene delen var det et stort skrivebord, mens en 

salong opptok plassen i den andre delen av kontoret. Vi satt oss i skinnsalongen, han ga meg 

en flaske med vann, jeg satt på båndopptakeren og begynte intervjuet. I det vi kom inn på at 

bevegelsens kirker var svært forskjellige trakk Todd Hunter fram fornyelsene som en 

årsaksforklaring på dette. I intervjuet presenterte Hunter hvordan han plasserte bevegelsen, 

som en bevegelse midt i en moderne verden: 

 
Per: It seems like Vineyard churches are very different from one church to another?  
 
Todd Hunter: They are. We have a lot of diversity. We planted a lot of seeds along 
the way that have grown up, so for instance when I first met John (Wimber), in 1978, 
he was sort of a mildly charismatic, conservative Quaker who had just come in to 
Calvary Chapel, so that kind of represented John for the first two or three years, and 
then there was "the healing era", and then there was "the Fuller Signs and wonders 
and church growth era", but all that was largely consistent, so from about 78 to 88, 
those first ten years, they had some variation in numbers, but where largely consistent, 
but then you had the "Prophetic era" and then you had the "Toronto era" and now you 
have sort of the last three years or so, since we disassociated from Toronto. So 
depending on when you came into the Movement, that's what you think the movement 
is. There are churches that are very much into the prophetic and churches that are 
very much into the renewal, but most of our churches are churches that are more 
stereotypically sort of  "third way", conservative evangelicals open to the things of the 
Holy Spirit.  
 
Per: Is that OK?  
 
Todd Hunter: Oh, yeah. There is nothing I can do about it. You know, at some point, 
we have had many churches leave, people don't realize it, because the Vineyard never 
shrinks because we plant churches so fast, but we have had a lot of people leave over 
the prophetic and the Toronto thing. Probably 50 or 60 or more churches, mostly 

                                                 
11 Ingen har erstattet John Wimber som internasjonal leder. I intervjuet forteller Todd Hunter at dette muligens 
aldri vil skje. Todd Hunter er likevel som leder for Vineyard i USA bevegelsens fremste leder, og han forteller 
også at han på mange måter blir sett på som John Wimbers etterfølger. 
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unhappy people who aren't willing to be in the radical middle and keep alive the 
tension, who wanna go to one side or the other, most of them have left.  
 
Per: Are there limits for the Movement when it comes to what is a Vineyard and what 
is not?  
 
Todd Hunter: Yeah, but it is not chisel and concrete, it's not highly objective, it's still 
somewhat intuitive and subjective, very relational still. In the Vineyard it's that way, 
but we don't apologize for it, because we'd rather be driven by relationships than rigid 
rules about who's in and out. We will not be able to do this forever, if God blesses us 
and we get to be 5000 and not 500 churches in America, I'm sure it will be more rules-
driven and policy-driven, and driven by tradition and heritage, but we are so young, 
and small, that as long we can be relational we will keep trying to be that.  
(Mitt intervju med Todd Hunter, 2. Juni 1999) 
 

Spenningen i "den radikale middelvei" ble understreket av Todd Hunter. Bevegelsen 

ble plassert nettopp i denne spenningen mellom nytt og gammelt, tradisjoner og fornyelser, 

opplevelser og bibeltroskap. Noen ønsket å holde fast på det ene (for eksempel det gamle) og 

forlot bevegelsen av den grunn, andre ønsket bare ”det nye”, og forlot  bevegelsen av den 

grunn. De som forble i bevegelsen var de som i følge Todd Hunter maktet å leve i spenningen. 

Både kirker og enkeltpersoner levde i ”den radikale middelvei”. Denne spenning velger jeg å 

kalle ambivalens. Ambivalensen inkluderer et "både - og", to eller flere motsetninger og en 

hel del spenning ("tension"). Min påstand er at denne spenningen kjennetegner det å leve med 

en tro i det moderne, og av den grunn var Vineyardbevegelsen et interessant felt i forhold til å 

studere nettopp dette. Mange kirker og kristne velger en isolasjonistisk holdning til det 

moderne12, og unngår på denne måte spenningen og ambivalensen. Todd Hunter hevdet at de 

ønsket å leve i spenningen, ikke bare det, men søke den aktivt. Troen blir dermed utfordret av 

det moderne liv og all den ambivalens og spenning det fører med seg. En søken mot en Gud 

som var i live og virkelig (sml Margaret tidligere i kapitlet) ble dermed viktig. Seattle 

Vineyard var ikke et unntak. Jeg beskrev tidligere Seattle Vineyard som en kirke der 

opplevelser og følelser var sentrale og troen var opplevelsesnær. Jeg ønsker å presentere 

denne opplevelsesnære form for kristendom gjennom å beskrive et lovsangsmøte i Seattle 

Vineyard. I denne beskrivelsen presenteres en rekke av aktørene i mitt feltarbeid. Historien er 

                                                 
12 Historikeren George Marsden skriver i boken Fundamentalism and Evangelicalism (1991) at fundamentalister 
og evangelikale All share to some degree the common experience of becoming ousiders to the most sophisticated 
modern culture (Marsden 1991:6) 
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bygd opp rundt disse personenes beskrivelser av sine opplevelser i etterkant av møtene, i 

tillegg til mine observasjoner og betraktninger i lovsangssamlinger.  

 

GOD IS HERE – LET’S PARTY!!! 13

"Are you young at heart?" Lovsangslederen roper det ut, og flere brøler et høyt 

YEEEESS! tilbake. Det er søndag kveld, og det er lovsangskveld i Seattle Vineyard! Kvelden 

da alle kan slå seg løs, glede seg over å være (Guds) barn og ha en skikkelig fest i kirken! 

"Hvorfor hopper, hyler og danser dere så mye under lovsangen", spurte jeg en av de 

danseglade. "Du har ikke helt forstått det", svarte han. "Har du noen gang sett et barn som 

gleder seg voldsomt over noe? Barnets kroppsspråk viser det jeg føler. Barnet kan ikke stå 

stille, gleden bobler innenfra og han kan stå og hoppe rett opp og ned i begeistring. Slik 

kjenner jeg det, det  kan ikke kontrolleres, men gleden må komme ut i kroppen", fortsatte han. 

Det er mange grunner til at folk opplever det godt å danse. Noen fortalte at de trengte å få ut 

all energien, sorgen, gleden og oppgittheten som fantes på innsiden. Danse det ut, glemme seg 

selv for en stund og konsentrere seg om at de er i sammen med Gud og venner.  

På scenen står musikerne og de dundrer løs med Nirvanas14 "Smells like teen spirit". 

Teksten er noe forandret, så de synger om Jesus. Det er vilt. Mike kaster seg inn i dansen med 

de andre. Dette er skikkelig party, grunge, fart, svette og energi. Som vanlig har stolene blitt 

ryddet unna i den ene enden av lokalet. Det gjør at de ikke behøver å være redde for å dulte 

borti noen av stolene. Frank hopper opp og ned, dulter borti Mike og Gary og smiler til Amy i 

det hun kaster seg ut i dansen. De synger, nei, de hyler med i koret, løfter hendene, kaster på 

håret og hopper rundt hverandre. Trommeslageren slår de siste slag, og Frank synker ned ved 

bakre vegg mens Lovsangslederen roper: "Yes, you are young at heart!"  

Bandet roer det ned med en balladepreget sang. Mange synker ned langs veggen ved 

siden av Frank, mens andre danser stille rundt i salen. En har grepet tak i et av flaggene som 

ligger bakerst i salen og vifter det sakte fram og tilbake mens hun danser sakte rundt i salen. 

                                                 
13 Ca. En gang i måneden arrangerte kirken disse lovsangskveldene. I motsetning til i de vanlige møtene var 
dette samlinger først og fremst for kristne. Her var mer tillatt og friheten var stor. Denne fremstillingen er først 
og fremst hentet fra en lovsangssamling 20. september 1998. Enkelte hendelser er hentet inn fra andre 
lovsangssamlinger, men denne framstillingen kan ansees som en typisk lovsangskveld.  
14 Nirvana var en av de ledende gruppene innenfor musikkstilen grunge på begynnelsen av 1990-tallet. Seattle 
ble i denne perioden en av de mest hippe musikkbyer i USA. 

 19



Amy står på den samme flekken, men snurrer rundt og rundt med armene ut til siden.15 Frank 

lukker øynene, løfter hendene og lar sinnet få ro. Sangen ser ut til å tale til ham:  
 

There is a mansion in heaven where the King of Glory dwells. I come to the 
banqueting table, that the Father and His son have prepared. I bow down and throw 
down my crown. With the beasts of the field and the birds of the air I will shout: 
 
Fill my life with Your glory Lord, fill my heart with Your love, fill my soul with Your 
presence, I can't get enough.16

 

 Lovsangslederen ber alle om å åpne opp for det som måtte komme av åndelige gaver. 

Frank står fortsatt helt i ro, i ham er det stillhet akkurat nå, og han har tydeligvis ikke behov 

for å synge ut noe. Rundt meg hører jeg mange synge ut sin glede og sin sorg, men mange står 

som Frank, helt i stillhet. Frank lukker øynene og konsentrerer seg om denne indre 

kommunikasjonen med Jesus17. Han forteller meg etterpå:  
 

Jeg opplevde at han (Gud) sa til meg at han er glad i meg og ønsker meg alt godt. 

Kjærligheten ble en sterk følelse, og jeg kjente at jeg måtte dele den med noen. Jeg 

grep tak i noen av de som sto rundt meg og gav dem en klem.18 Det er godt å oppleve 

at vi er i sammen som søsken. Jeg stilte meg inntil veggen bakerst, lukket øynene og 

forestilte meg hvordan det ville vært om Jesus plutselig hadde manifestert seg for oss 

på scenen, i en lyskule eller noe19. Plutselig opplevde jeg at folk kanskje ikke gledet 

seg så mye som de ville om de virkelig hadde trodd at dette var sant, og det ble litt 

tungt for meg. Tenk om han (Jesus) hadde åpenbart seg på en slik måte at alle hadde 

sett ham, strukket seg ut mot ham og tatt ham i mot. Da ville lovprisningen blitt 

sterkere. Alle ville reist seg opp, strukket seg mot ham og lovprist ham med hver 

eneste fiber i kroppen. Han som er skaperen av jorden og alt som er på den. Jeg kjente 

                                                 
15 Da jeg så dette minnet det meg om dervisjenes dans i Tyrkia. Kvinnen jeg observerte snurret rundt og rundt på 
samme punkt i minst 5 minutter. 
16 Tekst og musikk av Rita Springer, en av Seattle Vineyards lovsangsledere. Dette var en av de mest brukte 
sangene i Seattle Vineyard det året jeg var der. 
17 En av kirkens yngre kvinner, Mavis, sa det på denne måten: Most of the time I don't really sing that much. I 
just sort of stand there or sit there and have this communion with Jesus that is internal, and there is this sense of 
being wooed by God, so it's us to God and God to us. I guess communing goes both ways, and there is this sense 
of togetherness because we do it to-gether. (I intervju  24. Oktober 1998) 
18 En person sa at han tidvis syntes det var vanskelig å synge eller meditere. Han opplevde likevel Guds nærvær i 
lovsangen og måtte få det ut på en måte. Hans måte var å gi klem til ulike mennesker i lokalet, eller gå å prate 
med de som så ut til å være utrygge. 
19 Dette, og den følgende hendelse (og historie), er direkte sitat fra ”Franks” opplevelse på en lovsangssamling. 
(fortalt i intervju med meg desember 1998). 
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tårene presse på, og de begynte å renne nedover kinnet mitt. Jo mer jeg tenkte på hvor 

fantastisk det ville vært, jo mer begynte jeg å gråte. Jeg kjente at det tunge ble løftet av 

meg, og jeg gråt enda mer. Bette danset på den andre siden av dansegulvet, og 

plutselig møtte jeg øynene hennes. Jeg kjente at dansingen hennes gav en gjenklang i 

mitt hjerte. Wow, det var vakkert å se hvordan hun priste Gud med sin dans. Hun 

levde ut akkurat det jeg tenkte på tidligere. Jeg gledet meg over det, og lukket øynene 

igjen. Plutselig merket  jeg at noen danset rett foran meg og rundt meg. Jeg åpnet 

øynene og så at Bette danset i sirkler rett foran meg, dette var litt sprøtt, men jeg 

opplevde at jeg sto sammen med henne i ønsket om at Gud skulle åpenbare seg for oss. 

Det skjedde jo i dette. Det var som om vi var knyttet sammen i det samme ønsket foran 

Gud. Jeg opplevde det utrolig godt! Hun danset rundt meg, stadig nærmere. Jeg knakk 

sammen og dunket inn i henne. Hun kastet armene rundt meg og gav meg et kyss i 

nakken. Det kjentes ut som om Jesus kysset meg. Jeg har aldri opplevd noe lignende. 

Sangen sluttet, og jeg var på vei til å sette meg på en av stolene. Bette grep tak i meg 

og sa: "Frank, bare så du vet det, det var et hellig kyss!". Selvfølgelig opplevde jeg det 

som om hun danset i Guds uskyld, og at opplevelsen var god. Jeg tror ikke at jeg har 

opplevd Gud så nær på lenge. At Gud viser sin kjærlighet gjennom sin kropp20 ble 

tydelig for meg gjennom dette.  

 

Amy setter seg ned noen minutter før hun går ut i kaffebaren for å hente seg et glass 

med vann. Det er mange som har tenkt den samme tanken. Det er nesten kø ved 

vanndispenseren. Hun tar det med ut i salen, og ser at Mary og Jane har gjort det samme. De 

går arm i arm ut i salen og er klare for fortsettelsen. Bandet har dratt i gang noe som høres ut 

som en israelsk folkedans, og nå har virkelig intensiteten og tempoet økt igjen.  Teksten lyser 

mot oss fra lerretet over scenen: 

 
I will celebrate before the Lord 
I will become even more undignified than this 
and I will be humiliated in my own eyes 

 

Susan og Jane griper tak i Amys hender og de er på full fart rundt og rundt i salen. 

Stadig flere henger seg på og snart er det 15 - 20 personer som danser i en lang rekke. De 
                                                 
20 Kristi kropp blir tolket som kirken, menigheten og dets medlemmer. 
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springer etter hverandre mens de holder hverandre på skuldrene og hopper og slår ut med 

armer og ben. Susan, Jane, Mike, Gary og Amy holder hverandre i hendene og danser Israelsk 

folkedans. Lydnivået er høyt. Tempoet i både dans og musikk blir stadig raskere, og dansen 

blir stadig villere. Amy fortalte meg senere at det oppleves utrolig frigjørende. Hun brydde 

seg ikke om hva folk tenkte. Hun så at noen satt rolig i benkene, men det var deres valg. Hun 

ønsket å prise Herren på denne måten, og det trodde hun var greit for de andre også.  

Nå er hele salen som et virvar av flagg, remser, tamburiner og dansende mennesker. 

Mike roper høyt "Jesus" og de andre henger seg på, før Amy deiser ned i en stol og hviler ut. 

Mike står midt i salen og leser et bibelvers fra Salmenes bok. Det omhandler det å danse og 

glede seg foran Herren. Mange jubler og klapper etter at Mike har lest verset. 

Lovsangslederen spør om de orker mer, og de roper JAAAA!  Han sier at alle må huske på at 

Herren er nær, også på skolen eller jobben i morgen.  Bandet avslutter med den vakre 

balladen ”Whom have I but you”. Elaine danser med lukkede øyne. Flagget viftes fra side til 

side. Opp, ned, rundt og i sirkler. En tåre renner nedover kinnet hennes mens hun danser. 

Etterpå forteller hun meg at hun opplevde at Gud var så nær henne. I dansen opplevde hun å 

bli møtt med hele seg: tanker, følelser og kropp. I dansen kunne hun uttrykke med alle sanser 

at hun elsket sin Jesus. Møtet er slutt og folk går slitne, men stort sett glade ut av lokalet, 

mens de småprater med hverandre. 

I disse lovsangskveldene var opplevelser og følelser svært framtredende. Dette var en 

sammenheng der det ble gitt mye frihet for ulike uttrykksformer. I motsetning til møtene på 

søndag morgen var disse samlingene først og fremst for de troende. Et sted der de fritt kunne 

uttrykke sine følelser for guddommen og et sted der de kunne feste sammen med andre 

kristne. Samlingene hadde dermed mening både vertikalt (i forholdet guddom-menneske) og 

horisontalt (i forholdet mellom kristne). I denne sammenhengen var det likevel ikke så mye 

rom for å bli kjent med hverandre (foruten å se hverandres ulike måter å uttrykke sin tro på), 

så kirkens pastorer vektla viktigheten av å bli med i en mindre gruppe. I kirken var det flere 

slike grupper. Enkelte grupper var ganske spesialiserte. Kunstnere samlet seg månedlig i en 

gruppe der de tok opp utfordringer, gleder og problemer i forhold til det å leve som kristne 

kunstnere. Det fantes både manns – og kvinnegrupper, som tok opp spesielle ting i forhold til 

det å leve som menn og kvinner. Jeg valgte derimot ut Collegegruppen Ohana.  
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OHANA – MY FAMILY 

 Navnet Ohana betyr familie. Den ene av gruppens ledere var fra Hawaii, og det var 

derfra han henter navnet. Tanken var at gruppen skulle fungere som en åndelig familie for 

deltakerne, et sted der de kunne dele fra sine liv og utvikles i fellesskap. En nasjonal survey 

(Roof 1999:39) viser at en av fire amerikanere er med i en eller flere smågrupper. Disse 

gruppene er ofte terapeutiske og legger vekt på moralsk og åndelig utvikling og forandring. 

En survey i Seattle Vineyard bekreftet denne undersøkelsen. 37 prosent av medlemmene var 

med i en personlig eller åndelig vekst- eller støttegruppe i kirken, 33 prosent var med i en 

bibelgruppe i eller utenfor fellesskapet, 35 prosent deltok i en 12-stegsgruppe, mens 36 

prosent var med i en hobby eller sportsgruppe utenfor kirken. (Gill 1999:10). Dette viste at de 

fleste i dette fellesskapet var med i en eller flere smågrupper i eller utenfor kirken. 

 
What had begun in the 1960s as a quest for the ”ideal self,” an excessively 
individualistic quest, had by the early 1990s become more contained, opening the way 
for people in the presence of other people to share aspects of their lives, even their 
very intimate lives, in ways that were potentially nurturing and 
transforming…Individual stories become enmeshed in group experience, people arrive 
at their own understandings of truth in a supportive and negotiated context, the sacred 
becomes more personal, and the interior self is deepened. (Roof 1999:40) 

 

Ohanagruppen bestod av ca. 30 personer av begge kjønn, hovedsakelig i de tidlige 20-

årene. De fleste var studenter ved University of Washington eller andre høyskoler og 

universiteter. Lederne var henholdsvis asiat-amerikansk (fra Hawaii) og native-american-irsk 

(fra Alaska), men hovedtyngden av medlemmene var kaukasiske. Ohanagruppen var som jeg 

før har nevnt en av flere smågrupper i Seattle Vineyard. Denne gruppen henvendte seg først 

og fremst til studenter i de tidlige 20-årene. De møttes hver tirsdag i hjemmet til den ene 

lederen. Etterhvert ble det så mange medlemmer at samlingen ble flyttet til kirkens café, the 

Watershed. I de vanlige samlingene studerte de Bibelen, det var samtaler, lovsang og bønn 

eller forbønn. Gruppen hadde også en månedlig middag for fattige og hjemløse i bydelen.  

I det medlemmene ankom gruppen ropte ofte de andre navnet på personen (om de 

kjente ham/henne) som kom inn, gjerne etterfulgt av klapping og velkomstord. Under møtet 

var det ikke spesielle regler for oppførsel. Noen sto, noen danset og noen satt under 

lovsangen. I samtalene deltok mange i diskusjoner og dialog. Enkelte var mer frampå enn 

andre, men overraskende mange (for meg) deltok i samtalene. Det var sjeldent at noen slo ned 
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på noens tolkninger, som regel godtok de andre medlemmene de fleste tolkninger og utsagn, 

men utfylte med sine egne.  

Antropologistudenten Sheila begynte i Ohanagruppen våren 1999. Hennes tilnærming 

og opplevelse av det første møtet i gruppen var ganske typisk for hvordan mange fortalte meg 

at de opplevde det: 
 
   
My initial feeling going into the group were of caution and attentiveness. I have been a 
small group leader before, and thus feel very aware of what group dynamics can be 
like. I was initially analyzing everything and taking mental notes of what I observed. 
However, as the evening progressed, I became more emotionally involved, and left 
feeling encouraged by what I had heard. One girl in particular served to draw me out. 
She had approached me before the group started (one of the only ones to do so), and 
ended up sharing a story about herself about which I could strongly relate. This 
interaction in particular caused my feeling of ”caution” to dissipate.”  

  

 Mange av medlemmene var studenter, og hadde en relativt analyserende tilnærming til 

grupper, men i det de opplevde vennskap og kontakt med andre i gruppen ble denne 

holdningen svekket, og de gikk inn som deltagere (emotionally involved). Igjen ser vi hvordan 

opplevelser og følelser har betydning. Rachaels analytiske tilnærming ble avløst av følelsen 

av å bli inkludert og følelsesmessig engasjert. Smågruppenes betydning kan ikke overdrives i 

forhold til utviklingen av det jeg forsøksvis vil kalle opplevelsesnær tro, en tro der tillit til 

guddom og andre mennesker bunner i en opplevelse av nærhet til seg selv, til guddommen og 

andre. 

Denne gruppens betydning for personers valg og framtid vil jeg komme tilbake til 

senere i oppgaven, men jeg kan allerede nå si at medlemmene er svært påvirket av verdier og 

holdninger som fremmes i denne sammenhengen når de skal framstå for verden rundt dem.  

 

AVHANDLINGENS OPPBYGNING: 

 Denne avhandlingen deles i tre deler, som igjen består av underkapitler. Den første 

delen innbefatter denne innledningen, samt et metodekapittel der jeg diskuterer metode og 

teori i feltarbeid og utskrivelsesfase. Den andre delen omhandler tro (det individuelle), mens 

den tredje delen omhandler veien fra tro til religion og religion i det moderne (det kollektive). 
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Trosdelen omhandler tro og dens betydning for moderne mennesker i Seattle 

Vineyard. I det første kapitlet i denne delen ser jeg på hvordan fem aktører forholder seg til 

verden utenfor kirken. Deres tro utfordres eller styrkes i møte med en tankegang som preger 

verden rundt dem. Alle kaller denne tankegangen for postmoderne. I kapitlet vil jeg se på 

hvordan dette begrepet kan sees som en nøkkel for hvordan disse aktørene forholder seg til sin 

tro og til verden rundt dem. I krysningspunktene utfordres de og blir tvunget til å velge 

verdier fra de ulike sosiale samhandlingsarenaer de befinner seg i. I det andre kapitlet i denne 

delen skriver jeg om troens improvisatorer og innovatører. De fleste av medlemmene i Seattle 

Vineyard plukker fra ulike former og tradisjoner i det de ”setter sammen” sin tro. Disse kan 

sees som trosmessige improvisatorer som nytolker tankesett og teknikker fra andre religiøse 

eller kulturelle tradisjoner for å bli komfortabel med sin egen tro. Gjennom deres formidling 

og påvirkning av egen tro til andre blir de innovatører.  

I det tredje kapitlet går jeg videre i å se på den ”opplevelsesnære tro”. Det er min 

påstand at tro blant aktører i Seattle Vineyard i første rekkes næres gjennom det å erfare, 

kjenne og oppleve. De karismatiske åndsgaver, profetier og ”visdomsord” kan sees i lys av 

andre religiøse, ekstatiske bevegelser. Jeg vil trekke noen linjer til hindu-buddhistiske 

bevegelser på Sri Lanka og til heksebevegelse i USA. I utøvelsen av troen kan likheter finnes, 

selv om ikke religionen er den samme. Med utgangspunkt i disse bevegelser vil jeg diskutere 

troens plass i det moderne. Jeg vil argumentere for at en erfaringsbasert tro har fått stor 

betydning i en moderne verden, det vil si en tro basert på opplevelser, relasjoner og mystiske 

hendelser. Det jeg forsøksvis vil kalle ”opplevelsesnær tro”. 

Veien fra tro til religion blir temaet i den tredje delen. Denne veien kan være vanskelig 

og preges av både konflikter og forhandlinger. Dette foreslår jeg å kalle trosforhandlinger, 

mitt eget begrep som er knyttet til det å påvirke den felles forståelsen av tro, det vil si 

utformingen av religion. Denne delen omhandler dette begrepet og empirien er hentet fra en 

lovsangsøvelse i kirken.  

I det andre kapitlet i religionsdelen ser jeg på hvordan en konfliktsituasjon i 

lederskapet ble møtt ved å ta i bruk eksperter og terapi. Problemløsningen hadde et klart 

terapeutisk preg. I lys av dette vil jeg se på hvordan religiøse ledere må forholde seg til 

religionsdannelse i det moderne.  
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Ut i fra min tilnærming til tro, trosforhandling, religion og religionsdannelse vil jeg 

argumentere for et dynamisk religionsbegrep. Religion er ikke statisk og uten rom for endring, 

men utfordres stadig av individers dynamiske tro.  
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2: METODISKE OG TEORETISKE REFLEKSJONER 
 
 
 
 
 

 I løpet av feltarbeidet i Seattle møtte jeg hundrevis av mennesker. Jeg presenterte meg 

og hvorfor jeg var i USA det året. Jeg tenkte at jeg kunne komme greit unna ved å si at jeg var 

en hovedfagsstudent i Sosialantropologi som var i Seattle for å studere kirken. Umiddelbart 

kom det: Sosialantropologi og antropolog, hva er det? Spørsmålet hang i luften og igjen 

måtte jeg besvare dette vanskelige spørsmål. Det var nesten som å bli spurt: "Hvem er du - 

hvem er du egentlig?". 

 Jeg kunne ha svart som Claude Lévi-Strauss: Antropologien har mennesket som sitt 

forskningsobjekt, men skiller seg fra de andre humanvitenskapene ved at den forsøker å 

begripe sin gjenstand gjennom sine mest mangeartede manifestasjoner. (Lévi-Strauss i 

Hylland Eriksen 1993:11). Det ville ha blitt vanskelig å oppnå forståelse ved hjelp av denne 

definisjonen. Jeg sa noe spøkefullt at de var mitt eksotiske stammesamfunn, men da lo de 

hjertelig, før de spurte hva jeg egentlig gjorde. Jeg måtte forsøke å finne en definisjon som ga 

mening for mennesker i Seattle i 1998/99. Psykologer ser på det som befinner seg inne i 

mennesket, antropologer ser på det som er mellom mennesker, på menneskelig 

samhandling21, sa jeg og holdt pusten. Hadde jeg klart å rettferdiggjøre min tilstedeværelse? 

Jeg kunne puste lettet ut. Gjennom denne setningen opplevde jeg vanligvis at 

samtalepartneren forsto hva jeg gjorde.  

Når skal du intervjue meg? ble gjerne neste spørsmål. Jeg prøvde å formidle at jeg 

også drev deltagende observasjon, at jeg observerte samhandling, samtaler og hvordan de 

fremsto for hverandre. Engstelsen spredde seg, og i de underligste sammenhenger kom 

spørsmålet som lyn fra klar himmel: observerer du oss nå? Ti par øyne rettet seg mot meg 

rundt restaurantbordet og krevde et svar:  Blir jeg observert, og hva er du egentlig, en spion? 

Denne uklarheten var det ikke lett å komme unna.  

Jeg valgte tidlig å ha fokus på aktører, deres handlinger og samhandling i feltarbeidet. 

Dette er et perspektiv som ligger som et grunnlag i denne avhandlingen. Allerede i 

                                                 
21 Denne sammenligningen har nok ligget lagret i underbevisstheten siden grunnfag. Thomas Hylland Eriksen 
skriver nemlig i grunnfagsboka Små steder - Store spørsmål noe lignende (Hylland Eriksen 1993:22) 
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feltarbeidet hadde det teoretiske perspektivet betydning for innsamlingen av data. Jeg tok det 

aldri som en selvfølge at fellesskapet utgjorde en helhet, men vektla å komme i kontakt med 

mennesker med ulik posisjon. Ut i fra dette ble forskjeller tydeliggjort, men også hvordan 

aktørene søkte mot fellesskapet for å påvirke og påvirkes. Jeg fulgte aktørene i det Unni 

Wikan kaller ”over tersklene” 22 for å se dem i ulike situasjoner og med ulike mennesker. Jeg 

inkluderte intervjuer som en viktig del av feltarbeidet. Dette hadde sammenheng med at mitt 

feltarbeid var i USA, og at intervjuer kombinert med observasjon ble et godt redskap i denne 

regionen. Amerikanere fra middelklassen er gjerne velartikulerte og reflekterte. Jeg ble stadig 

overrasket over hvor åpne og ærlige mine informanter var i intervjuene. Samtlige av de jeg 

intervjuet så jeg i en rekke sammenhenger, både i kirken og i mer private sammenhenger. 

Enkelte ble også nære venner som jeg tilbrakte en hel del tid sammen med. I sterk grad deltok 

jeg i informantenes sosiale liv. Kino, TV-kvelder, konserter, utflukter og restaurantbesøk var 

ukentlige aktiviteter jeg opplevde med informanter. Jeg dro på ferie med tre av 

hovedinformantene til deres hjemsteder i andre deler av USA og bodde hos familiene til to av 

dem. Bruken av sitater fra intervjuer vil derfor oftest være underbygd av inngående kjennskap 

til aktørene i ulike sammenhenger. Disse sitatene vil være i overensstemmelse med mitt 

helhetlige inntrykk av aktørene. Sosialantropologen Vered Amit skriver: ...however sincere 

and nuanced the attachment they express, ethnographic fieldworkers are still also exploiting 

this intimacy as an investigative tool. (Amit 2000:3). Mitt kjennskap til aktørene i ulike 

arenaer var viktig for tilgangen til data. Denne metodiske nærhet til informanter kan sees som 

en styrke og en svakhet for forskeren. Styrken ligger i at antropologen i sterk grad får et 

”helhetlig” inntrykk av aktøren, mens svakheten ligger i at det kan bli problematisk for 

antropologen å ”utlevere” sine nye venner og bekjente.  

Bruk av internett og E-post var sentralt både før, under og etter mitt feltarbeid.  Jeg 

kom i kontakt med pastor Ed gjennom E-post, og hadde en del kontakt med ham før jeg kom 

til Seattle. I løpet av oppholdet i USA avtalte jeg ofte intervjuer og møter med informanter 

gjennom E-post. Enkelte diskusjoner foregikk også gjennom utveksling av synspunkter over 

E-post. Det finnes enkelte eksempler på det i hovedoppgaven.  Etter å ha fått mange spørsmål 

om hva jeg gjorde, hvorfor jeg gjorde det, og hva antropologi og feltarbeid gikk ut på 

bestemte jeg meg for å lage en hjemmeside der jeg presenterte prosjektet, antropologi, meg 

                                                 
22 I forelesninger på metodekurs for Sosialantropologi hovedfag, høsten 1997. 
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selv og hva jeg ønsket å gjøre. Denne siden ble "besøkt" av en rekke av mine informanter i 

løpet av året jeg bodde i USA. Under feltarbeidet la jeg inn bilder og utdrag fra intervjuer med 

informantene, men det har nå blitt fjernet av hensyn til at alle aktørene i hovedoppgaven er 

anonymisert. Hjemmesiden har nå blitt endret og totalt bearbeidet, og deler av 

hovedoppgaven vil presenteres i denne hjemmesiden på nettet. 

Som en vordende antropolog møtte jeg en rekke problemstillinger i det jeg kom ut i 

feltarbeidet. Dette var utfordringer som måtte løses metodisk. I dette kapitlet skal jeg 

presentere noen av de metodiske utfordringer og valg jeg gjorde i feltarbeid og 

utskrivelsesfase. Et par metodiske spørsmål kan knyttes til mer grunnleggende debatter: Det å 

være en innfødt antropolog, og min bruk av begreper som religion, tro og opplevelsesnær tro  

i en antropologisk analyse. Disse debatter vil jeg knytte til mitt materiale og diskutere 

utfordringer knyttet til disse temaer. 

 

TEMATISK OG FAGLIG AVGRENSNING.  

Tematisk har jeg valgt et tema som ligger i skjæringspunktet mellom 

sosialantropologi, religionsantropologi, teologi, sosiologi og religionssosiologi. I 

avhandlingen henter jeg inspirasjon fra alle disse disipliner, men jeg vil likevel fastholde at 

avhandlingen har en klar forankring i sosialantropologisk metode og teori. Den metodiske 

forankring finnes i feltarbeid, deltagende observasjon og min metodiske vektlegging av ulike 

roller. Den teoretiske forankring finnes i min understrekning av at aktørene ikke opererer i 

sosiale vakuum, men tvert i mot påvirkes og påvirker gjennom samhandling. Dette 

perspektivet blir spesielt tydelig i kapitlet om trosforhandlinger og de andre 

religionskapitlene. Den teoretiske tilknytningen vil også sees gjennom at min empiri knyttes 

til antropologisk og sosiologisk empiri og teori fra ulike regioner og felter. Gjennom dette blir 

en del antropologiske og sosiologiske kjernebegreper integrert i min analyse.  

Denne avhandlingen er et antropologisk prosjekt, og det blir dermed nødvendig med 

en avgrensning i forhold til de før nevnte disipliner. Valg av felt og tema vil vanligvis være 

påvirket av personlige preferanser. Det er ikke tilfeldig at jeg i denne avhandlingen skriver om 

tro og religion, og at jeg gjør det ut i fra et feltarbeid i USA. Selv om jeg har et visst 
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kjennskap til kristen teologi gjennom kristendom grunnfag på TF23, samt over tretten år som 

aktiv kirkegjenger, har jeg ingen intensjoner om å skrive en teologisk avhandling. Det 

overlater jeg til teologene. Min omdefinering av teologiske kjernebegreper som ”tro” og 

”religion” vil muligens virke provoserende i en teologisk sammenheng. I denne avhandlingen 

gjør jeg teologiske begreper til antropologiske, etiske begreper ved å se hvordan aktørene 

forholder seg i ord og handlinger. Mitt formål er ikke å utfordre de teologiske begrepene, men 

ut i fra et antropologisk studie å omdefinere begrepene så de passer overens med hvordan 

aktørene faktisk taler og handler. I slutten av dette kapitlet finnes en diskusjon av disse 

begrepene, samt en diskusjon i forhold til en teologisk kontekst.  

Når dette er sagt, vil jeg likevel si at jeg i kraft av min kristne tro og bakgrunn 

forholder meg teologisk i feltarbeid og utskrivelsesfase. I Seattle kom jeg ofte opp i teologiske 

diskusjoner og samtaler med kirkegjengere og pastorer, noe jeg opplevde ble til gjensidig 

glede og frustrasjon. Problemstillingene har også gitt innspill til friske og gode diskusjoner 

med kristne her i Norge etter feltarbeidet. Jeg har med enkelte modifikasjoner valgt å følge 

sosiologen Peter Berger og religionssosiologen Pål Repstad, som selv er kristne, i det som kan 

kalles ”en metodologisk ateisme/agnostisisme”: 

 
Han (Peter Berger i The Sacred Canopy 1967:179-185) tar til orde for en 
”metodologisk” ateisme, der han som sosiolog vil studere religion konsekvent som et 
menneskelig prosjekt, men uten å ta stilling til om det ”bak” og ”under” de 
menneskelige ytringene finnes religiøse eller transcendente sannheter. Jeg deler 
Bergers metodiske syn, men mener at det kan uttrykkes vel så presist (og mindre 
provoserende overfor teologer) med begrepet ”metodisk agnostisisme”.  (Repstad 
1995:48). 

 

I kapitlene om religion er dette med enkelte modifikasjoner min metodiske tilnærming. 

Dette har sammenheng med at jeg forsøksvis etablerer en forståelse av religion som troens 

institusjonalisering. Religion kan dermed sees som et menneskelig prosjekt med utgangspunkt 

i tro. En forståelse av aktørenes trosliv fordrer en litt annen tilnærming. Med utgangspunkt i 

en artikkel av teologen Jone Salomonsen argumenterer jeg for en ”compassionate 

methodological approach”. Denne tilnærming diskuterer jeg senere i kapitlet.  

I forhold til sosiologi og religionssosiologi går avgrensingen mer på metode enn på 

avgjørende forskjeller i innhold og begreper. Fra amerikansk sosiologi har jeg hentet inn 

                                                 
23 Det Teologiske Fakultet ved Universitetet i Oslo.  
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kvantitativt materiale og konklusjoner fra sosiologen Wade Clark Roof. Hans materiale bygde 

opp under konklusjoner jeg selv hadde trukket fra feltarbeid og analyse av eget materiale. Jeg 

var også så heldig å få et stort kvantitativt materiale fra sosiologen April Mc Eaton som 

gjennomførte et feltarbeid i Seattle Vineyard parallelt med meg de to første månedene av mitt 

feltarbeid. Hennes materiale, som etter å ha blitt bearbeidet ved Hartford University, kom 

tilbake som en rapport til Seattle Vineyard i slutten av mitt feltarbeid, har vært et nyttig tillegg 

til mine egne kvalitative studier, men ga ingen overraskende resultater eller konklusjoner i 

forhold til mitt eget materiale. I avhandlingen bruker jeg denne undersøkelsen for å 

underbygge egne data. Rapporten blir da brukt med henvisningen ”(Gill 1999)”, da sosiologen 

Jill Gill var hovedansvarlig for undersøkelsen i Seattle. I stedet for at sosiologi og antropologi 

blir konkurrerende disipliner opplevde jeg gjennom mitt feltarbeid hvordan fagene kan utfylle 

og utfordre hverandre. April Mc Eatons sosiologiske undersøkelse fra Seattle Vineyard, og 

Wade Clark Roofs analyse av amerikansk åndelighet, ga meg et materiale som underbygger 

mitt eget materiale, og til dels gir linjer opp til et makroplan.  

Andre sosiologer har innflytelse i analysen av mitt materiale. Anthony Giddens og 

Zygmunt Bauman har vært sentrale innen modernitetsforskningen i de senere år. I liten grad 

berører de tro og religion direkte, men i deres analyser av det moderne finnes det viktig 

sosiologisk innsikt som også berører religion og tro. Det kan i sin tur gi en forståelse for 

hvordan tro og religion kan sees i kontekst. Det samme gjelder Peter Berger. Hans innflytelse 

på sosiologisk religionsforståelse har vært stor. Elementer av hans tilnærming vil ha 

innflytelse i denne avhandlingen. Det er enkelte forskjeller mellom antropolog og sosiolog i 

innsamlingen av data. Mine analyser vil dermed ha et noe annet metodisk grunnlag enn 

sosiologenes analyser, som i sterkere grad baserer seg på surveys og intervjuer, og mindre på 

deltagende observasjon. Det er likevel mye å hente av teoretisk innsikt, spesielt i forholdet 

mellom religion og modernitet, og jeg vil vende tilbake til Giddens, Bauman og Berger senere 

i avhandlingen.  

 I avhandlingen karakteriserer jeg konteksten for aktørene som ”Modernitet” eller ”det 

moderne”. En slik karakteristikk fordrer en diskusjon rundt begrepet. Postmodernitet har i de 

senere år blitt brukt som en merkelapp på vår tid (ikke minst blant aktørene i mitt feltarbeid), 

hvorfor bruker jeg ikke dette begrepet, men holder fast ved ”modernitet”? 
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MODERNE ELLER POSTMODERNE SOM ANALYTISKE 
BEGREPER   

Anthony Giddens skriver i boken ”Modernity and self-identity” (1991) om det 

moderne:  

 
Modernity is a post-traditional order, in which the question: ”How shall I live?” has 
to be answered in day-to-day decisions about how to behave, what to wear and what 
to eat – and many other things – as well as interpreted within the temporal unfolding 
of self-identity. (Giddens 1991:14).  
 

Om vi tar Giddens på ordet blir liv i det moderne preget av det å ta valg. I sitatet ser vi 

at refleksjon går forut for valg. Mennesker spør seg hvordan de skal leve sine liv, og det blir 

besvart gjennom de valg de foretar. Aktører kan, selvsagt med enkelte begrensninger, velge 

fra ulike verdisystemer. Et verdisystem kan defineres som en kulturstrøm der 

verdipåvirkningen er sterk. Dette systemet eksisterer ikke uavhengig av individer, men er 

institusjonalisert på en slik måte at aktørene blir utfordret til å ta verdivalg ut i fra sin 

posisjonering. Verdier kan defineres som...noe som folk etterstreber i det virkelige livet, noe 

de foretrekker framfor noe av mindre verdi, med andre ord maksimerer. (Barth 1994:38) I 

ulike systemer vil påvirkningen fra lederskap og andre aktører (og fra tekster, erfaringer, 

opplevelser osv.) utfordre enkeltaktører til å integrere verdiene i seg selv. Blir disse verdiene 

motsetningsfylte må aktørene møte dette ved refleksjon eller ved å unngå problemet. På godt 

og vondt blir de ofte stående i krysningspunkter mellom ulike verdisystemer. Moderne 

mennesker må gjennom dette reflektere over hvem de er og hvordan de ønsker å framstå for 

verden. Dette får igjen betydning for hvordan de ser på seg selv, på deres selvidentitet. 

Selvbildet vil igjen påvirke de valg de foretar. Det blir et evig samspill mellom refleksjon, 

valg og selvidentitet. Dette individuelle prosjekt foregår selvfølgelig ikke i et sosialt vakuum, 

men blir påvirket av menneskelig samhandling. Giddens ser en klar sammenheng mellom det 

globale og det personlige i det moderne:  
 
One of the distinctive features of modernity, in fact, is an increasing interconnection 
between the two ”extremes” of extensionality and intentionality: globalising 
influences on the one hand and personal dispositions on the other. (Giddens 1991:1).  
 

Valgmuligheter forsterkes gjennom at mennesker i det moderne lever i en global 

verden. Enkeltmennesker kan i stor grad ha kontakt med mennesker fra hele verden. Tanker 
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som tidligere ble ansett som fremmede kommer i det moderne nær gjennom 

massekommunikasjonsmidler som radio, TV, internett og forbedrede kommunikasjonsmidler. 

Den økende grad av migrasjon fører også ”de fremmede” nærmere. Mennesker fra andre 

verdensdeler finnes ikke lenger bare på den andre side av jordkloden, men befinner seg i 

samme by.  

Gjennom sin analyse har Giddens etablert en del nøkkelord som kan beskrive det 

moderne: post-tradisjonell, valg, refleksjon, selvets sentrale stilling og samhandling på tvers 

av tidligere grenser og barrierer. I stedet for å gå inn i en dyp analyse av når moderniteten 

begynner og det tradisjonelle slutter, har jeg valgt en innholdsmessig avgrensning. Ved dette 

sier jeg noe om hva modernitet inneholder, mer enn å tidfeste den i en spesiell historisk 

epoke.  

Jeg tror at det moderne og det tradisjonelle ofte kan gå over i hverandre. Om vi setter 

de tidligere nevnte nøkkelord på hodet finner vi tradisjonell, bundet, anti-intellektuell, vekt på 

det kollektive og isolasjon fra det globale. Poenget er ikke at moderniteten fjerner alt det 

tradisjonelle, kollektive eller det lokale, men at individet i sterkere grad har muligheter til å ta 

til seg alternativer fra flere felter og regioner. Valgmulighetene kan stå som den positive siden 

av moderniteten, mens forvirringen som følger av å havne i krysningspunkter mellom ulike 

verdisystemer kan karakteriseres som modernitetens forbannelse. Denne forvirringen kan 

kalles tvil (doubt Giddens 1991:21), og ansees som et fremtredende trekk ved det moderne.  

I denne moderne verden lever aktørene i Seattle Vineyard. Daglig blir de utsatt for 

påvirkning fra ulike verdisystemer. Gjennom jobb, fritid, kirke og frivillige organisasjoner 

blir de utsatt for mange og ulike påvirkninger. De blir stående i krysningspunktene mellom 

ulike verdisystemer. Blir religion et av mange slike verdisystemer? Her vil svarene sprike. I 

avhandlingen vil jeg presentere ulike løsninger på dette dilemmaet. På den ene siden kan 

religion bli et verdisystem som er uforenlig med arbeidsplassens krav og verdier, mens 

religion på den andre siden kan bli overbygningen der alle de ulike verdiene forenes og blir 

gitt helhet. I avhandlingen finnes det eksempler på begge scenarier, og på ulike måter viser 

disse menneskene modernitetens velsignelser og forbannelser.  

Jeg har bevisst holdt meg unna begrepet ”postmodernisme”. Dette har to årsaker. For 

det første finner jeg begrepet meningsløst i forhold til å beskrive menneskers livssituasjon. 

Postmodernisme står for fragmentering og oppløsning av det helhetlige. I denne avhandlingen 
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argumenterer jeg for at mennesker finner helhet og mening i tilværelsen, og at modernitetens 

prosjekt fortsatt er gyldig. For det andre er postmodernisme i denne avhandlingen et emisk 

begrep, brukt av informanter for å beskrive verden rundt seg. Jeg bruker dermed aktørenes 

ulike tolkninger av begrepet som et springbrett for å beskrive ulike tros-strategier i en 

moderne verden. Jeg trekker dermed ikke deres emiske begrep opp på et analytisk plan, men 

lar postmodernisme forbli informantenes redskap for å beskrive omverdenen.  

 

UTVELGELSE AV FELT, ENHET OG INFORMANTER. 

 Seattle blir kalt en by for framtiden24. Temaet i min prosjektbeskrivelse var (da jeg 

kom til Seattle i juni 1998) knyttet til visjoner og strategier og betydningen av disse for 

informanters syn på egen framtid. Jeg valgte derfor Seattle siden denne byen har gitt grobunn 

for selskaper som Boeing, Microsoft, Amazon.com og Starbucks. Også i kulturlivet er byen 

en av de ledende i USA. Byen har faktisk flere teatre enn noen annen by i USA, og kunst - og 

musikklivet blomstrer. På begynnelsen av 1990-tallet oppstår den såkalte grunge-bølgen i 

Seattle. Band som Nirvana og Pearl Jam er ledende rockeband og ungdommer valfarter til 

Seattle for å ta del i den nye musikkbølgen. Det kunne derfor se ut til at Seattle var et sted der 

mye nytt oppsto. Var dette knyttet til en spesiell framtidstro i denne byen eller var det andre 

faktorer som spilte inn? Planen var å se på dette i Microsofts hovedkvarter og i kirken Seattle 

Vineyard. Jeg hadde en tanke om at det i kirken var krefter som motarbeidet en del av 

framdriften som fantes i bedrifter, siden kirker ofte blir sett på som målbærere av de 

tradisjonelle verdier. Jeg fikk tidlig et ja fra kirken og møtte mye positivitet blant mennesker 

på grunnplanet i Microsoft (samt fra Microsoft, Norge) for å gjøre feltarbeidet blant dem, men 

da jeg kom til Seattle endte mine forespørsler opp i så mye byråkrati og uthaling fra Microsoft 

at jeg ga det opp. Hele mitt feltarbeid ble dermed i kirken Seattle Vineyard. 

Ut i fra tanken om posisjonering ønsket jeg informanter av ulikt kjønn, alder og etnisk 

tilhørighet fra ulike grupperinger innenfor kirken. Jeg opplevde aldri å få nei i det jeg spurte 

om folk ønsket å være informanter. Det var i det hele tatt sjelden at det var noe jeg ikke fikk 

gjøre. Jeg fikk tilgang til alle grupper jeg ønsket og samtlige jeg spurte om intervju sa ja. Jeg 

hadde 55 intervjuer med 37 personer. Disse intervjuene varte vanligvis mellom én og to timer. 

Med enkelte av hovedinformantene hadde jeg flere intervjuer i løpet av året. Utvalget var på 

                                                 
24 BBC's serie "Cities for the future" (1997) 
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21 menn og 16 kvinner. Aldersspennet var fra 21 til 77 år. Disse ble likevel ikke de eneste 

informantene i feltarbeidet. Jeg valgte tidlig ut ulike grupper som jeg ønsket å se nærmere på. 

Jeg fulgte collegegruppen Ohana, rockegruppen Cupid Undercover, et lovsangsteam og 

kirkens veiledergruppe (forbønnsgruppe) over lengre tid. I disse gruppene fikk jeg ubegrenset 

tilgang. Jeg kunne observere uten begrensninger, notere alt jeg ønsket, samt intervjue samtlige 

medlemmer om jeg ønsket det. Jeg fulgte også kirkens pastorgruppe (som da besto av fire 

pastorer). I denne gruppen var min tilgang noe mer begrenset (noe jeg vil komme tilbake til 

under etiske vurderinger).  I de ulike gruppene var det mange personer jeg ikke intervjuet i 

dybdeintervjuer, men som jeg observerte og samhandlet med i gjennom et helt år. Mange av 

disse ble dermed viktige informanter. Det er noe vanskelig å si helt nøyaktig hvor mange som 

var informanter. I løpet av året jeg var i USA hilste jeg på hundrevis av mennesker. Noen av 

dem observerte jeg også i kirken i løpet av hele året. I tillegg valgte jeg ut en rekke 

enkeltpersoner som på ulike måter kunne belyse temaer knyttet til tro. Kunstnere, misjonærer, 

kvinnegruppeledere, ansatte i multinasjonale selskaper, psykologer og andre akademikere, 

samt vanlige kirkemedlemmer ble innkalt til intervju. Samtlige kom. Mitt første metodiske 

problem ble å begrense feltet. I begynnelsen tenkte jeg på å overføre planen jeg hadde for 

Microsoft til en annen bedrift i Seattle, men jeg så at enheten allerede var stor nok. Seattle 

Vineyard ble min enhet, og jeg tok med dette min første metodiske beslutning: Dette ble ikke 

et komparativt prosjekt, men et studie av en enhet, Seattle Vineyard. Det betydde ikke at jeg 

så på denne enheten som lukket og uten innflytelse utenfra. Denne kirken var del av en 

bevegelse, Vineyardbevegelsen og jeg bestemte meg tidlig for at jeg skulle dra til California 

for å få et innblikk i bevegelsens hovedkirke, Anaheim Vineyard, samt gjøre et intervju med 

bevegelsens nasjonale leder, Todd Hunter. Ved hjelp av en bekjent jeg fikk i løpet av året, 

samt pastor Ed i Seattle, fikk jeg en avtale med Hunter i juni 1999, og jeg fikk også besøkt 

Anaheim Vineyard. Metodisk bestemte jeg meg for at inntrykkene av bevegelsen på ingen 

måte skulle gå inn i et komparativt prosjekt, men at de kunne sette Seattle Vineyard i en større 

sammenheng. For å bruke Fredrik Barths uttrykk kunne jeg vise noe av den kulturstrøm som 

bevegelsen utgjorde for lederskapet i Seattle Vineyard. Med dette er det sagt at bevegelsen 

kun er en av mange strømmer som påvirket lederskapet i den lokale kirken i Seattle.  

Enkeltaktører i feltarbeidet tok meg med til deres hjemsteder. Jeg besøkte fire av 

informantenes hjemsteder (Hawaii, Blaine (en by i Nord- Washington), San Diego og Los 
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Angeles.), og fikk gjennom dette mer informasjon og bakgrunn for hvem de hadde blitt og 

hva de sto for. Antropologen Amit mener at menneskers sterke mobilitet og ulike 

påvirkningskilder utfordrer den antropologiske tanken om enheter: ...the logistics of spreading 

one’s attention over activities and individuals at several sites necessitates a methodological 

shift from older conceptions of an extended presence in one locale. (Amit 2000:13). Dette ble 

bare til en viss grad en virkelighet i mitt feltarbeid. Enheten var Seattle Vineyard, en nokså 

klart, avgrenset enhet. Samtidig har Amit et poeng når han vektlegger viktigheten av å bevege 

seg mellom ulike steder. Jeg erfarte selv at min forståelse ble utvidet i det jeg ble med 

informanter hjem til deres familier i andre deler av USA eller besøkte informanter som flyttet 

fra Seattle i løpet av året jeg bodde der. Mobilitet er et nøkkelord i amerikansk selvforståelse, 

og denne oppfatningen forsterkes bare ved at flere av mine informanter nå (mars 2001) ikke 

lenger er en del av Seattle Vineyard. De har flyttet til andre deler av USA eller verden.  

Rent oppgaveteknisk har jeg valgt å kombinere norsk og engelsk. Mine analyser og de 

fleste delene av avhandlingen er skrevet på norsk. Dette var et valg jeg foretok for å få 

analytisk avstand til stoffet ved at jeg ble nødt til å oversette ord og uttrykk brukt i feltet. Der 

jeg har opptak har jeg valgt å beholde sitatene på engelsk. Gjennom at jeg siterer direkte får 

leseren høre aktørenes ”stemme” direkte og får sett hvilke uttrykk og talemåter de bruker, 

samt at leseren kan følge det metodiske i feltarbeidet. Der jeg har sitater oversatt til norsk er 

sitatene basert på samtaler eller observasjon der jeg oversatte simultant med at jeg hørte 

aktøren fortelle. Sitatet er dermed riktig i innhold, men ikke et ord-for-ord sitat som i de 

sitatene der jeg har valgt en engelsk språkdrakt. 

 Jeg har valgt å anonymisere alle navn unntatt pastorenes. Jeg anser pastorer som 

offentlige personer som i kraft av sine roller kan stå for offentlig innsyn. Det finnes ingen like 

navn i avhandlingen. Blir en person omtalt som ”Frank” er det altså gjennomgående den 

samme person som blir beskrevet.  

 

MIN POSISJONERING 

Fredrik Barth er en av de mange antropologer som har framholdt posisjonering som et 

nøkkelbegrep i feltarbeid. I boken Manifestasjon og prosess skriver han: 
 

Jeg vil si det slik at hver person er "posisjonert" i kraft av den spesielle 
sammenstillingen av elementer fra flere kulturelle strømmer som føres sammen i 
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nettopp denne personen, så vel som i kraft av de spesielle erfaringene som personen 
selv har gjort. (Barth 1994:126)  

 

 Barth understreker at både informanter og antropolog er posisjonerte. Både i 

utvelgelse av felt, tema og metode vil antropologens bakgrunn, erfaringer og personlige 

egenskaper ha betydning. Min posisjonering kunne sees som en fordel og en ulempe i dette 

feltarbeidet. Det blir derfor viktig å redegjøre for min posisjonering. I denne delen vil jeg 

redegjøre for noe av min bakgrunn og hvordan det fikk betydning i feltarbeidet. Dette hadde 

sammenheng med det å ha nærhet til feltet, og jeg vil også komme tilbake til dette i slutten av 

kapittelet der jeg diskuterer om jeg kan ansees for å være en innfødt antropolog.  

Min nærhet til feltet finnes i at jeg selv bekjenner meg som kristen. Min kristne 

bakgrunn er svært broket. Som barn var jeg med min mor i kirken (Den Norske Kirke), men 

ønsket ikke lenger å være med til kirken i 12-årsalderen. Etter dette hadde jeg noen år der jeg 

trodde på Gud, men ikke bekjente meg som kristen. Som 18-åring fant jeg tilbake til troen ved 

hjelp av en LP med den amerikanske artisten Amy Grant. Under avspilling av en av hennes 

plater fikk jeg en opplevelse som gjorde at jeg bestemte meg for å ta i mot troen. Opp i 

gjennom årene har jeg på ulike måter vært tilknyttet flere kirkesamfunn, institusjoner og 

organisasjoner; dels gjennom arbeid, dels gjennom tilhørighet og dels gjennom skolegang. 

Blant disse finner vi Frelsesarmeen, Filadelfia og Salemkirken25 pinsemenigheter, Den 

Norske Misjonsallianse, Hedmarktoppen Folkehøyskole, Det Teologiske Fakultet ved 

Universitetet i Oslo, stiftelsen Areopagos, Storsalen Indremisjon og Uranienborg Kirke (Den 

Norske Kirke - som jeg nå tilhører). Disse menigheter, institusjoner og organisasjoner dekker 

mye av bredden i det norske kirkeliv. Jeg opplever at jeg i alle disse sammenhengene har blitt 

utfordret og oppmuntret, og at jeg i min tro har med meg elementer fra alle disse 

sammenhengene. Samtidig har jeg min teologiske plattform i Den Norske Kirke, og det var 

som lutheraner jeg presenterte meg da jeg kom til Seattle.  

Før jeg kom til Seattle hadde jeg aldri satt mine ben i en Vineyardkirke. Dette til tross 

for at bevegelsen har en kirke i Oslo. Dette var et bevisst valg da jeg ønsket å komme til 

Seattle Vineyard uten for mye "bagasje". Mitt kjennskap til bevegelsen var begrenset til å ha 

lest om bevegelsens grunnlegger, John Wimber. Den såkalte Torontofornyelsen, som var en 

fornyelse med utspring i Vineyardbevegelsen, hadde jeg sett eksempler på her i Norge. Disse 

                                                 
25 Pinsemenighet med sterke bånd til Trosbevegelsen (Oslo Kristne Senter o.l.) 
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erfaringene var ikke spesielt gode. Det er med slike til dels negative erfaringer i bakhodet jeg 

dro til USA for å studere en Vineyardkirke. Mine holdninger la trolig visse føringer i mitt 

feltarbeid, og gjorde at jeg til dels uttrykte en del skepsis da jeg kom til Seattle. Jeg ble 

utfordret på en del av mine fordommer og ble nødt til å legge nye forståelsesrammer. I denne 

prosessen var mange involvert, og det at jeg hele tiden satt deres erfaringer opp i mot mine 

framtvang en del informasjon som jeg trolig ellers ikke hadde fått tilgang til. Jeg kom opp i 

enkelte diskusjoner der deres synspunkter kom klart fram. I de vanlige møtene var jeg ofte en 

deltager (på lik linje med de andre i salen) i lovsang og andre ting som skjedde i møtene. Jeg 

vekslet mellom deltagelse og observasjon. Vanligvis satt jeg med notatblokk og noterte ned 

mye av det som foregikk. I enkelte av lovsangskveldene (tidligere beskrevet) var jeg svært 

observerende og lite deltagende. Mye av det som skjedde var ganske fremmed for meg, og jeg 

opplevde enkelte hendelser som ubehagelige. I andre sammenhenger var det sunt for meg å 

lære meg å bare lytte. I flere intervjuer og samtaler holdt jeg tilbake hva jeg trodde og tenkte 

og konsentrerte meg hundre prosent om å forstå og sette meg inn i hva den andre tenkte. Dette 

lærte meg en del nytt om hva det vil si å lytte og å være i dialog. Dialog har ikke alltid å gjøre 

med diskusjon. Tvert i mot var dialogens fremste mål å forstå "den andre", mer enn å få fram 

mine egne meninger.  

I diskusjonen ”Jeg – en innfødt antropolog?” vil jeg diskutere min nærhet til feltet 

nærmere.   

  

ETISKE VURDERINGER 

 Hvordan kan vennskap kombineres med det å være antropolog? Et vanskelig spørsmål 

og jeg er ikke sikker på om jeg har funnet svaret. Som feltarbeider hadde jeg en tanke om at 

jeg skulle dra til Seattle for å studere mennesker. Jeg skulle ha en slags distanse til mennesker 

som muliggjorde at jeg kunne analysere deres liv og handlinger. Folk skulle ikke være i tvil 

om at jeg var der for å forske på dem. Dette var idealet, men virkeligheten blir ikke alltid slik 

man tenker. Allerede den første uken fikk jeg spørsmålet: Er du bare interessert i meg på 

grunn av informasjonen jeg kan gi deg? Hva skal man svare på et slikt spørsmål? Som regel er 

det beste å si sannheten, og sannheten var stort sett nei. I strid med mine egne idealer ble 

mange av informantene venner, nære venner. Gjennom dette begynte jeg å dele livet med 

mennesker, både mitt eget og deres. Tanker, følelser, opplevelser og tro ble diskutert, delt og 
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snakket om. Plutselig ble det ikke så enkelt å være antropolog. Hvordan forholdt jeg meg til 

vennskap antropologisk? Hva skiller feltarbeidssituasjonen fra livet ellers?  

Jeg opplevde at det metodiske og refleksive i feltarbeidet skapte avstand i tankene. 

Refleksjonsnivået i samtaler og samhandling var høyt, jeg har sjelden eller aldri vært mer 

bevisst i samtaler og observasjon, og sjelden har jeg vært mer bevisst på hvem jeg snakket 

med og hvorfor. Ved et par anledninger måtte dette snakkes om. Jeg måtte si i fra at jeg var en 

venn, men samtidig en antropolog som studerte dem. Med et par unntak var dette et større 

problem for meg enn for dem. Som regel sa de ”no problem” og at de ikke hadde noe å skjule. 

Jeg var en venn, men også en antropolog, og det var helt greit. Jeg valgte likevel å pålegge 

meg selv en del restriksjoner. Grensen mellom det private og hva som kan bli offentlig bør 

opprettholdes, og det er en rekke samtaler jeg velger å holde innenfor det private. Noe av det 

kan nok havne i teksten anonymisert, men en del lar jeg bli i den vennskapelige sfæren, borte 

fra den antropologiske. Likevel, det å se inn i menneskers liv på denne måten er nær kjernen 

av hva antropologi handler om. Antropologi, læren om mennesket, læren om menneskelig 

samhandling fordrer en grunnleggende kjennskap til menneskers gleder og sorger. Alle liv er 

preget av dette, og vissheten om at mitt antropologiske feltarbeid åpnet opp for mye av privat 

karakter fremmet en følelse av ansvar som medmenneske og som antropolog. Jeg godtok at 

min antropologrolle kunne åpne opp for vennskap og at jeg kunne lytte til menneskers 

opplevelser og byrder. Gjennom feltarbeidet, og bevisstheten rundt det å arbeide som 

antropolog ble intensiteten og innsikten i hva det vil si å leve som menneske øket, dermed ble 

feltarbeidsåret et av de mest intense år av mitt liv. 

 Ganske tidlig i feltarbeidet forsto jeg at det var problemer i lederskapet. Jeg oppholdt 

meg ofte i kontorene, og merket tidlig spenninger i luften. Ved å observere de ulike pastorene 

så jeg også at de kommuniserte svært dårlig og at de til dels unngikk hverandre. I enkelte 

intervjuer med pastorene kom det fram en misnøye med den nåværende situasjon. Noen 

pastorer sa mer enn andre, og jeg opplevde dette vanskelig i en feltarbeidssituasjon. Kunne 

jeg havne som en deltager i en konflikt der jeg ble tvunget til å velge side? For meg ble dette 

et metodisk problem, og jeg tenkte at det også kunne gi meg store problemer i forhold til å 

kunne beholde tilliten fra alle pastorene. Jeg ba derfor om et møte med hovedpastoren (Ed) i 

kirken. I denne samtalen sa jeg at jeg hadde fanget opp at det var konflikter i lederskapet og at 

jeg opplevde at min posisjon ble vanskelig. Jeg sa til Ed at jeg ønsket at vi skulle finne en 

 39



løsning på dette. Han bekreftet at de hadde problemer og at de fikk profesjonell hjelp fra en 

psykolog og en bedriftsstrateg. Vi ble enige om at jeg i denne fasen skulle holdes ute fra 

denne prosessen, men at jeg senere kunne sette meg inn i prosessen og snakke med alle 

involverte. Jeg fortalte dette til de andre pastorene, men observerte likevel prosessen ”fra 

utsiden”, det vil si ved at jeg så på pastorenes samhandling, eller mangel på sådan. Det hører 

med til historien at disse problemene var ukjente for kirkens medlemmer, og at hele prosessen 

med fagpersonene var ukjent for andre enn kirkens råd (”the board”). Noen uker senere 

eskalerte konflikten, og to av pastorene bestemte seg for å forlate kirken. I denne fasen fikk 

jeg tillatelse (fra hovedpastoren) til å sette meg inn i det som skjedde og intervjue de 

involverte. I de neste ukene gjennomførte jeg intervjuer med de fire pastorene, samt 

psykologen som ledet meglingen. Jeg deltok også på møter der konflikten og løsningen ble 

presentert for henholdsvis kirkens forbedere og for hele menigheten i et menighetsmøte. Jeg 

snakket med ulike menighetsmedlemmer om deres reaksjoner og observerte også reaksjoner 

og uttalelser i offentlige møter. I løpet av det neste året traff jeg pastorene som forlot kirken, 

og i avslutningen av feltarbeidet besøkte jeg dem i deres nye hjem og kirke i San Diego, 

California (der de var ”vanlige” menighetsmedlemmer). Hele denne konflikten var svært 

opprivende for de involverte og preget både medlemmene, og ikke minst lederskapet i det året 

jeg befant meg i Seattle. Min opprinnelige problemstilling knyttet til visjoner og strategier 

måtte også endres på grunn av denne konflikten. Hele året jeg oppholdt meg i Seattle ble 

framtidsplanene lagt på is, og pastorene, samt behandlerne (bedriftsstragen og psykologen), 

var opptatt av at kirkens lederskap og medlemmer skulle få ro for å la sårene gro. De 

involverte var svært sårbare, og jeg merket at enkelte av de hadde behov for å snakke. Jeg 

opplevde dermed min situasjon som vanskelig og valgte å spille med åpne kort i forhold til 

lederskap og hovedpastor. Jeg valgte derfor å gå til hovedpastoren for å forhøre meg om hans 

syn på min involvering i denne konflikten. Det kan se ut til at dette var et riktig valg, og jeg 

beholdt siden et godt forhold til alle de involverte i konflikten. Denne konflikten blir 

beskrevet i oppgavens andre del, der jeg ser på hvordan fellesskap kan dannes og endres ut i 

fra det som kan sees på som en opplevelsesnær tro.  
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JEG, EN INNFØDT ANTROPOLOG? 

Sosialantropologen Vered Amit skriver i boken ”Constructing the field” (2000) om 

feltarbeid og deltagende observasjon som metode. I innledningen kommer han inn på hvordan 

metoden skiller seg fra andre vitenskapelige metoder: 

 
One of the peculiarities of participant observation as ethnographic fieldwork is the 
way in which the researcher and his/her personal relationships serve as primary 
vehicles for eliciting findings and insights. There is surely no other form of scholarly 
enquiry in which relationships of intimacy and familiarity between researcher and 
subject are envisioned as a fundamental medium of investigation rather than as an 
extraneous by-product or impediment. (Amit 2000:2).  
 

Antropologi har hatt som et grunnleggende premiss at antropologen skal få inngående 

kjennskap til sine informanter. Faget har likevel tradisjonelt vært studiet av ”de andre”.  

Fagets fedre og mødre dro til fjerne himmelstrøk. Om de ikke dro dit, så skrev de ihvertfall 

om folk fra fjerne steder. Noen fant ”de andre” nærmere. Urbefolkninger i de vestlige land ble 

yndede studieobjekter, om det var samer i Norge eller urinnvånere i Australia eller i USA.  

Slik er det ikke lenger. En rekke antropologer gjør feltarbeid i egne samfunn eller i grupper 

som de selv kan ansees å være en del av. Blir de da ”for nære” sitt eget felt?  

 Jeg vil diskutere denne problemstillingen med utgangspunkt i to artikler. Den ene ble 

skrevet av antropologen Kirin Narayan i 1993. I artikkelen kritiserer Narayan tanken om at 

noen antropologer kan ansees å være ”innfødte” (native). I samhandlingen kan ulike roller  

(Narayan bruker identitet) vektlegges, og man har i seg roller som skaper avstand og nærhet. 

Jeg vil også referere til en artikkel skrevet av teologen Jone Salomonsen (1998). Hun har selv 

brukt antropologisk metode og finner i denne en form for distanse som ikke underbygger 

forståelse. I følge Salomonsen må antropologen:  

 
 …subscribe to the empirical aim of interpreting ethnographic phenomena 
horizontally, from the inside out. Second, she must agree with the prohibition of 
indulging the inside too much and promise not to 'go native'. Third, when it comes to 
magical religion, she cannot really work with an inductive analytic approach since the 
A priori theoretical assumption of her field is that religion is a human projection onto 
the supernatural of originally social and perfectly natural phenomena. Religion is not 
also a symbolization of 'spiritual phenomena' but always of something else. Religious 
beliefs are therefore inferior, cognitive representations which, in the era of modernity, 
both can and should be substituted for more superior ones. By subscribing to this 
thesis, American anthropologist Katherine P. Ewing claims that anthropology 
participates in an «atheist hegemonic discourse)) (Ewing 1994). Thus, anthropologists 
are permitted to 'go native' behaviorally ('participant observation'), even emotionally 
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('empathy'), but not cognitively. This prohibition cannot be explained merely with 
reference to the necessity for analytical distance to the object studied. The prohibition 
itself has a normative foundation because the anthropologist is already a native; she 
is already absorbed in certain values and cognitive worldviews in Western, scientific 
culture. As a descriptive discipline, anthropology has an archaeological interest in 
magic. But, as a normative discipline it represents the modern secular thought which, 
says sociologist Peter Berger, has sought to invalidate the reality of any magico-
religious view of the world, also that of Witches (Berger 1980:x). A scholar who takes 
belief seriously and acknowledges that the people studied may know something about 
the human condition that might be personally valid also for the anthropologist, runs 
the risk of going native, and thereby the risk of abandonment from the scientific 
community. 

  (Salomonsen 1998:3) 
 

Salomonsen argumenterer for en medfølende metodisk tilnærming (compassionate 

methodological approach). Jeg vil diskutere denne tilnærmingen og argumentere for at en 

veksling mellom nærhet og avstand kan være viktig i den metodiske tilnærmingen til tro og 

religion. 

Kirin Narayan (1993) kritiserer som nevnt forestillingen om at noen er innfødte 

antropologer. Alle mennesker, også antropologer, er sammensatte i sin identitet26, og en 

faktor er aldri den eneste og bestemmende. For min del var tre faktorer sammenfallende 

mellom meg og mine informanter: tro, utdannelse og bakgrunn fra en felles referanseramme i 

det å være vestlig. Et feltarbeid i en amerikansk storby vil for en norsk antropolog arte seg 

ganske annerledes enn et feltarbeid blant stammefolk på Ny Guinea eller i Afrika. Språklig og 

kulturelt blir ikke overgangen til det såkalte "feltet" spesielt problematisk for en nordmann, til 

tross for at avstanden geografisk er stor mellom Oslo og Seattle. Selve begrepet "felt" har 

vært omdiskutert i antropologisk litteratur i de senere år. Antropologene Akhil Gupta og 

James Ferguson skriver: Going to the field suggests a trip to a place that is agrarian, pastoral 

or maybe even "wild"; it implies a place that is perhaps cultivated (a site of culture), but that 

certainly does not stray too far from nature. (Gupta and Ferguson 1997:8).  Forestillingen om 

den "urbane, utdannede antropolog" som skal studere "de andre" har vært en rådende 

antropologisk arketype (Gupta and Ferguson 1997:11). Iboende i en slik forståelse er avstand 

viktig. There follows the built-in necessity of travel: one can only encounter difference by 

going elsewhere, by going to "the field". (Gupta and Ferguson 1997:8). Mitt feltarbeid blir ut i 

fra dette en anomali. På den ene siden har jeg reist svært langt, faktisk til den andre siden av 

                                                 
26 Jeg ville heller ha sagt ”innehar flere og ulike roller”.  
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jorden, men på den andre siden er ikke "feltet" nødvendigvis så forskjellig fra mitt dagligliv i 

Oslo. Jeg flyttet inn i en liten hybel der jeg hadde alle bekvemmligheter, jeg fikk venner og 

dro på kino og restaurant. Flere av mine informanter var antropologer, sosiologer og 

psykologer, og flere underviste ved Seattles universiteter. Som kristen og protestant kunne jeg 

gå inn i kirken som en deltaker, og ikke bare som en distansert observatør. Blir da "feltet" en 

blåkopi av min tilværelse "hjemme"? Etter noen måneder i "feltet" der jeg hadde gjort noen 

kulturelle brølere, og stadig måtte "opplæres", forsto jeg at jeg fortsatt ikke ble sett på som en 

amerikaner. Ved en anledning sa en av mine informanter til meg: You speak with a 

Norwegian accent, you think Norwegian , you even walk Norwegian. Kanskje ble det å være 

Norwegian eller European noe som skapte en form for avstand? Jeg ble tiltalt som fransk, 

tysk, nederlandsk, svensk eller norsk; alltid som europeer. At jeg var kristen så ut til å skape 

sterkere bånd. Ut i fra min protestantiske bakgrunn kan man på mange måter si at Seattle 

Vineyard som felt blir overlappende med min tilhørighet i Uranienborg kirke og Storsalen i 

Oslo. Gupta og Ferguson kritiserer oppfatningen av felt som avgrensede enheter. De skriver: 

A location is not just something one ascriptively has - it is something one strategically works 

at. (Gupta and Ferguson 1997:37). Dette betyr at forskjellen på "felt" (location) og "hjemme" 

(home) minsker, og at alle regioner kan ha antropologisk interesse. I et feltarbeid blir dermed 

målet å arbeide strategisk i dialog, med tekster og med mennesker antropologen møter.  

På det individuelle plan var det mye som skilte mellom meg og mine informanter: 

etnisk bakgrunn, morsmål, kjønn, klassetilhørighet, opplevelser osv. Til og med min 

kirkebakgrunn som lutheraner skilte seg fra deres. I enkelte situasjoner kunne dette gi en del 

pinlige situasjoner. En tirsdag i collegegruppen Ohana snakket en av deltakerne om sin 

liberale fortid som lutheraner i ganske kraftfulle ordelag. Plutselig kom hun på at de hadde en 

lutheraner blant dem (dvs meg). Da mildnet hun sin uttalelse ved å se på meg og si at den 

lutherske kirken i USA er noe helt annet enn den i Europa, mens andre i gruppen nikket 

bekreftende og sa høyt; ”Yes, that’s true”.  

Narayan vektlegger hvordan identitet (se fotnote 26) kan være situasjonell. Which 

facet of our subjectivity we choose or are forced to accept as a defining identity can change, 

depending on the context and the prevailing vectors of power.  (Narayan 1997:28-29). I visse 

sammenhenger kan man legge vekt på visse sider av sin personlighet, i andre sammenhenger 

noe annet. I enkelte situasjoner kom spørsmålet opp om jeg var kristen. I det jeg svarte 
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bekreftende på dette slappet mange mer av, og hadde få problemer med å godta min 

tilstedeværelse. På samme måte var det med de mange akademikere i kirken. To-tre personer 

hadde selv vært på feltarbeid, og min rolle som akademiker ble da understreket av dem. 

Samtalene dreide seg om feltarbeidet og om samfunnsvitenskapelige problemstillinger, og de 

var svært interesserte i å delta som informanter. Vektleggingen kunne skifte i løpet av 

samtalen. I det ene øyeblikket kunne jeg (eller de) spille ut akademikeren, i det neste 

øyeblikket kunne kjønn være viktig, så etnisk bakgrunn, religiøs tilhørighet osv. 

Motsetningsfylte og sammenfallende roller kunne spilles ut og understrekes i løpet av en og 

samme samtale. Som sosialantropologen Vered Amit skrev:  

 
The strength of this form of fieldwork27 is the leeway it allows for the ethnographer to 
respond and adapt flexibly to social circumstances as these arise, to be open to a wide 
variety of different types of relationships and interaction. (Amit 2000:11).  

 

Nærheten til feltet ble svært situasjonell, men avstand ble forsterket ved at jeg vektla 

ulike roller, samt var tilstede med notatblokk, fotoapparat og båndopptaker. Dette var jo slett 

ikke vanlig blant vanlige kirkegjengere, og det ble derfor trolig ganske klart for de fleste at jeg 

var noe annerledes enn de andre tilstedeværende. Det var nok riktig å si at jeg i mange 

situasjoner gikk inn i en noe distansert rolle som observatør. Spesielt var dette tilfelle i 

husgruppen Ohana. Enkelte opplevde dette ubehagelig, og jeg fikk ved et par anledninger 

høre dette fra en mellomperson. Etterhvert så det likevel ut til at de fleste slappet av i forhold 

til min tilstedeværelse. Distanse gjorde at jeg kunne se samhandling, aktiviteter og hendelser 

tydeligere. I lovsangskvelden beskrevet i innledningskapitlet var jeg svært lite deltagende og 

svært observerende.  Etter en av disse kveldene sendte jeg en E-post hjem til Norge der jeg 

bl.a. skrev:  

 
Jeg var på et lovsangsmøte på søndagskvelden som tok helt av. Jeg likte meg ikke, og 
gikk inn i en betraktende antropologrolle. Akkurat da var jeg glad for at jeg kunne 
gjøre det. Jeg merker at jeg er så trøtt av denne voldsomme vekten på individualitet. 
Hvorfor skal folk gjøre akkurat det de føler for, hvorfor skal alle følelser og ønsker 
oppfylles i fellesskapet? Jeg mister mer og mer sansen for det...Jeg synes det blir mer 
og mer tiltrekkende med ritualer der man kan slutte seg til fellesskapet enn at alt alltid 
skal formes av tilfeldige individers tilstedeværelse. Det har da ikke noe å gjøre med 

                                                 
27 Intensive immersion as the sine qua non of ethnographic fieldwork. Det vil si en stor grad av nærhet i 
feltarbeidet.  
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fellesskap, har det? Resultatet er at de som roper høyest , gjør de mest merkverdige 
ting eller er mest utagerende får kontrollen. Er det fellesskap? (Min E-post juli 1998).  

 

Jeg traff likevel få som delte min oppfatning i forhold til dette i Seattle Vineyard. 

Ordene i min E-post viser at jeg hadde en kritisk distanse til det som foregikk, samtidig vil jeg 

si at min forståelse var svært begrenset. Jeg forsto rett og slett ikke hva som skjedde og 

hvorfor de handlet som de gjorde. Denne distansen muliggjorde at jeg fikk en rekke spørsmål 

til aktørene. I intervjuer og samtaler kom jeg siden fram med disse, og samtalepartnerne forsto 

at jeg hadde en annen bakgrunn og prøvde å forklare. Ved et par anledninger ble jeg 

oppfordret til å legge bort notatblokka og delta. En av samfunnsviterne i kirken argumenterte 

med at jeg som antropolog burde være deltagende .Ved å understreke min annerledeshet i ord 

og handlinger og vektlegge roller som skilte seg fra dem, kunne jeg få tilgang til en hel del 

informasjon og kunnskap, men jeg vil påstå at min forståelse for følelser og erfaringer i liten 

grad ble økt  

Til og fra i feltarbeidet bestemte jeg meg for å bli mer deltagende, det vil si legge bort 

notatblokka og prøve å møte hendelser som en deltager, også noe av det jeg opplevde som 

ubehagelig og ukjent. Dette kan sammenlignes med en metode ført i pennen av Jone 

Salomonsen. Hennes ”medfølende metode” bygger ikke på en positiv omfavnelse eller en 

bitende kritikk. Metoden bygger heller på noe som finnes et sted i mellom disse, nemlig det 

Salomonsen kaller ærlighet (”honesty” Salomonsen 1998:6):  

 
 It designates an attitude of embodiment, in contrast to disengagement, and of taking 
'belief seriously', both existentially and emotionally This means to leave behind the 
anthropological 'method of pretension', which is mainly used in order to gain 'access', 
be it to rituals, to secret knowledge or to initiations, and instead take on the attitude 
that "the subjects of one’s research might actually know something…that is personally 
valid for the anthropologist”, as suggested by Katherine P. Ewing. On the other hand, 
when something is taken seriously cognitively, it may also turn out that they do not 
know something which can be personally valid. A method of compassion is necessarily 
'critical' since it cannot be operative without continual assessments and evaluations. 
(Salomonsen 1998:6) 

 

I feltarbeidet brukte jeg både nærhet og avstand metodisk. Ut i fra disse ståsteder vil 

jeg si at jeg fikk viktige, men ulike data. I avhandlingen vil det komme flere eksempler på 

begge tilnærminger. Det ville ha vært vanskelig å skrive om ”den opplevelsesnære tro” uten 

selv å ha opplevd elementer av erfaring og opplevelse på aktørenes premisser. Er da en ateist 
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eller muslim utelukket fra å gjøre det samme feltarbeid? Mine erfaringer var knyttet til en 

opplevelse av det som skjedde i fellesskapet og rundt meg. Jeg hadde ingen direkte erfaringer 

med fysiske manifestasjoner i egen kropp. Spørsmålet er om aktørene hadde inkludert en 

ikke-troende på samme måte som de gjorde med meg, men det vil trolig være avhengig av 

antropologens egne grenser og vilje til å la seg inkludere.28 I begynnelsen observerte jeg 

aktørenes handlinger uten å forstå graden av følelser og fysisk utfoldelse involvert i 

trosutøvelsen. Som en observatør så jeg for meg at denne utfoldelsen var knyttet til et behov i 

aktørene for ekstase og individuell frihet. I flere situasjoner ble jeg så dratt inn i hendelsene, 

ikke minst i forbønnssituasjoner. I samtaler etter dette fikk jeg nye spørsmål til aktørene om 

opplevelse, erfaring, fellesskapsfølelse og sosial interaksjon i gudstjenestene. Ved at jeg selv 

ble en deltager ga opplevelsen nye spørsmål, og åpnet opp for å få mer detaljerte narrativer i 

intervjuene. Det ble dermed mulig å bruke både kunnskap og forståelse i analysen. Kirin 

Narayan understreker hvor viktig det er å ta i bruk narrativer i antropologiske avhandlinger. 

Analysis itself is most effective when it builds directly from cases evoked through narrative, 

providing a chance to step away, reflect on, and reframe the riveting particulars of the story 

at hand. (Narayan 1997:36). 

I kapitlet om den opplevelsesnære tro vil jeg gi et eksempel på at aktører ønsket å gi 

meg nye erfaringer og opplevelser i troslivet. De ønsket å trekke meg inn i den dypeste form 

for samhandling aktørene i dette fellesskapet opplevde: Kommunikasjonen mellom menneske 

og guddom, erfaringen av det guddommelige gjennom fellesskap, opplevelser og følelser. 

Slike opplevelser ga meg en ny forståelse for at erfaringer og opplevelser kunne skape behov 

for flere erfaringer. Gjennom profetier, forbønner og fellesskap opplevde mennesker at 

tilværelsen fikk mening og retning. Jeg var spørrende til om det var riktig av meg å bli 

inkludert, og tok kontakt med min daværende veileder i Oslo, professor  Ingrid Rudie. Jeg 

spurte om det var greit at aktører i feltet ba og profeterte over meg. Hun svarte:  
 

Her er vi vel inne på slike problemer som har å gjøre med personlig integritet. Er det 
greit for deg på det planet, så er det i alle fall utmerket deltagende observasjon. (Jeg 
nevnte vel forrige gang at i Malaysia satte jeg grensen her: aldri lure informantene til 
å tro at jeg var på vei inn i Islam...) (E-post fra Ingrid Rudie 19. november 1998). 

 

                                                 
28 Jone Salomonsen er et eksempel på en kristen teolog, som godtar å bli del av ritualer og hendelser som er 
utenfor hennes eget trosgrunnlag. 
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Mine grenser gikk ved å representere kirken utad. Jeg var aldri deltager i 

evangelisering eller utadrettede virksomheter der jeg hadde kunnet bli en representant for 

kirken. Jeg opplevde at en slik sammenblanding av roller ville ha gått på bekostning av min 

integritet som antropolog. I kirken ønsket jeg at aktørene skulle være klar over at jeg var der 

som en forsker, og ikke som en representant for lederskapet i kirken eller andre grupperinger. 

Ved en anledning godtok jeg å lese et bibelord på norsk i sammenheng med et rituale som ble 

laget til pinsefeiringen i 1999. Dette var den eneste gangen jeg sa noe fra scenen i Seattle 

Vineyard. Min nærhet ble dermed knyttet til at jeg ved enkelte anledninger deltok (eller ble 

oppfordret til å delta) som en deltager i gudstjenester og samhandling. Dette var en 

”compassionate methodological approach” som det gikk greit å kombinere med min 

antropologrolle.   

Jeg tror at mine informanter (og Jone Salomonsen) har rett når de vektlegger 

erfaringens viktighet for forståelse. Dette betyr ikke at jeg går god for alt som skjedde og ble 

erfart, men jeg opplevde at min forståelse ble øket. I det jeg dro fra Seattle spurte flere meg 

om jeg nå ville slutte meg til Oslo Vineyard etter å ha sett og opplevd Seattle Vineyard i et år. 

Jeg var aldri i tvil om at svaret ville bli nei, og at hverken observasjon eller erfaring endret 

min tilhørighet i en luthersk teologi og kirketilhørighet.  Jeg opplevde likevel at observasjon 

og erfaring i Seattle Vineyard lærte meg en hel del om tro og liv, og at jeg på den måten kan 

slutte meg til det Salomonsen (i sitat fra Ewing) sier om at ”the subjects of one’s research 

might actually know something…that is personally valid for the anthropologist.” (Ewing i 

Salomonsen 1998:6) 

 I løpet av feltarbeidet befant jeg meg i spenningsfeltet mellom å ha metodisk nærhet 

og avstand. Nærheten fantes i at jeg var kristen, akademiker og vestlig, mens både avstand og 

nærhet fantes i at jeg gjorde feltarbeid i USA. Avstanden fantes i vektlegging av ulike roller, 

at jeg brukte antropologisk teori og metode, og i observasjonen og refleksjonen som fulgte 

derav. Ut i fra ulike metoder for avstand kunne jeg observere aktørenes likheter og forskjeller 

med mennesker utenfor fellesskapet. Nærheten ble på den andre siden underbygd ved at 

aktørene så på meg som en kristen, og at de dermed kunne snakke om tro med meg. I tillegg 

gikk jeg tidvis inn i gudstjenester og i elementer av trosutøvelsen som en deltager 

(embodiment). Gjennom denne metodiske nærhet og avstand ble jeg tvunget til å reflektere 

over min egen tro. Jeg ble utfordret, men også oppmuntret i min tro, og gjennom feltarbeidet 
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opplevde jeg mye lærdom som jeg kunne ta med meg videre i livet, både som menneske, 

kristen og antropologistudent.   

  

TRO OG RELIGION SOM ANALYTISKE BEGREPER 

Sosialantropologen Rodney Needham skrev i 1972 boken ”Belief, language and 

Experience”. I boken tok han et oppgjør med at kollektive representasjoner av tro (belief) ble 

studert uten hensyn til individers tro.   
 
There is no point, that is, in speaking of collective representations, or dogma which 
are true of a culture as a whole, as ”beliefs” if it is not implied that the individual 
human beings who compose the social aggregate in question actually and severally 
believe them. Something that is believed by nobody is not a belief; and if we are to 
accept that collective representations are believed, we have to be provided with 
evidence that individuals believe. In this case, we are not dealing with the overt 
organization of society but with the recognition of an inner state which can pertain 
only to individual men. (Needham 1972:6) 

 

I min tilnærming til tro har jeg forsøkt å forholde meg til individers tro. Fellesskap er 

ikke i seg selv en handlende størrelse, det kan ikke tro, og trosbekjennelser og ulike bud og 

regler har liten verdi om de ikke knyttes til individers handlinger og holdninger. Den første 

delen av denne avhandlingen omhandler derfor individers tro. På engelsk kan ”tro” oversettes 

med ”belief” eller ”faith”. Encyclopedia Britannica definerer ”belief” på følgende måte:  
 
a mental attitude of acceptance or assent toward a proposition without the full 
intellectual knowledge required to guarantee its truth. Believing is either an 
intellectual judgment or, as the 18th-century Scottish Skeptic David Hume  
maintained, a special sort of feeling with overtones that differ from those of disbelief. 
Beliefs have been distinguished according to their degree of certainty: a surmise or 
suspicion, an opinion, or a conviction. Belief becomes knowledge only when the truth 
of a proposition becomes evident to the believer. Belief in someone or something is 
basically different from belief that a proposition is true. (“Belief” in Encyclopedia 
Britannica 2000). 

 
 

  I denne definisjonen er troen en tankemessig holdning, en aksept av kunnskap uten 

garanti for at kunnskapen er sann. Dette skiller seg fra ”faith” som i samme leksikon defineres 

som:  

 
Greek PISTIS, Latin FIDES, inner attitude, conviction, or trust relating man to a 
supreme God or ultimate salvation. In religious traditions stressing divine grace, it is 
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the inner certainty or attitude of love granted by God himself. In Christian theology, 
faith is the divinely inspired human response to God's historical revelation through  
Jesus Christ and, consequently, is of crucial significance. (“Faith” in Encyclopedia 
Britannica 2000). 

  

  Der ”belief” omhandler en tankemessig tilslutning er ”faith” knyttet til en indre 

holdning, en tillit til Gud eller til frelse. I kristen tradisjon blir dette tolket på minst to måter. 

Jeg vil gi en liten presentasjon av tro slik det framstilles i Vineyardbevegelsen og i luthersk 

teologi. I heftet ”Theological and philosophical statements (Association of Vineyard 

Churches)” (Hunter 1995) blir bevegelsens teologiske standpunkt presentert. Frelse skjer 

gjennom at mennesker kommer til Gud:  

 
The law’s purpose is to order our fallen race and to make us conscious of our moral 
responsibility. By the work of God’s Spirit, it convicts us of our sin and God’s 
righteous judgment against us, and brings us to Christ alone for salvation. (Hunter 
1995:8-9).  

 

  Tro blir i denne tolkningen et resultat av menneskets syndserkjennelse og åndens 

virke. Mennesket kommer til Gud for å motta frelsen, som en gave. I Seattle Vineyard vises 

dette ytterligere ved at man kun praktiserer dåp av troende, det vil si bevisste mennesker som 

har erkjent sin synd, bedt om tilgivelse og mottatt ”det nye liv”. I luthersk teologi er innholdet 

tilsvarende, men troen er på en annen måte sammenbundet med frelsen. For Martin Luther var 

det særdeles viktig at troen ble gitt av Gud, kun av nåde. Troen blir en gave og et mysterium. I 

luthersk lære lager ikke aktører sin egen tro eller blir oppdratt til tro. I sitt indre og i kirken 

kan den troende skape et rom der troen kan komme. Dette har ingenting med mennesket i seg 

selv å gjøre. I troen skjer det en utveksling mellom Kristus og den troende. Det er noe som 

skjer inne i mennesket og ikke noe mennesket kan bidra med. Det er Kristus som går inn i 

mennesket og blir der. Likheten mellom disse syn finnes i at frelse i begge trossystemer er en 

gave, noe Gud gir uten andre krav enn tro. Som Needham påpekte gir beskrivelser av 

kollektiv tro (belief) liten mening om ikke troen sees i individers liv, ord og handlinger.  

Mitt forsøksvise konsept ”opplevelsesnær tro” baserer seg på en antropologisk 

tilnærming til fenomenet. Vi så tidligere at antropologen Rodney Needham så på tro (”belief”) 

som en inner state (Needham 1972:6) i hvert individ. Dette er et ståsted jeg slutter meg til. 

Denne ”inner state” må så fanges opp gjennom å høre på aktørenes narrativer, samtaler og 
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trosutsagn, og samtidig se på hvordan de handler og lever. Gjennom feltarbeid, intervjuer og 

samtaler i Seattle Vineyard oppdaget jeg at tro for de fleste innebar mer enn at troen var en 

gave. Tvert i mot innebar det å være troende både en evne og en vilje til å tro. Gud burde også 

erfares og oppleves som nær gjennom at de troende erfarte at de levde i en relasjon til 

guddommen. Dette kunne skje gjennom at de fysisk erfarte guddommens nærvær i sin kropp. 

På dette vis skiller denne avhandlingen seg fra en teologisk tilnærming til det samme 

materialet. En teolog ville trolig tatt utgangspunkt i teologiske definisjoner av tro, mens altså 

en antropolog må ta utgangspunkt i hvordan aktører faktisk handler og snakker om sin tro. Jeg 

går dermed ikke inn i en teologisk debatt der jeg bestrider tanken om at troen er en gave, men 

tar utgangspunkt i hvordan mange faktisk handlet og snakket om sin tro. Jeg hørte at 

mennesker uttrykte mangel på tro, at de mistet tro og at de hadde en svak tro i løpet av 

feltarbeidet, og jeg knytter derfor konseptet tro til evne og tillit. Tro blir i denne forståelsen 

noe mennesker må være utrustet til å klare, men troen er også nært knyttet til tillit, både til 

andre mennesker og til guddom. Ut i fra en slik forståelse vil jeg forsøksvis innføre mitt 

trosbegrep  ”den opplevelsesnære tro”. Dette analytiske konseptet har jeg laget med 

utgangspunkt i empiri fra Seattle. Det var dermed ikke et konsept som aktørene i feltarbeidet 

brukte, det er heller ikke et teologisk konsept, men et begrep hentet fra antropologisk teori, 

som jeg har nytolket til å brukes om tro.  

Begrepet ”opplevelsesnær” (”experience-close”) er hentet fra artikkelen ”The Native’s 

Point of View” (1983) av antropologen Clifford Geertz. I denne artikkelen henviser Geertz til  

psykoanalytikeren Heinz Kohut som skiller mellom «opplevelsesnære» og 

«opplevelsesfjerne» konsepter. Det første eksemplifiseres ved at en informant definerer hva 

han, hans venner og familie ser, føler og tenker. Opplevelsesfjernt blir det når en 

spesialist/ekspert uttaler seg ved bruk av sine termer. Kjærlighet er opplevelsesnært, mens 

sosial stratifikasjon er opplevelsesefjernt. Nirvana er opplevelsesnært, mens religion er 

opplevelsesfjernt. I denne avhandlingen kan tro sees som opplevelsesnært, mens religion kan 

sees som opplevelsesfjernt. I løpet av feltarbeidet hørte jeg ofte at aktørene snakket om tro 

(faith), men sjelden om religion. Begrepet tro kan dermed problematiseres i forhold til 

analytisk bruk. I teologi er begrepet tro (faith) et innarbeidet begrep med en teoretisk ballast, 

og i antropologi er tro (belief) et begrep som ofte har vært knyttet til grupper mer enn 

enkeltpersoner. (Jmf. Needham tidligere i kapitlet). Hvordan kan da tro brukes analytisk? 
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Geertz vil si at poenget ikke er å bli som aktørene i feltarbeidet, men å finne ut hva de 

tenker og gjør. Opplevelsesnært vil si at aktørene opplever at konseptene de bruker er naturlig 

og uløselig knyttet opp mot selve virkeligheten. Etnografen kan ikke oppfatte det samme som 

informantene, men han kan oppfatte hva de oppfatter med, gjennom og ved. Han kan være en 

tilskuer. Dette er Geertz tilnærming, og det er elementer i dette som er av interesse for mitt 

feltarbeid og for tolkningen av tro. Som jeg tidligere har nevnt i dette kapitlet følger jeg Jone 

Salomonsen i tanken om at det er mulig å gå lenger enn å bli en tilskuer. Min posisjonering 

som kristen kunne brukes (ikke bare som et middel alene, men også til personlig vekst og 

vinning) for å få en sterkere opplevelse av aktørenes tro. I feltarbeidet brukte jeg nærhet og 

avstand for å få flere ben å stå på i analysen. Forståelse fordret ikke bare tilgang til kunnskap 

om de jeg studerte, men forståelsen kunne også underbygges ved egen erfaring og opplevelse. 

Konseptet ”opplevelsesnær tro” var et resultat av en slik tilnærming. Gjennom kunnskap om 

aktørenes tro, og hvordan de snakket om troen, og så ut til å oppleve den, fikk jeg en innføring 

i hva begrepet tro dreide seg om. Ved at aktørene dro meg inn i opplevelsen og erfaringen 

økte min forståelse, og jeg fikk et konsept som baserte seg på kunnskap og erfaring. Da jeg så 

negasjonen i at mennesker faktisk ikke klarte å tro, forsto jeg at begrepet måtte utvides for å 

få en forståelse for hva konseptet tro faktisk innbefattet i Seattle Vineyard. ”Den 

opplevelsesnære tro” blir dermed et forsøk på å skape et analytisk konsept med utgangspunkt 

i teori (fra Geertz/Kohut), samt observasjon, samtaler, intervjuer og deltagelse i Seattle 

Vineyard. Min forsøksvise definisjon av dette konseptet blir: tillit til at det finnes en åndelig 

virkelighet i eller utenfor mennesket, med basis i erfaring, opplevelse og relasjon. Gjennom 

de tre troskapitlene forsøker jeg å argumentere for begrepet ”opplevelsesnær tro”, et begrep 

som jeg har laget med utgangspunkt i individers tro. Dette betyr ikke at jeg ser bort i fra de 

kollektive elementer i tro og religion.  

I del to argumenterer jeg for et dynamisk religionsbegrep. Jeg tar utgangspunkt i 

religionsdannelse i Seattle Vineyard, og ser at dette blant annet skjer i gjennom det jeg har 

valgt å kalle trosforhandlinger. Ut i fra slike prosesser, samt tekst og tradisjon, dannes 

religion. Begrepet ”religion” har en lang faghistorisk tradisjon innenfor sosialantropologi og 

sosiologi. Fra fagenes begynnelse har religion vært av interesse. Innenfor en funksjonalistisk 

tilnærming kan vi se to ulike retninger, der den ene vektlegger religionens samfunnsmessige 

betydning, mens den andre vektlegger religionens mening for aktørene. Sosiologen Emile 
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Durkheim går muligens lengst i å utlede religionens kollektive betydning i det han ser på dens 

samfunnsmessige funksjon. Dette gjør han med utgangspunkt i en oppdeling av verden i 

hellig og profan (sacred and profane). Disse objektene, eller prinsippene, former og genererer 

religiøse følelser i samfunnets medlemmer. Religiøsiteten er derfor en funksjon av sosial 

tilhørighet. Religionssosiologen William Paden utleder Durkheim på denne måten:  

 

Religion is not a matter of claims about the universe that are either true or false, but 
is the normal way that a society constructs and maintains its cherished tradition and 
moral values. (Paden 2000). 

 
Religionens mening blir i Durkheims utledning uinteressant. Religionens funksjon er å 

opprettholde tradisjon og verdier. Durkheim finner religionens tilblivelse i at mennesker deler 

inn verden i det sakrale og profane. Ved å se på religion kan sosiologen se sentralverdier i 

samfunnet.  Sosialantropologen Bronislaw Malinowski har en lignende tilnærming29. I 

artikkelen "Magic, Science and Religion" (1948 [1925]) beskriver Malinowski en lokal skikk 

på Trobrianderøyene som han videretolker. Dette fenomenet er sarko-kannibalisme 

(Malinowski 1948:50f). Denne skikken innbefatter å spise deler av sine slektningers kjøtt etter 

at de er døde. Dette ble gjort med …extreme repugnance and dread and usually followed by a 

violent vomiting fit. At the same time it is felt to be a supreme act of reverence, love and 

devotion. (Malinowski 1948:50). I denne religiøse kulthandling finner Malinowski en 

funksjon, nemlig at det hjelper mennesket til å …overcome the repugnance, to conquer his 

fears, to make piety and attachment triumphant, and with it the belief in a future life, in the 

survival of the spirit. (Malinowski 1948:50). Det er interessant å merke seg at Malinowski 

også ser det religiøse i lys av hva som er til det beste for samfunnet som helhet. Her finner vi 

en linje til Durkheim, selv om Malinowski klart tar avstand fra hans tilnærming til religion og 

totemisme (Malinowski 1948:21-). Der Durkheim knytter det sakrale til fellesskapet 

(Durkheim 1957:44), setter Malinowski begrepet "funksjon" i tilknytning til offentligheten. I 

samfunnet er det visse behov som setter i gang enkelte funksjoner, i dette tilfelle religion. I 

møtet med død (eksempelet over) settes det i gang mange slike mekanismer. Dette skjer for at 

religionen skal…  

 
…counteract the centrifugal forces of fear, dismay, demoralisation, and provide the 
most powerful means of reintegration of the group's shaken solidarity and the re-

                                                 
29 Denne sammenligningen har jeg hentet fra min eksamensoppgave i Sosialantropologi hovedfag fra våren 
1998. 
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establishment of its morale. In short, religion here assures the victory of tradition and 
culture over the mere negative response of thwarted instinct. (Malinowski 1948:53) 
 

Malinowski søker ikke etter svar på religionens opphav, eller for den saks skyld, 

dette fenomenets opphav. I stedet er han opptatt av å plassere hendelsene inn i samtiden, i et 

helhetlig system. Han er dermed opptatt av religionens funksjon i samfunnet. I Seattle 

Vineyard kan muligens amerikanske verdier og tradisjoner sees gjennom religionen, og jeg 

forsøker å vise at religionen ikke kan sees uavhengig av samfunnet rundt (som jeg kaller 

”det moderne”). Jeg har likevel valgt å ta utgangspunkt i aktører og trosbegrepet som et 

utgangspunkt for religionsdannelse. Ved å velge en slik tilnærming har jeg bevisst valgt å se 

på tro og religion i seg selv, og hvordan sosiale faktorer spiller inn i dannelsen av det 

religiøse i individer og fellesskap.  

Min foreløpige definisjon av religion er ”troens institusjonalisering”. I dette ligger 

det noen linjer tilbake til Durkheim og Malinowski. Institusjonalisering tilsier menneskelig 

aktivitet. Religionssosiologen Pål Repstad skriver:  

 

I sosiologien brukes begrepet ”institusjonalisering” om å bringe noe inn i faste 
former. En institusjon er ikke bare en synlig struktur, for eksempel en bygning, den 
har også en struktur med en viss arbeidsdeling og maktfordeling, og den har et 
formål og visse normer for virksomheten. Hele dette komplekset av sosiale, 
materielle og normative forhold kalles i sosiologien for en institusjon, og det er et 
velkjent sosiologisk syn at institusjonen i noen grad styrer menneskenes handlinger. 
(Repstad 1995:34). 

 

I denne forståelsen blir religion et sosialt produkt, uten innflytelse fra guddom eller 

utenom-menneskelige faktorer. Det betyr ikke at jeg argumenterer for at det ikke finnes en 

Gud eller utenom-menneskelig påvirkning. Linjene til Durkheim og Malinowski sees i at 

jeg ser på religion som et sosialt fenomen. Jeg er ikke med på deres reduksjon av religion til 

en institusjon som viser samfunnets verdier (Durkheim), eller kun som en funksjon for å 

holde samfunnet i sammen (Malinowski). I dette overser de elementer av erfaring og 

opplevelser som jeg anser som viktige deler av tro og religion. I denne avhandlingen er 

erfaring og opplevelse grunnleggende elementer. I en antropologisk analyse velger jeg å 

beskrive hva jeg ser skje, gi beskrivelser av aktørenes verdensbilde, samt beskrive hvordan 

deres erfaringer og opplevelser påvirker dem. I dette både ser jeg og hører aktørene fortelle 
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om hvordan guddommen for dem blir en person de forholder seg til og erfarer med kropp, 

tanker og følelser. Jeg ønsker å se på hvordan religion skapes i det sosiale fellesskapet, og 

hvilke faktorer som har betydning i denne evige prosess. Jeg ønsker å se religion i lys av tro, 

ikke bare som en samfunsmessig funksjon, men som et system med mening for de 

involverte. I dette nærmer jeg meg antropologer som Clifford Geertz, en av de ledende 

antropologer innenfor en ”menings”-tilnærming til religion. Han definerer religion som: 

 

A system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long-lasting 
moods and motivations in men by formulating conceptions of a general order of 
existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the 
moods and motivations seem uniquely realistic. (Geertz 1993:90 (1973)) 

 

Jeg er med på at religion for aktørene gir stemninger og motivasjoner, som i sin tur 

gir mening. Jeg ser i Geertz’ religionsdefinisjon en vektlegging av symboler, konsepter, 

stemninger og motivasjoner. Alle viktige bestanddeler i religion, men jeg mener å se at 

Geertz legger lite vekt på tro, og gjør, i analysen, religiøse systemer til helhetlige systemer 

som aktørene i liten grad kan flykte unna. På samme måte som kulturer mener jeg å se at 

religioner ikke er helheter eller enheter i seg selv. Jeg ser selve trosinstitusjonaliseringen 

som religion. Dette innbefatter selvfølgelig symboler, konsepter, stemninger og 

motivasjoner, men aktørene er ikke bundet av religion. Helheten, eller holismen i religion, 

som aktørene utvilsomt opplever, finnes nødvendigvis ikke i dogmatikk, bud eller regler 

(concepts – slik jeg tolker Geertz), men finnes, etter min oppfatning, i selve samhandlingen. 

I dannelse av fellesskap, kroppslige erfaringer av guddommens nærhet, gjensidig 

trospåvirkning og trosforhandling opplever aktørene en form for helhet som ikke binder 

dem i rigide regler eller bud. Mange av aktørene i Seattle Vineyard er improvisatorer og har 

mulighet til å bli innovatører - og likevel forbli en del av fellesskapet. Ut i fra min analyse 

er det dette jeg vil foreslå å kalle den institusjonaliserte tro: religion. I denne tilnærmingen 

kan religion sees som dynamisk og flytende, og med rom for både endringer og nyskapning, 

men likevel med en form for helhet i samhandling og retning.  
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3: TRO I DET MODERNE 
 
 

 
 
 
 

I stedet for mer og mer sikker kunnskap og kontroll møter mennesker i det moderne et 

system der en relativ sikkerhet er bundet til grunnleggende tvil og stor risiko. Anthony 

Giddens mener at religion gir en overbevisning mange higer etter i det moderne. I religion blir 

spørsmål om formålet med livet viktig. 
 

Religion in some part generates the conviction which adherence to the tenets of 
modernity must necessarily suspend…New forms of religion and spirituality represent 
in a most basic sense a return of the repressed, since they directly address issues of 
the moral meaning of existence which modern institutions so thoroughly tend to 
dissolve. (Giddens 1991:207) 
 

 Om dette stemmer skulle man tro at mine informanter i mindre grad var preget av 

grunnleggende tvil og frykt. Som Giddens et annet sted i boka legger vekt på: Adherence to a 

clear-cut faith – especially one which offers a comprehensive lifestyle – may diminish such 

anxieties. But it is probably rare for even the most fundamentalist of fundamentalist believers 

to escape radical doubt entirely. (Giddens 1991:181). Bryter mennesker i det religiøse 

samfunn radikalt med tankegangen i det moderne? Er de religiøse samfunn utenfor det 

moderne, og har kirkegjengerne på denne måten en fot i det tradisjonelle og en fot i det 

moderne (verden utenfor kirken)? Historikeren George Marsden skriver i boken 

”Fundamentalism and Evangelicalism” (1991) at fundamentalister og evangelikale All share 

to some degree the common experience of becoming outsiders to the most sophisticated 

modern culture. (Marsden 1991.:6) Det kan være interessant å se på hvordan noen av mine 

informanter snakker om verden rundt seg. I taler, samtaler og intervjuer kommer 

postmodernisme opp som en merkelapp mange av de bruker for å sette ord på hva som preger 

omverdenen. I ulike settinger og sammenhenger snakker de om dette begrepet, og jeg innser 

at de gjennom å bruke ordet ønsker å formidle noe om hvem de er, eller ønsker å være.  
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Tolkningen av begrepet varierer, og hvilken tolkning de legger til grunn sier en del om 

hvordan disse personene reflekterer over seg selv og sin egen rolle i verden. Troens dimensjon 

gjør det for enkelte problematisk å forholde seg til verden rundt  (som de definerer som 

postmoderne). Andre ser at postmodernisme muliggjør formidling på en ny måte. Jeg velger å 

se på det som om de sistnevnte ønsker å fylle "det moralske vakuum" som Giddens beskriver 

som en del av det moderne.  

I det følgende vil jeg beskrive ulike emiske tolkninger av det postmoderne, og på 

hvilken måte dette er en del av et refleksivt prosjekt: Å posisjonere seg selv i forhold til 

verden og seg selv. I dette kommer det ambivalente til syne. I det første avsnittet vil jeg 

presentere en person som lever i en sterk spenning. Hennes religiøse overbevisning kommer i 

konflikt med verdier hun opplever i næringslivet. Hun flykter fra dette ved å føre inn 

”framtiden”.  Videre vil jeg se på en pastor som opplever Seattle som et sted preget av 

postmodernisme. Hun ønsker å møte dette ved å endre seg selv og måten hun formidler på. 

Videre vil jeg presentere noen personer som har funnet en tredje måte å forholde seg til 

postmodernisme. Jeg vil til slutt skissere opp hvordan disse syn gir ulike tilnærminger til det å 

leve med en tro i det moderne.      

       

POSTMODERNISME OG MORAL 

 Foran meg sitter Debra, en kvinne på 23 år. Hun arbeider som assisterende redaktør i 

Amazon.com, et av verdens største og mest suksessrike internettselskaper. Hun møter meg i 

lunsjpausen, og rundt oss er det et yrende liv. Arbeidsplassen er i en av skyskraperne i 

Downtown, Seattle og der befinner hun seg i hovedadministrasjonen av selskapet. Etter 

universitetsstudier fikk hun jobb i Amazon, så dette var hennes første møte med arbeidslivet. 

Hun er medlem av Seattle Vineyard og kirkas collegegruppe (Ohana), samt engasjert i arbeid 

for gatebarn gjennom organisasjonen Young Life. Vi prater en del om hennes bakgrunn, 

hennes opplevelse av Amazon og Vineyard, om tro og økonomisk suksess. I samtalen 

kommer hun inn på postmodernisme (et uttrykk jeg aldri bruker), og hun knytter det opp mot 

moral: 

 
In the past wisdom meant to be a really refined human being, It meant that you not 
only knew a lot, and had a lot of knowledge, but your actions matched up with that, 
and you where a moral being. In the modern world, because of postmodernism, 
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intelligence is something apart. You can be immoral and yet be considered really 
brilliant and really intelligent, and you don't have to live your life in a certain kind of 
way. A lot of the decisions that are made are decisions that are postmodern customer 
based, and because a lot of the people are the top-notch people in society, they are 
really brilliant, a lot of times they don't have a moral stance on things. So, basically I 
think it's hard to work here at times because even though they are really intelligent, 
their choices, things they wanna feature, things they wanna sell, are not necessarily 
good for people. So I really admire a lot of the people I work with, but I don't 
necessarily respect them. (I intervju november 1998) 
 

 Debra knytter mangel på moralske direktiver til framveksten av en postmoderne 

tenkning. Hennes frustrasjon over å være del av et selskap der hun innser at kollegaene er 

svært intelligente og dyktige, men mangler et moralsk ståsted blir tydelig gjennom samtalen. 

Hun knytter postmodernisme til kollegaenes mangel på moral og at kjøperne mangler en 

moralsk ryggrad.  Hun nevner en episode der dette blir tydelig. Hun er assisterende redaktør 

og deltar i redaksjonsmøter der beslutninger blir tatt i forhold til hvilke produkter selskapet 

skal selge. Avsløringen av forholdet mellom President Bill Clinton og Monica Lewinsky har 

kommet ut i pressen, og redaksjonsmøtet skal avgjøre om de skal selge Starr-rapporten. Debra 

er i mot å selge dette produktet og sier det til en av redaktørene. Redaktøren er enig, men sier 

at det ikke er noe de kan gjøre. Markedet ønsker det, Amazon vil tjene mye penger på det, og 

alle blir fornøyde. Debra innser at verden har blitt slik, og at penger styrer. Hun kan ikke gjøre 

Amazon til et moralsk selskap, men hun ønsker å influere i forhold til enkeltpersoner. Dette 

blir likevel svært frustrerende for henne, og en tirsdag på collegruppen ber hun om forbønn. 

Hun deler ikke profittjaget i selskapet og synes det er vanskelig å være der.    

I collegruppen uttrykker hun frustrasjon over det som preger selskapet. Hun 

posisjonerer seg i denne kirkelige sammenheng, og uttrykker klart at hun må få guddommelig 

styrke til å kunne forbli i selskapet. Hun er ”one of us”, og ikke en av dem. Hvorfor skjer 

akkurat dette i collegruppen? I denne gruppen blir det å gi ”alt for Jesus” framholdt som et 

ideal. Ved en anledning blir det uttrykt at man heller må be over å bli i Seattle enn å dra ut 

som misjonær til utlandet. Debra lever til en viss grad opp til dette ved å si at hun muligens 

skal bli misjonær en gang i framtiden. Debra sier at det er vanskelig å jobbe i Amazon, og hun 

får et sterkt behov for å posisjonere seg i mot selskapet. Likevel framstår hun der (ut i fra eget 

utsagn) som hardtarbeidende, dyktig og arbeidsom (som hun framstiller som selskapets 

idealer). I dette kommer Debra opp i en rollekonflikt. Det å framstå for verden blir vanskelig, 

og det ser ut til at hun må forholde seg til to motstridende ”framtider”: ”Futures” are 

 57



organised reflexively in the present in terms of the chronic flow of knowledge into the 

environments about which such knowledge was developed. (Giddens 1991:29). Foran seg har 

hun to (eller flere) ”framtider”. Arbeidet hun gjør i Amazon gir henne penger og 

karrieremessig suksess, mens det hun spiller ut i collegruppen gir henne moralsk og 

trosmessig trygghet. Det refleksive prosjekt blir dermed å få dette til å henge sammen. Det ser 

ut til å lykkes ved å stå fram på ulike måter i de forskjellige settinger. Den første som Debra 

som lever opp til idealene i Amazon. I dette framstår hun som det hele og moralske menneske 

som både er intelligent og moralsk. I collegruppen må vekten bli lagt et annet sted. God moral 

er ikke nok der tanken om å dra ut som misjonær er det fremste ideal. Hun må framstå som 

”Debra i framtiden”: I kind of picture myself being married, being a missionary and caring 

for people. I think that is kind of my dream that I'm hoping will be the reality in the future. 

(Debra i intervju november 1998) Her er hun den kommende misjonær, omsorgsperson og 

hustru for sin forkynnermann. Her har nok kjønn betydning. Disse verdiene er nok i stor grad 

knyttet til idealer om ekteskapet som fortsatt er sterke i det amerikanske samfunnet.  Kvinnens 

fremste oppgave er å støtte sin ektemann og å vise omsorg for andre. Dette kommer jeg 

tilbake til i neste kapittel der jeg diskuterer tro og kjønn ut i fra kunstneren Susan.  

Det er ikke enkelt å leve i spenning, og det kommer til uttrykk når Debra søker hjelp 

og støtte i collegruppen. Poenget er at hun under mitt feltarbeid forholder seg refleksivt til 

begge ”framtider” i nåtiden. Måten hun framstår på i collegruppen tilsier nettopp dette, og det 

tydeliggjøres i setningen: I don't feel like my work in life is to be a great American worker 

who makes profit. I feel my work in life is to serve God. (Debra i intervju november 1998).  

Dette er ganske sterke ord når man tenker på at Debra faktisk arbeider med stor suksess i 

Amazon. Likevel setter hun det opp som en dikotomi: Være en suksessrik amerikansk 

arbeider som tjener penger ELLER en som tjener Gud. Tilbake til Anthony Giddens:  

    

No one today can but be conscious that living according to the precepts of a determined 
faith is one choice among other possibilities. The very moral outrage which the ”true 
believer” feels towards outsiders surely often express underlying anxiety rather than a 
feeling of safe adherence to the ”cause”. (Giddens 1991:181) 

 

En søndag er jeg på tur i parken med Debra og flere andre fra collegruppen. Vi prater 

om Amazon og hun forteller igjen at det er vanskelig for henne å være der. Framtidsplanene 
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kommer opp og hun forteller hva som er hennes drøm for framtiden. Etter å ha beskrevet ulike 

alternativer30 forteller hun at hun kan tenke seg å bli sykepleier. Dette kan kombineres med å 

bli misjonær. Jeg spør om det er et «must» for folk å bli misjonærer, pastorer o.l. for å kunne 

kalles brennende og tente kristne (”on fire for Christ” er en setning som ofte kommer opp i 

collegruppen). Hun sa at det kanskje heller var omvendt. Hun opplever at hun blir så svak i de 

andre sammenhengene (Amazon, universitetsmiljøet osv), at det ville være enklere for henne 

å bevare det å være brennende i det å være misjonær. Jeg spør om hun ved dette blir en 

”bedre” kristen. Hun svarer at det vil være enklere å leve nær Gud. Da blir han i sentrum og 

hun blir ikke konfrontert med andre tanker hele tiden. Det er vanskelig å merke Guds nærvær, 

retning og mening med arbeidet i Amazon. Kollegaenes mangel på moral gjør henne også 

svært oppgitt. Denne oppgitthet kan være knyttet til angsten som Giddens omtaler i det før 

nevnte sitat. Debra arbeider i bedriften, og hun gjør det bra (ut i fra eget utsagn og fra folk 

som kjenner henne). Hun tjener godt med penger og liker godt omgangsformen i selskapet. 

For meg kan det se ut til at denne angsten er knyttet til at hun gjenkjenner kollegaenes profitt– 

og karrierejag i seg selv. Dette blir en trussel mot hennes ”framtidsideal”, og hun trenger 

collegruppens forbønn for å stå i mot presset. Debra tar allerede del i en  ”alternativ livsstil” 

ved å arbeide i Amazon. Trusselen mot hennes gudsrelasjon kommer dermed like mye 

innenfra som utenfra (ved at hun føler seg trosmessig svak), og her trer Debra inn i noe av det 

som kjennetegner det moderne: to steer between the conflicting claims of rival types of 

abstract systems. (Giddens 1991:181). I følge henne selv spiller hun ut Amazons idealer om å 

være hardtarbeidende, dyktig og arbeidsom når hun er i selskapet. I collegruppen blir det som 

jeg før har sagt viktig for henne å vise at hun tar moralsk avstand fra kollegaenes moral, mens 

hun i samtaler og intervjuer med meg legger vekt på ulike ting, alt ut i fra hva vi snakker om, 

og settingen vi befinner oss i. 

Debras tolkning av postmodernisme sier en hel del om hvem hun er og hva hun tenker. 

Min påstand er at hennes tilnærming til sitt liv og framtid er preget av ambivalens. Hun søker 

seg bort fra det ambivalente ved å plassere det faste og trygge31 ”en gang i framtiden”. 

Postmodernisme blir symbolet på fragmentering og forfall. Hennes tolkning underbygger 

oppfatningen om at hun ikke har integrert postmodernisme som en del av sitt eget ståsted. 

                                                 
30 Blant annet å fortsette universitetsstudier og ta PHD-grad i Engelsk for å kunne bli professor. 
31 Misjonærstillingen der hun uten problemer kan leve ut sin kristne tro. 
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Samtidig er hennes avstandstagen et eksempel på at dette er noe hun frykter at hun selv skal 

adoptere. Hun er en del av et selskap der hun oppfatter dette som det styrende paradigme, og 

er på den måten selv en av aktørene. Hennes kristne grunnsyn er ganske skjult når hun er i 

selskapet. I enkelte situasjoner kommer det opp, mest når kollegaer spør henne om hennes 

framtid i selskapet. Først da forstår kollegaene at hun ikke satser alt i bedriften. Hun ser på 

seg selv som ”den fremmede midt i blant dem” og vektlegger det i forhold til de medkristne i 

collegruppen. I Debras tilnærming til postmodernisme og framtid framtrer et dualistisk syn på 

tro. Postmodernisme blir uttrykket for den ”grenseløse toleranse” (”everything is OK”), og 

dette strider mot det Debra opplever som Sannheten (”THE Truth”). Hun klarer ikke å flykte 

fra det ambivalente i nåtiden. Dette må løses, og det gjør hun ved å si at hun ikke kommer til å 

bli lenge i selskapet og at hun skal ”tjene Gud” (”serve God”) som misjonær. Hennes 

imaginære framtid gir henne det hun trenger for å minske ambivalensen hun opplever i 

nåtiden32. ”Framtiden” blir hennes beskyttelse. Vissheten om at hun kan velge annerledes 

(eller la være å velge) ligger der likevel, og Debras liv er preget av denne spenningen.  

I begynnelsen av dette kapitlet skrev jeg om Anthony Giddens´ tilnærming til religion 

og tvil. En av hans teser går ut på at religion minsker angsten knyttet til ambivalens (Giddens 

1991:181). Ut i fra eksempelet med Debra blir min påstand at hun i sterkere grad enn andre 

opplever ambivalens og tvil ut i fra å befinne seg i krysningspunkter mellom ulike 

verdisystemer. Mer enn andre aktører kommer hun opp i tvilen og ambivalensen som er 

knyttet til det å leve i det moderne. Hun opplever stadig at hennes moralske og religiøse 

overbevisning kommer i konflikt med valg hun er nødt til å ta i selskapet, og hun lever i en 

stadig spenning. Dette går ut over hennes tro, som hun opplever blir svak og utsatt. Giddens 

tese om at religion minsker angsten i det moderne vil dermed ha en situasjonell gyldighet. For 

enkelte blir utvilsomt troen en "samlende faktor" i deres liv. I det neste kapitlet vil jeg bringe 

inn et eksempel på dette, men for Debra øker ambivalensen i takt med trosintensiteten. Troen 

gir Debra trygghet, men modernitetens ambivalens og tvil forsterkes i møtet mellom henne 

som troende og en moderne verden.  

Blant mine informanter var det også personer som jobbet med stor suksess i andre 

velkjente firmaer i Seattle. Bob jobber som programutvikler i Microsoft, og opplever at han 

                                                 
32 Dette behøver likevel ikke å bety at hun kommer til å forlate selskapet. Ett år senere (november 1999) er 
Debra fremdeles i Amazon. 
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på mange vis er en svært typisk Microsoft-ansatt. Han er single og nysgjerrig av natur. I et 

intervju med meg sier han:  

 

We (Ansatte i Microsoft) are way into a real interest in how things are put together, 
and not only software systems. Like almost the first response when a Microsft 
employee see something is "how does that work" and they start redesigning it, you'd 
better do it this way etc. We went camping once, four of us from Microsoft and my 
sister. We talked about how we would redesign this intersection, and my sister where 
like astonished, and we where all like excited. My sister said, haaah, are you really 
serious? 

 

 Bob understreker hvordan han på mange måter har funnet sin plass i dette selskapet. 

Han har fått gode utviklingsmuligheter og jobber sammen med svært dyktige folk. I 

Microsofts jevnlige tilbakemeldingskjemaer (review) scorer han svært høyt. Han fortsetter:  

 

Microsoft as a company can get pretty intense inside, but it's really at the same time a 
fun place to work. They're working hard to keep it a fun place to work, because a lot 
of people don't have financial reasons to keep on working there.  

  

Det kan være mange likhetspunkter mellom hvordan Debra og Bob snakker om sine 

arbeidsplasser. Bob opplever at selskapet kan ta all tid, og at dagen består i å stå opp, spise, 

jobbe i Microsoft, spise og legge seg. Han lurer derfor på om han om få år skal bryte tvert av 

for å dra på bibelskole (DTS). Ellers har ikke Bob de store kvaler i forhold til produktene eller 

medarbeiderne. Dette kan også ha sammenheng med disse personenes posisjonering. Debra er 

assisterende redaktør og deltar i møter der etiske problemstillinger kommer opp. I de 

sammenhengene blir hennes verdier (det hun jobber for) utfordret, og kommer på den måten 

til syne. I visse sammenhenger fremmer hun sitt syn, og tar på den måten del i forhandlingene. 

Når hennes syn blir oversett blir Debra noe oppgitt. Hun forklarer dette med de andres mangel 

på et verdisystem ("postmodernismens" innflytelse), og at profitt er en grunnleggende verdi. 

Bob møter ikke dette på sin arbeidsplass. Han er ikke involvert i beslutningsprosesser og 

kommer i få verdikonflikter. Det er først når jeg spør konkret om han opplever at han har hatt 

noen guddommelig inspirasjon33 i forhold til å arbeide i Microsoft at en verdikonflikt kan 

spores.  
   
                                                 
33 Dette spurte jeg om fordi det i Ohana-gruppa stadig blir snakket om ”kall” og det å leve livet for Jesus.  
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Jeg har kommet inn i det å dele opp mer av livet. Å se på jobben som en separat del av 
livet, mer enn å legge vekt på det, å gjøre det til hoveddelen. I sammenheng med det 
har jeg tenkt: Hvis denne delen blir stadig mindre viktig for meg, vil den kanskje en 
dag forsvinne helt. Da kan jeg kjenne at jeg kan legge det ned, og gjøre noe helt annet. 
Jeg har en følelse (suspect) at den tiden vil komme...Jeg tror jeg tenker at jeg burde 
gjort mer, vært frivillig i kirken osv. Jeg kan tenke det. Jeg føler meg ikke skyldig hele 
tiden. Jeg tenker at Microsoft bare er en midlertidig ting, så det tar vekk noe av 
presset. I det siste året har den følelsen vokst noe. Det har å gjøre med hvor flyktig det 
jeg gjør er. Fem år etter at jeg har forlatt Microsoft er det ingen koder igjen som jeg 
har skrevet for salg. Da blir det viktig for meg å fokusere på at det er Jesus som er 
kilden til verdi og mening i mitt liv. Han er basis for mening. Det er i hvert fall det jeg 
ønsker å vokse i retning av.  

 

Hva mener egentlig Bob når han sier at han blir nødt til å dele opp livet sitt i adskilte 

deler? Han er fortsatt mye på jobb, og er fortsatt entusiastisk i forhold til Microsoft. Hva er 

det så han mener? Kan det ha en sammenheng med at Microsoft tok over hele livet hans? Det 

sosiale livet, flere av produktene han brukte var merket med logoen og all tiden hans gikk 

med til å være på jobb. Han opplevde at det gikk ut over hans kristne tro, og gikk i denne 

tiden ikke i kirken. Microsoft ble selve livet, og fylte hele hans hverdag. Det ser likevel ut til 

at han nå kan fungere i begge "arenaer". Han kjenner kodene for oppførsel både i bedriften og 

i kirken, og veksler mellom dem. Erving Goffman skriver i sin bok "The presentation of Self 

in Everyday life" (1959) om hvordan aktører går inn og ut av ulike roller: ..the individual in 

ordinary work situations present himself and his activity to others, the ways in which he 

guides and controls the impression they form of him, and the kinds of things he may and may 

not do while sustaining his performance before them". (Preface). I Bobs tilfelle betyr det at 

det finnes visse koder i begge arenaer. Disse følger han, men verdiene fra kirken ser likevel ut 

til å bli de sterkeste i hans liv. De trenger til side en del av det han opplever positivt med 

Microsoft, og han planlegger å slutte for å arbeide med noe mer "meningsfullt". Arbeidet i 

Microsoft blir dermed bare en midlertidig fase på veien mot å "tjene Guds kongedømme mer 

direkte"; What really matters, what's gonna be the crucial thing? I understand it's not work, 

it's certainly not software, that's not going to last, so I guess it's Jesus, He's the source of 

worth, the one that gives meaning. Som Debra innfører Bob en "imaginær framtid" der han 

tjener Gud helt og uten begrensninger.34  

                                                 
34 Oscar, ingeniør i Boeing sier: There's an inverse relationship between material/worldly success and a desire 
for God. Han har allerede besøkt Chile fire ganger, og regner med å tjene Gud på heltid en gang i framtiden. 
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For Debra minskes angsten ved å se for seg en framtid der hun lever opp til de 

idealene hun har. En tilstand der ambivalensen er fjernet og hun kan leve helt for Gud. Ved å 

føre inn denne religiøse ”uskyldstilstand” som en imaginær framtid finner Debra en slags 

trygghet i nåtiden. Tanken om at det en gang skal skje, at hun kan leve helt for guddommen, 

rettferdiggjør at hun nå må gå på kompromiss med en del av sine idealer. Debra ser for seg at 

det å arbeide som pastor eller misjonær setter deg på utsiden av den postmoderne tankegang, 

og at de lever uten ambivalens. Jeg vil derfor i det neste avsnittet se på to pastorer og en 

doktorgradsstudent for å se på mer i forhold til ambivalens og tro i det moderne.  

 

Å FORMIDLE TRO I DET POSTMODERNE 

 En av de første dagene  jeg  er  i Seattle sitter jeg og prater med den ene av pastorene 

(Marji) i kirkens resepsjon. Jeg viser henne et anbefalingsbrev fra min veileder der mitt 

prosjekt blir presentert.35  Hun leser gjennom brevet og sier: This is exactly what Larry and I 

are struggling with. Hun forteller at det har vært tøft å møte de postmoderne36 holdningene i 

Seattle. Hvordan skal evangeliet formidles  til mennesker som synes at alt er like greit og bra? 

Hun forteller at hun er på søken etter en visjon og en strategi for å klare å møte dette. 

Tidligere bodde hun og mannen (som også er pastor) i Illinois, og her opplevde hun at 

menneskene var mer tradisjonelle.  

Hennes tolkning av postmodernisme er nært knyttet til en tankegang om at det ikke 

lenger finnes noen grenser  (”alt er like greit og bra”).  Dette blir en trussel mot måten hun 

formidler  sannhet på.  Dette ser ut til å være forbundet med hva hun formidler, nemlig 

”evangeliet” (”the gospel”). Når hun bruker ordet ”evangeliet” knytter hun dette til 

”Sannheten”, at det finnes en objektiv sannhet uttrykt i Bibelen. Der framstår den i en rekke 

dikotomier:  død – liv, mørke – lys, frelse – fortapelse, Gud - djevel osv. I Illinois var mange 

av tilhørerne enige i en slik tankegang. Mennesker preget av postmodernisme, i hennes 

tolkning, vil reagere  mot en del av disse dikotomiene og vil dermed ikke være åpne for 

hennes forkynnelse. Denne pastoren stiller seg åpen for å endre framgangsmåte og måte å 

forkynne på. Selv om det var enklere i Illinois, betyr ikke det at det tradisjonelle nødvendigvis 

er bedre. Hun har tro på at det er mulig å formidle også i denne byen. Svaret finnes i det å ha 

                                                 
35 På den tiden var mitt sentrale fokus på visjoner og strategier. Hvordan de oppstår, formidles og mottas. 
36 Dette er ikke et ord hun finner i dette brevet, så dette er et begrep hun selv bringer inn. 
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en visjon og/eller strategi som kan bli en slags nøkkel for formidling. I det vi prater forteller  

hun at hun ikke har funnet denne enda. Det ser ut til at hun ser på postmodernisme som et 

problem, noe som vanskeliggjør det å være en kristen forkynner. Hun befinner seg midt oppe i 

det å reflektere over sin egen person, og hvordan hun kan forandre seg for å fremstå på en 

måte som underbygger kommunikasjon. Hun er i ferd med å gjenskape seg selv som pastor i 

Seattle. Tolkningen av postmodernisme er i Marjis tilfelle knyttet til hvordan andre tolker. 

Det relativistiske i det postmoderne understrekes, og dette blir problematisk i forhold til 

formidling. Synet på postmodernisme ser ut til å være ganske likt mellom Debra og Marji. 

Deres posisjonering gjør likevel så det blir noen forskjeller i det de sier. Debra er en del av et 

firma der hun ser på dette som det rådende paradigme. For henne blir det viktig å posisjonere 

seg i mot denne tankegangen. Marji ser at det er problematisk å formidle til mennesker med et 

slikt ståsted, og vender dermed fokus mot seg selv og sin egen manglende evne til å formidle i 

denne situasjonen. Løsningsforslagene blir dermed helt forskjellige ut i fra posisjonering. 

Debra ønsker å flykte fra situasjonen, mens Marji ønsker å utfordre seg selv til å formidle på 

en ny måte.  

Kirkens hovedpastor (Ed) er også opptatt av postmodernisme. En søndag taler han om 

frelse som noe kontinuerlig. Under talen rusler han rundt på scenen, sitter innimellom  på en 

barkrakk, og preker uten manuskript. Noen notater har han i Bibelen, men stort sett preker han 

ut fra hukommelsen. Ofte sper han på med artige historier og små fortellinger i begynnelsen 

av talen før han går inn på det mer teologiske. Forsamlingen ler ofte av små vitser og poenger. 

For enkelte er faktisk pastorens taler en av de viktigste grunnene til at de går i denne kirken. 

Denne søndagen er han svært engasjert, og bruker til dels sterke ord: 
 
Ved å finne årsaker tror vi at vi kan løse ting. Vi vil løse problemene selv, og vi ønsker 
å forklare Gud. Dette har lenge vært måten å møte problemer på, men nå kommer det 
nye generasjoner som klarer å leve med motsetninger. De lever innunder det som 
kalles postmodernismen. Tidligere har man ønsket klare svar på alt. Nå kan man leve 
med mysterier og motsetninger. ”Det at ikke jeg forstår at to ulike synspunkt kan være 
sannhet betyr ikke at ikke begge deler er sannhet”. Denne generasjon kan se to 
motsetninger og tro at begge deler kan være sant. De kan leve med vanskelige liv. Det 
er denne generasjonens styrke, og på grunn av dette kan det bli vekkelse!  
(Hovedpastor Ed Cook  i tale 12. Juli 1998, min oversettelse i feltnotater).  
 

Forut for dette kritiserer han sterkt det holistiske syn som ofte har preget vitenskapen. 

Han mener at  den vitenskapelige metode legger  begrensninger på sannhet ved at den skal 
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være rasjonell og etterprøvbar. Vitenskapen putter alt inn i helhetlige systemer, og denne 

metoden har blitt overført til samfunnsvitenskapene, samt teologien. Man ønsker å forklare 

Gud ut i fra et holistisk system, og som mennesker kan vi bare forholde oss til det rasjonelle 

og etterprøvbare bildet vi selv skaper av Gud. Her mener han at den postmoderne tenkning 

bidrar med et nytt perspektiv. I en mail til meg sier Ed det på denne måten:  

 
Postmodernism for me is the dethroning of reason as a god.  It is the acceptance of the 
universe as an open system and the willingness to give credence to experience as part 
of our epistemology (as opposed to the scepticism of Descartes, Hume and Kant).  
Postmodernism makes room for mystery as a valid part of the human experience 
rather than simply a "terra incognita" that will one day be "solved."  However, 
responsible postmodern thought does not "throw the baby out with the bath water."  
Reason and the scientific method have their useful proper place.  If someone's going to 
do open heart surgery on me I'd rather they simply not cut wherever they "feel" like 
they should.  Also, I don't think that postmodern thought demands "radical relativism" 
which says that nothing can be known to be true, or "true for you" is my excuse to not 
consider your claims for truth.  I accept responsible relativism that tries to remove 
cultural bias from our search for truth and also recognizes the reality of viewpoints 
differing based upon perspective.  
 

I denne tilnærming finner han at man ikke leter etter årsaker, men at mennesker i 

sterkere grad godtar det motsetningsfylte og mystiske. Dette skaper rom for tro, snarere enn 

viten, og det er dette kristendommen handler om: Troen på en Gud som kommer inn i verden 

og blir fornedret (som han sier i talen: Født i en stall og død på et kors). I det rasjonelle 

system mange bygger opp, passer det ikke inn at Jesus dør på et kors. Mange vil pynte på 

dette, eller bortforklare det, men pastoren mener at menneskelig tenkning er begrenset, og at 

postmodernisme nettopp viser dette.  

Pastoren snakker til en forsamling som består av en rekke intellektuelle. 1/4 av 

forsamlingen har en PHD-grad og  over 50 prosent har en universitetsgrad (Gill 1999). Jeg ser 

ham ofte i diskusjoner og samtaler med psykologer, sosiologer og antropologer i kirken. 

Pastoren ble selv uteksaminert fra Fuller Seminary som teolog våren 1999. Sosiologen Wade 

Clark Roof skriver: As the social demographics of religious constituencies change over time, 

religious and spiritual leaders are in positions to envision beliefs and practices appropriate 

to changing circumstances. (Roof 1999:78) 

Etter min oppfatning framstår pastor Ed som en mann som forsøker å forene vitenskap 

og tro. Han ønsker å framstå troverdig på begge arenaer, men understreker likevel 

vitenskapens begrensning. Begrepsapparatet er kjent for ham, og han bruker det i 
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argumentasjonen. Dermed blir postmodernisme og andre begreper bevisst brukt for å forklare 

troens forrang. For forsamlingen, som består av mange med en universitetsgrad, framstår han 

som troverdig, siden han inkluderer vitenskapens språk og begreper og gjennom 

argumentasjonen viser hvor troen kan komme inn i den intellektuelles liv. Tro og viten 

plasseres inn i en refleksiv ramme, og pastoren utfordrer både seg selv og andre til å tenke i 

gjennom disse tingene.    

I et intervju med meg kommer Cathy inn på en lignende tankegang. Hun jobber med 

en doktorgrad i kommunikasjon ved University of Washington og underviser også ved samme 

universitet. Hun svarer på denne måten da jeg spør henne om hun opplever det problematisk å 

være kristen i universitetsmiljøet:  
 
There has been a large focus on postmodernism in the last couple of years in my 
course, and the emphasis was that Man can't really know anything. We interpret what 
we see, and I totally agree, it points out that people are finite. What I see in some 
Christian theology is that we are corrupt, we're fallen. We can't really do anything so I 
see that acknowledgment of the human limitations can lead us to realizing that we 
need something more, and of course, I think that is God. (Intervju Februar 1999) 

 

I følge Cathy underbygger en postmoderne tankegang en teologisk tradisjon: At 

mennesket har falt, og er på den måten begrenset.  Cathy har tenkt å skrive en artikkel om 

forholdet mellom relativisme og tro. I denne har hun tenkt å bruke en relativistisk 

argumentasjonen for å nå fram med sitt syn. Hun gir meg et kort sammendrag av 

hovedpunktene i argumentasjonen: 
  

This is what I believe, here is why I believe it and I can participate with you in this 
conversation about principles of morality (for instance), and by participating in the 
conversation I can ask  you to listen to me, because I am one of the people in this 
world, which makes up the world, and I matter, and I should matter to you. Whoever 
"you" is. (Intervju februar 1999) 
  

Cathy legger vekt på at det ikke har vært noen konflikt for henne å forholde seg til 

vitenskap og tro. Begge deler er en like stor del av hennes personlighet, og hun understreker 

at hun tar med seg troen inn i vitenskapen, og at hun tar med seg det metodiske fra 

vitenskapen inn i troen. For min del ser det ut til at hun forsøker å gjøre troen stueren i 

universitetsmiljøet. På grunn av en postmoderne tankegang mener hun at hun har samme rett 

som andre til å uttale seg, også ut i fra kombinasjonen tro og vitenskap. At hun tenker å skrive 

en artikkel om dette underbygger min forestilling om at dette er noe Cathy stadig må forholde 
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seg til. Hun må forsvare sin posisjon, og hun reflekterer om hvordan hun skal posisjonere seg 

for å nå fram med sitt syn. Det blir et refleksivt prosjekt. Hun ønsker å framstå som kristen og 

vitenskapelig på samme tid.  

Tre personer, ulikt posisjonert og med ulik bakgrunn og livssituasjon. Alle tre bringer 

likevel inn postmodernisme som forklaringsbakgrunn for hvordan de opplever sine 

omgivelser. Cathy og Ed anser at en postmoderne tankegang kan brukes som et redskap for å 

føre mennesker til Gud, mens Marji mener at den gir et formidlingsproblem. De har et 

budskap å formidle, og hverdagen  lytterne befinner seg i  former måten dette kan skje. Marji 

knytter postmodernisme til stedet Seattle, Ed knytter den til generasjonen født etter ca. 1970, 

mens Cathy plasserer tankegangen i universitetsmiljøet. Alle ser for seg at postmodernisme 

påvirker mennesker de prøver å formidle til. Enten som et tankesystem (”alt er like greit og 

fint”) eller en måte å forholde seg til problemer på (”kan leve med motsetninger”). Likheten 

mellom de tre finner jeg i at de knytter postmodernisme til formidling. For den første er den et 

problem, mens det for de andre ansees som en mulighet. For den første et hinder for tro, for de 

andre et redskap. Det blir likevel en spenning i dette. Postmodernisme godtas som et redskap 

for formidling, men det ser ut til at det de selv ønsker å formidle nettopp er en "totalizing 

vision or a general paradigm" (Marcus and Fisher 1986:8). Dette paradigmet er likevel av en 

annen art enn et kunnskapssystem. For Ed ser det ut til at det sentrale i troen blir 

Gudsrelasjonen: mitt liv får mening ut i fra mitt forhold til Gud. Etter det kan vi se på 

relasjonen til oss selv - så til andre. Dette er tre nøkkelrelasjoner. (Ed i preken 23. August 

1998). Videre i talen kritiserer han sterkt humanisme som fjerner det første leddet, og dermed 

gjør de to andre meningsløse. Det altomfattende paradigme er dermed knyttet til det å ha en 

gudsrelasjon mer enn til et kunnskapssystem. Denne gudsrelasjonen knytter deg til andre 

mennesker, og det fører deg inn i det kristne fellesskap. Spørsmål og problemer vil så filtreres 

gjennom det at alle har en relasjon til guddommen, og det er i dette det blir problematisk å 

holde fast på en postmoderne tankegang. Guddommen kommer inn som en handlende person, 

og Bibelen formidler hans vilje. Viten blir ikke uten verdi, men den blir underordnet 

gudsrelasjonen og troen. Å formidle tro til mennesker påvirket av en postmoderne tankegang 

ser dermed ut til å være noe annet enn selv å ta fullstendig del i tankegangen. Det kan se ut til 

at dette er et refleksivt prosjekt. For alle tre har det å gjøre med hvordan de fremstår for 

verden rundt seg, selvrepresentasjon blir viktig. Utøvelsen av rollen som pastor eller lærer ser 
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ut til å være i sentrum. De bør framstå som personer som har integrert begge systemer i sine 

liv.  

POSTMODERNISME OG TRO: EN OPPSUMMERING 

 Hverken Debra, Marji, Ed eller Cathy slipper unna ambivalensen i det å leve i det 

moderne. Alle forholder de seg til det moderne, men de gjør det på ulike måter. Alle ser de på 

postmodernisme som et rådende paradigme i verden rundt seg, men oppfattelsen av hva det 

innebærer er forskjellig.  

For Debra framstår Amazon (og verden rundt) som et sted preget av moralsk forfall. 

Dette forfallet har gått så langt at hun ikke har noen mulighet til å påvirke systemet som 

helhet. Hun er heller redd for at hun skal bli påvirket av tankegangen. Løsningen blir å flykte 

fra det, enten helt reelt ved å slutte å arbeide der, eller ved å holde fast på det jeg har valgt å 

kalle en ”imaginær framtid”. En framtid der ambivalensen er borte, og hun på heltid tjener 

Gud.  

Marji understreker relativisme som et framtredende trekk ved den postmoderne 

tankegang hun mener preger Seattles innbyggere. Dette kan hun ikke flykte fra. For henne er 

det viktig å formidle på en måte som gir tillit og forståelse, og løsningen blir derved å være 

villig til å forandre seg selv. I dette søker hun en visjon eller strategi som kan gi henne en 

formidlingsnøkkel. Hun ønsker å tre inn i det ambivalente og tillate seg selv å søke etter en 

visjon for å fange opp dette.  

Ed og Cathy trekker fra både tro og vitenskap og skaper en slags syntese ut av det. 

Postmodernisme trekkes inn på to ulike måter. Cathy vektlegger at det relativistiske i 

postmodernisme muliggjør å stå fram med sin tro i en vitenskapelig sammenheng. Dette kan 

hun gjøre ut i fra at hun også har en stemme i denne verden som vitenskapsmannen må lytte 

til. Hun kan formidle sin tro på en måte som tidligere har vært problematisk. Ed ser for seg at 

postmodernisme muliggjør tro på en ny måte. Opplevelser og følelser er ikke uten betydning 

for å forklare sannhet, og for første gang har også kristne mulighet til å godta at to 

motsetninger kan være sannhet. I stedet for å bli opphengt i at det må være enten-eller, kan 

den kristne i dag si at det kan være både-og. Den kristne tro inneholder mange slike 

motsetninger, og teologer har i følge Ed brukt mye energi på å lage helhetlige systemer der 

fornuften råder. Forholdet til Gud er først og fremst en relasjon, og relasjoner kan ikke tvinges 

inn i helhetlige systemer. Tro og tillit til Gud blir da grunnleggende.  
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Dette får ulik betydning for hvordan de ser på tro. For Debra ser det ut til å være en 

nærhet mellom tro og udiskutabel sannhet. Synet på sannhet tydeliggjøres dermed gjennom 

denne framstillingen. Det blir vanskelig å møte ”de utenforstående” med dette systemet. Dette 

har Marji (som er pastor) innsett, og hun leter etter en formidlingsnøkkel for sannhet i det 

postmoderne. Formidling blir vanskelig (i Seattle) om hun holder fast på troen om at det 

finnes udiskutabel sannhet. Cathy opererer med en lignende tankegang, men hun kjenner det 

vitenskapelige språket. Hun gleder seg over at akademikere endelig har innsett sin 

utilstrekkelighet i forhold til å gripe sannhet. Hun ønsker å bruke dette språket for å formidle 

sannhet, vel og merke sett ut i fra hennes ståsted. Hun ser på seg selv som ”en stemme blant 

mange”, men hun gir liten tvil om at det hun formidler er sannhet. Til sist vil jeg nevne Ed 

som på mange måter går lengst i forhold til å syntetisere en postmoderne tenkning med tro. 

Eds syn kan sammenfattes i dette: Han er sterkt i mot en vitenskapelig helhetstankegang og 

argumenterer for at troen har sin rettmessige plass innenfor en vitenskapelig tankegang. 

Postmodernisme muliggjør dette og mange aspekter ved postmodernisme underbygger 

tankegangen om at Gud er Gud og vi er mennesker. Vi kan forstå, men i begrenset grad. 

Vitenskapen kan gi oss denne begrensede forståelsen, men Gud sitter med Sannheten. Som 

mennesker klarer vi ikke å gripe denne sannhet, men vi strekker oss mot den og godtar inntil 

videre motsetninger, tvil og ambivalens. Troen hviler på en tillit til Gud og ikke i fornuft eller 

logikk. I korte trekk vil jeg si at dette er Eds ståsted. Odd Are Berkaak skriver om 

helhetstankegang i det moderne. Hans begrep ”monistisk holisme” kan gi en tolkningsramme 

for Eds helhetsforståelse. En forståelse som kom fram i flere sammenhenger i kirken. Denne 

vil jeg komme tilbake til i et annet kapittel.  

Fire ulike tolkninger av postmodernisme, med ulik grad av integrering av begrepet i 

deres egne liv. Cathy og Ed er de som går lengst i å integrere tankegangen. Jeg tror likevel at 

de vil være enige i at  de begge bryter med det relativistiske i postmodernisme ved å føre inn 

Gud som et handlende og styrende subjekt. En relasjon er likevel noe annet enn et dogmatisk 

system, så det er mulig at tro og postmodernisme (i Eds tolkning) utgjør en helhet i hans 

tenkning. Jeg vil likevel stå inne for at deres tolkninger av postmodernisme inkluderes i et 

refleksivt prosjekt av å danne seg selv og sin rolle.  
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Disse tolkningene av postmodernisme fanger opp manges opplevelse av verden rundt 

seg37.  Denne spennvidden i tolkninger av et begrep sier noe om denne kirken. Innenfor 

fellesskapet finnes det svært ulike mennesker, med svært ulik bakgrunn. Det at begrepet i det 

hele tatt kommer opp ved flere anledninger viser at dette er en kirke for de velutdannede. 

Kirken ligger i universitetsområdet og begreper som preger universitetsdiskursen blir også en 

del av samtaler, taler og samhandling i Seattle Vineyard.  

  I dette kapitlet har jeg forsøkt å vise hvordan postmodernisme blir tatt med som en 

faktor i selvrefleksjon.  I definisjonen av verden utenfor kirken, pastorrolle, tro, selvbilde, 

moral og vitenskap inkluderer disse personene postmodernisme som et begrep de forholder 

seg til. Jeg har forsøkt å vise hvordan dette arter seg i en kirkelig setting og at det i denne 

setting er faktorer som både bygger opp under og motarbeider en slik tolkning.  
 

                                                 
37 Ikke alle bruker ordet postmodernisme som rådende i ”verden utenfor kirken”. Noen bruker bare ord som ”the 
world”, America, Seattle, Northwestern attitude etc. etc. Grunnen til at jeg her har lagt vekt på postmodernisme 
er at dette ordet dukker opp i ulike sammenhenger uten at jeg selv bruker ordet i spørsmål eller i samtaler. I 
tillegg blir det også ved et par anledninger ble prekt over i kirken (jmf sitat). 
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4: TROENS INNOVATØRER 
 
 
 
 
 

Vi så i det forrige kapitlet hvordan det å leve med en tro i det moderne utfordrer 

aktørene. Alle personene måtte forholde seg til sin situasjon og erkjenne at det å leve med en 

tro gjør det nødvendig å reflektere over sin egen situasjon og hvordan de skal klare å leve med 

troen. På refleksjonsplanet så vi at de ulike aktørene valgte ulike løsninger, men alle så for seg 

at det var mulig å kontrollere sin egen framtid. I dette kapitlet vil jeg se nærmere på hvordan 

mennesker i praksis prøver å forene de ulike rollene de fyller i en moderne verden. Noen 

roller blir sett på som mer aktverdige i kirken, hva da med de rollene som ikke på samme 

måte blir positivt støttet? I dette kapitlet skal vi se hvordan en kvinnelig kunstner søker etter 

trygghet i sin kunstnerrolle. Empirien vil vise at hun finner fred, og at hun gjennom dette 

påvirker andre i samme retning. Jeg vil deretter presentere en av lovsangslederne i kirken. 

Hans rolle er i utgangspunktet positivt støttet, men han fyller lovsangerrollen med 

utradisjonelle metoder, teknikker og et nytt innhold. Nytolkningen har sitt utgangspunkt i 

sterke erfaringer knyttet til det jeg har valgt å kalle en opplevelsesnær tro. Disse nytolkninger 

blir positivt støttet av kirkens hovedpastor, og jeg vil se nærmere på hvordan disse aktørenes 

nytolkninger kan sees som improvisasjon.  

 En improvisator tar kjent kulturelt materiale og gjør det til sitt eget. Hun tar 

utgangspunkt i en kjerne som hun nyskaper og gjør til noe nytt, samtidig som mennesker 

rundt kan kjenne igjen kjernen. De fleste troende i Seattle Vineyard kan ansees å være 

improvisatorer. De som formidler det nye til andre troende, og påvirker dem, vil jeg kalle 

innovatører. De to aktørene jeg beskriver i dette kapitlet kan begge sees som innovatører. 

Innovatørene i Seattle Vineyard kan sies å være entreprenører i et trosfellesskap. Deres 

dynamiske tilnærming til tro og religion ser ut til å skape endring for mennesker rundt dem. 

De endrer ikke et økonomisk system eller et landsbysamfunn (som hos antropologen Fredrik 

Barth), men oppfatningen av religion, de troendes institusjonaliserte tro. Jeg foretrekker 

derfor ordet innovatør. Innovatøren påvirker enkeltmennesker mer enn systemet som helhet 

(som kjennetegner Barths entreprenør). En innovatør kan forsøksvis defineres som en aktør 
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som påvirker sine medaktører ved hjelp av nyskapende, utradisjonelle metoder, teknikker 

og/eller tankesett.  Innovatøren improviserer kulturelt, som de fleste andre medlemmer i 

kirken, men hun tar det ett steg lenger ved at hun aktivt påvirker mennesker rundt seg med sin 

nye forståelse eller erfaring. Det som utfordres er først og fremst formen på 

religionsutøvelsen, og til dels innhold i rolleutførelsen av deres respektive roller. I 

utgangspunktet er de begge improvisatorer, men gjennom sin påvirkning av andre blir de 

innovatører. 

 

KUNSTNERENS DILEMMA   

 Jeg vil først presentere Susan, en svært aktiv kirkegjenger i Seattle Vineyard. I et 

intervju snakker vi om hennes vei fram til å finne trygghet i det å være kunstner. Ved å se på 

denne prosessen fikk jeg indirekte høre en del om hennes tro. 

Susan blir født i 1948. Som barn tar foreldrene henne med i en presbyteriansk kirke, 

en kirke hun senere forlater. På slutten av 1960 - og begynnelsen av 70-årene studerer hun 

kunst på et universitet i California. Hun gifter seg, og i sammen med sin mann søker hun i 

østlige religioner. I denne tiden har Susan tatt avstand fra kristen tro, og ser ikke på seg selv 

som en kristen. Ekteparet blir knyttet til en rekke guruer og grupperinger, før hun blir 

omvendt til kristendommen i en luthersk, karismatisk kirke.  

I årene som følger flytter ekteparet til ulike deler av USA og til Østerrike. Der kommer 

de i kontakt med ulike typer kirker, men Susan sliter med sine roller som kunstner og kristen. 

Hun forteller at hun ble dratt mellom et sosialt engasjement (som hun opplever støtte for i 

kirken), og sine kunstneriske evner (som ikke blir støttet på samme måte). Da de flytter til 

Seattle blir hele familien en del av Vineyard-kirken. Hun er hjemmeværende, men er sterkt 

involvert i humanitært arbeid. I lengre tid har hun arbeidet blant gatebarn i Seattle gjennom 

organisasjonen New Horizons.  Hun omtaler seg selv som svært opptatt av dyrs rettigheter, er 

vegetarianer, driver med yoga, har to tenåringsbarn, samt er fostermor for et tredje barn. Hun 

har også tatt til seg to eierløse hunder og har flere kanarifugler. I tillegg til dette er hun 

involvert i kirken gjennom å være leder for kirkens kunstnergruppe, samt være en av kirkens 

forbedere. Hun er en anerkjent kunstner som har hatt flere utstillinger i Seattle. I det siste året 

opplever hun å finne trygghet i at hun er en kunstner. Dette har hun slitt med i flere år. I et 

intervju  (med meg) sier hun det på denne måten: 
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In the past year, I have felt a sense from God that I was being told that I not only had 
permission to do art, but commission to do it. It was a calling for my life. Jesus said: 
"I have placed an open door before you, which no one can shut." I had the sense that 
the door was open wide and I merely needed to walk out. I feel like I have been the one 
who have been shutting the door on my progress in art.  

 

I de første årene som kristen opplever hun en konflikt mellom det å realisere seg selv 

gjennom kunsten og det å skulle være noe for andre. Sykepleie eller sosialt arbeid er noe hun 

lenge har følt seg tiltrukket av. Dette er noe hun opplever at mange i kirken støtter i sterkere 

grad enn kunst. Susan eksemplifiserer med et utsagn som kan stå for en slik tankegang: "Jesus 

didn't sit around painting, He asked us to serve the poor." I flere år tar også barnefødsler og 

mannens karriere38 mye tid, og kunsten blir derved nedprioritert. Hun er likevel involvert i 

design. Hennes søster er en internasjonalt kjent tegneserietegner, og Susan hjelper henne i å 

utvikle produkter. Dette er ikke hennes eget uttrykk, og hun opplever ikke at hun utvikler sin 

egen kunst. Flere faktorer spiller inn, men spenningen mellom kunst og sosialt arbeid 

medvirker til at hun ikke bruker tid til å utvikle sin egen kunst.  

Hva er det som skaper endring i hennes liv? Hva er det som gjør at hun opplever seg 

fri til å skape kunst? Hun sier at det kom gradvis gjennom at hun tegner en del design som 

hun selger til inntekt for hjemløse og fattige. I det siste året (før intervjuet) opplever hun at 

Gud taler til henne gjennom Bibelen. Ved dette får hun en følelse av frihet og hun kan gå 

"gjennom porten" og videre i livet. Ønsket om å være sykepleier føler hun er knyttet til ønsket 

om å helbrede. I Vineyard opplever hun seg fri til å være en helbreder på flere plan, og 

gjennom Bibelen opplever hun at Gud taler til henne om kunsten som en helbredende faktor.  

I analysen foreslår jeg følgende hendelsesforløp. I utgangspunktet (i hennes liv som 

voksen) bekjenner ikke Susan seg som kristen. Verdiene som inspirerer henne har rot i østlig 

mystikk og i hippiebevegelsen. I denne sammenheng er hun og mannen knyttet til ulike 

guruer.  Individuell frihet og selvrealisering er begreper med stor gjennomslagskraft i 

hippiemiljøet. I det hun trer inn i en kristen kirke opplever hun en endring. Hun opplever at 

søkingen er over. Mannen er knyttet til guruer i sterkere grad, og de bytter litt på å gå i kirke 

og til guru. Etter kontakt med en spesiell guru kutter de alle bånd til dette miljøet. I årene som 

følger går de i en rekke ulike kirker ettersom de flytter til ulike steder. I kirkene opplever hun 

                                                 
38 Mannen er professor ved et av Seattles universiteter. 
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at verdiene som fremmes knyttes til å forkynne evangeliet og å ta hånd om "din neste". Dette 

er verdier som best fremmes gjennom å ta aktivt del i menighetsliv og/eller sosialt arbeid.   

Samtidig bærer Susan i seg andre verdier som ikke alltid assosieres med kristne kirker. 

Selv om hun nå er en del av et nytt fellesskap betyr ikke det at hun legger av seg alt av verdier 

og kunnskap hun tilegnet seg før hun ble kristen. Hvordan skal dette formidles inn i den nye 

sammenhengen? Verdiene må "oversettes". Ved at de settes inn i et ”kristent rammeverk” blir 

de forståelige for menneskene rundt. I denne fasen opplever Susan forvirring og spørsmålet 

blir om hun kan være både kunstner og kristen? Kirkens signaler er tvetydige, men hun 

opplever ikke at kirken aktivt støtter kunstnerrollen. Det er da gjennombruddet kommer. 

Gjennom å få en åpenbaring av et skriftsted direkte fra guddommen kan hun gå tilbake til 

kirken med en viss autoritet.  

 
God has given me a new understanding of Matthew chapter 25, where Jesus said 
"Inasmuch as you have done it for the least of these, you have done it for me." There 
are people who are hungry in their spirits, and your art could be what feeds them. 
There are people who are imprisoned inwardly, and your art could be what liberates 
them. For those that are sick in body, mind or spirit, your art could provide a vehicle 
of healing, through a card or a picture. 

 

Kunstnerrollen har fått sin positive sanksjon fra den hun anser som Kirkens Herre, og 

hun kan nytolke en del av kirkens innarbeidede begreper. Det gjør hun bl.a. på denne måten: 

 
Art can actually be a social service in itself - there is a very valid place for it and we 
don't need to shy away from that and think that it isn't as spiritual as running over to 
the neighbor with a soup or help someone with their welfare-check.  
 

I  sitatets første del ser vi at hun gjør kunst til en "social service", et sosialt arbeid. I 

den andre delen av sitatet vil jeg si at hun viser hva mange (og sikkert også hun) vanligvis 

forbinder med begrepet: gi mat til de fattige eller gi praktisk hjelp. Hun bryter konvensjonene 

for tolkning, og legger inn et krav om at kunstnerrollen er en åndelig tjeneste på linje med det 

førstnevnte. Hvordan kan hun gjøre det? Jeg vil foreslå at det har sin bakgrunn i at hun 

påberoper seg å ha guddommens støtte. I mange kristne kirker (og definitivt i denne) er troen 

sterk på at guddommen taler direkte til mennesker. Dette skjer gjennom såkalte åndsgaver 

(gifts of the Spirit) som profetisk tale, kunnskapsord og andre ytringer. Bibelen har likevel 
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autoritet, og ting må "prøves" mot denne. Nytolkning kan skje når den knyttes til Bibelen eller 

"summen av Guds ord"39.  Videre sier hun:  
 

I believe that our lives as Christians are to be proclaiming and living the light and 
values of the Kingdom of God. For me, that is a broader, more holistic picture than 
you often hear at church. For example, some of my paintings are inspired by my 
interest in environmental and animal welfare issues. I believe that these images can be 
a form of action, and a way of furthering the Kingdom, just as writing letters or 
participating in a boycott might be.  

 

Ord som "Kingdom of God", "proclaiming" og "living the light" er ord som ofte går 

igjen i den kirkelige sjargong. Ispedd dette finner vi en del andre ord og begreper. Ord som 

”holistic" og "environmental and animal welfare issues" hører jeg sjelden fra andre 

kirkegjengere. Her blir de satt inn i en ramme av hva det vil si å være en kristen. Hun 

innrømmer da også at dette er et noe bredere bilde enn man ofte hører i kirken. Likevel 

opplever hun at disse sakene er nært knyttet til "utbredelsen av Guds rike". Hun finner stadig 

bekreftelser, og opplever at støtten kommer fra guddommen selv.  

Hva er det som gjør at Susan finner det nødvendig å få støtte fra guddommen for å 

kunne utøve kunsten, hvorfor trenger hun denne religiøse overbygningen? I det følgende vil 

jeg presentere tre forklaringsrammer: kjønn, den protestantiske tradisjon og modernitet.  

 
Tro, kunst og kjønn 

Kan Susans behov for en religiøs overbygning ha bakgrunn i at hun er en kvinnelig 

kunstner? For å svare på dette må vi se litt nærmere på hvordan konteksten rundt mennesker 

er kjønnet ("gendered"). Antropologene Lamphere, Ragoné og Zavella argumenterer for at 

kjønn, i betydningen "gender", er sosialt konstruert og blir til i kjønnsrelasjoner (Lamphere, 

Ragoné og Zavella 1997:4)40. Kjønnskonstruksjoner kan finnes innbakt i kulturelle, 

økonomiske eller materielle forhold, i sosiale institusjoner eller i kulturell mening. Poenget er 

at både menn og kvinner lever i en kjønnet verden der de bevisst eller ubevisst opprettholder 

eller utfordrer en tilværelse der kjønn ("gender") får betydning for liv og samhandling. Denne 

kjønnede verden baserer seg ofte på ulikhet ("inequality" - LRZ 1997:4). Hvordan kan 

kvinner møte en slik ulikhet? Lamphere, Ragoné og Zavella skriver at kvinner resist 

                                                 
39 En av kirkens pastorer uttalte en gang at absolutt alle tolker. I følge ham finnes det ikke noe som heter en "ren 
tolkning" eller "å lese det slik som det står".  Tolkningen må derfor stemme overens med et "helhetssyn" på 
hvem Gud er og hvordan han handler. Det må også sees i kontekst. 
40 Fra nå av blir Lamphere, Ragoné og Zavella forkortet til LRZ i litteraturhenvisningene. 
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subordination through their activities in everyday life, whether in renouncing the cultural 

prescriptions that control their bodies or rejecting pejorative self-perceptions (LRZ 1997:6). 

La oss gå tilbake til Susan og se litt nærmere på hvordan hun forholder seg til seg selv og 

omverdenen. Hvordan kan "det sosiale kjønn" (gender) ha betydning for hvordan Susan 

framstår for seg selv og verden?  

Amerikanske familieidealer kan ofte sees i lys av 1950-årenes kjernefamilier. 

Antropologen Stephanie Coontz skriver: A successful 1950s family was often achieved at 

enormous costs to the wife, who was expected to subordinate her own needs and aspirations 

to those of both her husband and her children. (Coontz  i LRZ 1997:9). Det er i lys av en slik 

tankegang at Susans kunstneraspirasjoner må sees. Til tross for at Susan har en bakgrunn fra 

det alternative Amerika er hun nå hustru og mor for en familie med en enebolig i et av 

Seattles middelklassestrøk. I samtaler med ulike medlemmer av Seattle Vineyard forstår jeg at 

1950-årenes idealer for kjernefamilien fortsatt er rådende for en del mennesker i denne 

forsamlingen. Dette kom tydelig fram da jeg ved et par anledninger hørte at pastor Carolyn 

burde holde seg hjemme for at Ed skulle få skikkelig mat og støtte i tjenesten. Der kunne hun 

også passe barn, samt samtale med menighetens kvinner. Noen måneder senere var dette 

utformingen på pastor Carolyns pastorposisjon41. I presentasjonen Susan gir til gallerier og 

kjøpere presenterer hun seg på denne måten:  

 
"My art grows in the fertile soil of disorder. My studio is in a large hallway between 
the bedrooms of my two teenagers. Our two notorious dogs bark incessantly, the 
phone rings with its demanding voice, and random teenage laundry items spill out 
from behind the confines of the bedroom doors. The floor and shelves are precariously 
adorned with open tubes of acrylic paint and plastic tofu containers with brushes 
submerged in murky water. Yet in the midst of this seeming chaos, order is born....”  

 

Denne presentasjonen er i høyeste grad kjønnet. Ville en mannlig kunstner ha 

beskrevet sin tilværelse på en lignende måte? På rad og rekke presenteres de ulike krav og 

oppgaver som forventes av hustruen i et amerikansk hjem. Hun er mor til to tenåringer, de har 

to hunder, telefonen ringer med krav og tilbud om å delta i ulike aktiviteter, og vasken ligger 

                                                 
41 I et intervju med meg benekter pastor Carolyn at dette er et uttrykk for et tradisjonelt kjønnsrollemønster. 
Tvert i mot er det hennes frihet som kvinne som gjør at hun kan gjøre det hun liker best; Jeg elsket å være en 
mor. Det jeg elsker har alltid vært mest knyttet til hjemme. Jeg vil i min nye pastorposisjon passe babyer en dag i 
uka. Jeg elsker det. Da kan jeg tilbringe tid med mødrene, dele ting. Det høres ikke veldig åndelig ut ,men det er 
pastoraktig.  (mitt intervju med pastor Carolyn, februar 1999) 
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klar til avhenting. Susan forholder seg til en del oppgaver som tradisjonelt har vært knyttet til 

kvinnerollen. Dette er hva LRZ kaller "reproductive work", og denne type arbeid har ofte 

tilfalt kvinner i det offentlige liv:  
 
Occupations like commercial cleaner, waitress, nurse's aid, and day-care provider are 
regarded as "female jobs", as are positions like teacher, nurse, and social worker. 
These "feminized" occupations are defined in terms of the assumed and certainly 
essentialized female traits of empathy, sensitivity, an ethic of care, and an ability to 
communicate well. (LZR 1997:13 (refererer til Hochild 1989)).  
 

Susan hadde tidligere i seg et ønske om å bli sykepleier. Var dette knyttet til at hun 

som amerikansk kvinne hadde et begrenset valg i forhold til å tre inn på den offentlige arena, 

at det å finne en rolle utenfor hjemmet for en kristen kvinne var knyttet til yrker som var 

definert av såkalt feminine trekk? Når hun da ikke får seg jobb som sykepleier, må hun da 

inndefinere "feminine trekk" i den rollen hun har valgt, nemlig kunstnerrollen? Hun ser på 

kunsten som en social service.  Har hun på den måten inndefinert kunstnerrollen i 

tradisjonelle kjønnskategorier eller blir Susans oppfatning av guddommens tale 

grensesprengende i forhold til kvinners posisjon i kirke og samfunn?  

I presentasjonen av seg selv skriver Susan: I am captivated once again by the call to 

create. Minutes becomes hours without my even noticing it, and a rich tapestry of texture, 

form and color is birthed! Her har hun funnet tid og rom for sin pasjon. Hundene får bjeffe, 

vasken får ligge og middagen må vente. Susan har fått et kall til å male, hun har fått en 

befaling (”commission”) fra guddommen. Denne pasjonen for kunst, som alltid har vært der, 

behøver hun ikke å ha dårlig samvittighet for. Gjennom åpenbaringen har Susan fått en 

brekkstang i forhold til sine medkristne for å rettferdiggjøre at hun bruker tid på kunst. Hun 

bryter sin vei inn i den offentlige sfæren ved å stille ut kunsten, og ved å ha et ønske om å 

påvirke. Gjennom sin kunstneriske aktivitet ser vi at Susan utfordrer de kjønnede aktivitetene 

som hun henviser til i presentasjonen. Gjennom sine handlinger skaper hun et rom der hun 

kan tre ut av forventningene hun selv og andre har til henne fordi hun er kvinne. Kunsten får 

en frigjørende funksjon i Susans liv, den frigjør henne (ihvertfall for et par timer) fra pliktene 

knyttet til hennes egne og andres forventninger til henne som hustru, mor og kvinne. Samtidig 

vil jeg, som jeg før har nevnt, stille meg spørrende til om Susan utfordrer en tradisjonell 

kvinnerolle. Ved å gjentolke kunsten i omsorgskategorier er hun muligens med på å 

opprettholde tankegangen om at kvinner har ansvaret for de ”myke” verdier. Når Susan 
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beskriver kunsten med kategorier som mat, trøst og medisin forsvinner muligens noe av 

kunstens rolle som utfordrer i forhold til det bestående kjønnsrollemønster, og det bekrefter 

vel den tradisjonelle kvinnerollen?  

Svaret må bli tvetydig. På den ene siden kan det sies at Susan blir uhyre tradisjonell i 

forhold til hva det innebærer å være en kvinnelig kunstner. Rollen skal fylles med det å gi 

trøst, mat og legedom, på mange måter de viktigste karakteristikker ved morsrollen, en rolle 

antropologen Rayna Rapp mener er et grunnleggende symbol i USA. Hun skriver: ...the image 

of "womanhood" as a central symbol in American culture has often been constructed as if 

motherhood were its stable and uniform core, threatened by external changes in technology, 

education, labor force participation, medicine, and the like. (Rapp 1997:129). For Susan blir 

kunstnerrollen mer enn en hyggelig hobby. For henne gir kunstnerrollen mulighet for å 

formidle sine budskap. Muligens kan da behovet for en religiøs overbygning sees ut i fra 

behovet for å forklare at hun ikke bruker like mye tid og energi i de andre rollene. 

Kan det sies at Susan reproduserer et kjønnsrollemønster som har vært rådende i 

kristne forsamlinger? Det kan se slik ut om vi stopper ved omsorgsbegrepene, men Susan går 

lenger. I det neste sitatet ser vi at hun bruker sterkere ord. Ord som ”action” og ”furthering 

the Kingdom” har i seg svært offensive kvaliteter. Når hun så sammenligner kunsten med 

”boycot” og ”writing letters” ser vi et noe mer nyansert bilde. Her framstår en kvinne som er 

på barrikadene for sosial rettferdighet, både for dyr og mennesker. Susan framstår som en 

utfordrer. 

Det kan sies at kunstnerrollen har ulike funksjoner. Selv om Susan henviser til  

kunsten med "kjønnede" kategorier som ”mat, trøst og medisin” kan nettopp disse kategoriene 

plasseres inn i en ramme av offentlig protest, utfordring og politisk aksjon. Ett av Susans 

malerier ble malt etter at en av hennes nære venner begikk selvmord. Bildet viser tre trær med 

dype røtter og lange grener som strekker seg mot himmelen. Trærne symboliserer mennesker 

og deres livsvilkår i verden. I depresjoner er det alltid en vei ut av det tunge. Susan tolker 

røttene som ”den naturlige” prosess for å komme igjennom det vanskelige. Etter en tid vil den 

deprimerte finne næringen som ligger i relasjoner til andre og i det å jobbe seg gjennom 

depresjonen. I bildet er det flere betydninger. Over trærne er det en himmel der fuglene flyr 

fritt. Dette tolker Susan som den åndelige dimensjon. Hos guddommen og i den åndelige 

verden er det hjelp å få. Ut av depresjonen er det to veier: den ”naturlige”, ved hjelp av 
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psykoanalyse og relasjoner til andre mennesker, og den ”åndelige”, gjennom guddommen og 

åndelig hjelp. Bildet er dermed ment å gi håp til deprimerte mennesker, samtidig som det skal 

utfordre mennesker til å søke hjelp, både hos guddom og medmennesker.  

I Susans motiver og temaer finner vi lite av bibelske motiver eller direkte religiøse 

henvisninger. Hunder, kuer, sauer og mer abstrakte motiver dominerer motivene. Ut i fra hva 

hun velger å male kan muligens selve motivene utfordre tanken om bildene som religiøs 

kunst. Hun opplever at bildene er et direkte uttrykk for hennes kristne grunnsyn. Susan bryter 

med sine bilder ny mark for religiøs kunst, og koblingen til at hun er ”utvalgt” av guddommen 

til å male forsterker inntrykket av en kvinne som bryter ut av rollen hun har blitt gitt av 

omgivelsene. Hun bruker mindre tid til husarbeid og familie enn tidligere, og trer med sin 

kunstnerrolle inn på den offentlige arena der hun ønsker å påvirke med sine bilder. Susan blir 

stående med et ben i hver sfære. Ved å etablere seg i en offentlige sfære dominert av menn 

(kunstnersfæren) bryter hun muligens ut av hva som sømmer seg for en amerikansk, kristen 

kvinne, men en religiøs overbygning og forklaring trygger Susans rennomé og hun kan med 

guddommens og kirkens velsignelse gå videre. Dette gir Susan en sterk følelse av fred og 

frihet, samtidig som hun både bekrefter og til en viss grad utfordrer en tradisjonell 

kvinnerolle.  

 
Kunst og protestantisme   

At Susan er kvinne kan forklare hennes behov for en religiøs overbygning, men den 

protestantiske tradisjon kan være en annen forklaringsramme. Seattle Vineyard er en 

protestantisk kirke i kalvinistisk tradisjon. Tradisjonelt har disse kirkene vært svært lite 

opptatt av kunst i betydningen malerier og utsmykning. De fleste Vineyardkirker er svært lite 

utsmykket. Ofte har de sine menighetslokaler i gymnastikksaler, supermarkeder eller 

lagerbygg. I dette er Seattle Vineyard et unntak. De har overtatt en kirkebygning som tidligere 

har huset en metodistkirke. Kirkens arkitektur bærer preg av å være en kirke. Kirken har 

glassmalerier, men ellers lite utsmykning. I kirkens kaffebar har de gjort plass for 

menighetens kunstnere til å stille ut sine kunstverk. Susan og mange andre benytter seg av 

denne muligheten, og sommeren 1998 er det Susans malerier som pryder veggene.  

Hvorfor opplevde Susan så mye utrygghet i sin kunstnerrolle, og hvorfor uttrykker 

flere andre kunstnere i kirken det samme? Her tror jeg noe av svaret ligger i hvordan 

kalvinisme tradisjonelt har avvist kunsten. Sammenligner vi med katolske kirker, ser vi at 
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malerkunsten i den katolske tradisjon har en sterk betydning i selve kirkelokalet. Bildene i seg 

selv taler til betrakterne om religiøse sannheter. I Seattle Vineyard blir kunsten satt pris på, 

men den blir utstilt i kirkens kaffebar. For å si det litt ufint kan det sies at kunsten i de 

katolske kirker er et direkte uttrykk for Guds tale, mens den i denne kirken er et hyggelig 

selskap til kaffen. Hva sier denne rommelige plasseringen av maleriene om kunstens rolle? 

Blir kunst i Seattle Vineyard betraktet som en hyggelig hobby eller har kunstneren en viktig 

rolle å fylle? På mange vis kan det se ut til å være det førstnevnte.  

Kontrasten til musikerne blir stor. Innen Vineyardbevegelsen har musikere en 

framtredende plass. Lovsangerne er i deres oppfatning et av de viktigste redskaper Gud bruker 

for å få sitt folk i kontakt med seg. Intimitet og nærhet til guddommen blir først og fremst 

uttrykt gjennom sang og musikk. Selv om dyktighet og evner er viktige, blir det stadig uttrykt 

at det viktigste er lovsangernes hjerte og evne til å formidle Gud til forsamlingen. Her er det 

en kunstart som i sterk grad får sin støtte i forsamlingen. Blant lovsangere og musikere ser jeg 

dermed lite av de samme konflikter som jeg finner blant kirkens kunstnere. Musikerne 

opplever at de allerede tjener guddommen og at deres tjeneste er til glede for både mennesker 

og guddom.  

Susan ser at andre kunstnere sliter med det hun har kommet seg i gjennom. Dette 

ønsker hun å gjøre noe med, og hun drar i gang en kunstnergruppe. Dette er et sted der kristne 

kunstnere kan komme sammen for å dele fra sine liv, et sted der de støtter hverandre i både 

kunstnerisk utfoldelse og tro. I kirken er det en rekke andre grupper. Det å starte opp en 

gruppe er ikke nyskapende i seg selv. Det nyskapende ligger i at denne gruppens fokus er på 

selvutvikling og støtte for kristne kunstnere. For Susan blir det viktig at andre kunstnere får 

den samme frihet og trygghet som hun selv har opplevd. Denne friheten er til en viss grad i 

opposisjon til det kalvinistiske ideal der kunsten har en lite betydningsfull rolle. Tankegangen 

i kunstnergruppen er tvert i mot at kunsten er viktig i Guds øyne.  

I utviklingen fra Susans åpenbaring til oppstarten av en kunstnergruppe ser vi et 

eksempel på hvordan nye miljøer skapes og er i endring. Enkeltpersoner trekker med seg 

opplevelser, verdier og kunnskap fra sin fortid. Erfaringene nyfortolkes og settes inn i stadig 

nye sammenhenger der de igjen blir utfordret eller omfavnet av andre.  Det er ikke først og 

fremst at Susan starter kunstnergruppen som gjør henne til en innovatør. Innovasjonen ligger i 

hvordan Susan utfordrer et rollemønster og oppgraderer kunstnerrollen til en tjeneste ønsket 
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av guddommen. Gjennom åpenbaringen utfordrer hun kirkens nøytrale forhold til kunstnere. 

Ved at guddommen støtter Susan vekkes de andre kirkemedlemmene til å ta kunstnerrollen på 

alvor. Åpenbaringen skaper en endring i hennes liv, og gir henne en opplevelse av glede og 

frihet. Friheten ønsker hun å dele med andre, og dette gir bakgrunnen for at gruppen startes.  

 
Tro, kunst og modernitet 

En tredje forklaring kan legges til grunn for viktigheten av en religiøs overbygning: 

modernitet. Muligens kan behovet for helhet fremprovosere ønsket om at guddommen tar 

ansvaret for Susans liv. Alle de motstridende krav og tendenser kan det være vanskelig å 

forholde seg til. Sangeren Amy Grant (1991) uttrykker i sangen ”Hats” noe mange 

amerikanske kvinner kan slutte seg til: One day I’m a mother, one day I’m a lover, what am I 

supposed to do? I låten uttrykker sangeren hvordan kvinner må bære så mange hatter. Disse 

hattene symboliserer de mange roller som kvinner i dag er forventet å mestre. Mange av disse 

rollene er motstridende, men kvinnen er forventet å mestre dem alle. Susan er både mor, 

hustru, fostermor, hjelpearbeider (for gatebarn), forbeder i kirken, leder (i kunstnergruppen) i 

tillegg til å være kunstner. Tidligere i sitt liv har hun opplevd å få mye støtte i forhold til de 

førstnevnte roller, mens kunstnerrollen har blitt nedprioritert. Gjennom åpenbaringen endres 

dette. Guddommen stadfester i Susans forståelse at kunstnerrollen er blant de viktigste i 

hennes liv. Dette betyr at Susan med god samvittighet kan legge til side noen av kravene hun 

opplever og bruke tid i kunstnerrollen. Hun forblir mor, hjelpearbeider og alt det andre, men 

det kan se ut til at Susan etter åpenbaringen i sterkere grad opplever helhet og mening i sitt 

liv.  

Dorothy Holland skriver om hvordan identitet i det moderne blir splittet opp: We 

conceive persons as composites of many, often contradictory, self-understandings and 

identities. (Holland 1998:8). Jeg vil heller bruke roller enn identitet i forhold til å se på 

oppsplittingen moderne mennesker blir utsatt for. Jeg ser likevel at identitet kan brukes for å 

understreke hvordan mange mennesker opplever det vanskelig å se hvem de egentlig er. 

Selvet oppleves splittet og fragmentarisk, og det er vanskelig å oppleve mening og helhet i 

livet. Forståelsen av mennesket og dets plass i verden blir stadig utfordret av motstridende 

elementer. Susan har en sterk politisk bevissthet. Hennes språkbruk gjenspeiler en del av 68-

generasjonens termer og ordbruk. Susan inndefinerer (gjennom åpenbaringen) politiske 

aksjoner (som å male bilder) som en del av det å være en kristen. Den religiøse 
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overbygningen innbefatter alle deler av Susans liv og handlinger, og hennes tankegang blir i 

gjennom dette fjernt fra Hollands. Guddommen blir en handlende person som gir Susan 

helheten det moderne mennesket har mistet. For henne består ikke livet av en politisk del, en 

familiær del og en religiøs del. Til tross for at hun har flere roller opplever hun ikke at hennes 

identitet er splittet. Troen gjennomtrenger alle deler og gir en helhet som mange mennesker i 

det moderne mangler. Sosiologen Anthony Giddens skriver:  

 
Some individuals find it psychologically difficult or impossible to accept the existence 
of diverse, mutually conflicting authorities. They find that the freedom to choose is a 
burden and they seek solace in more overarching systems of authority…a person in 
this situation is not necessarily a traditionalist, but essentially gives up faculties of 
critical judgment in exchange for the convictions supplied by an authority whose rules 
and provisions cover most aspects of his life. We should distinguish this attitude from 
faith, even faith in fundamentalist religious codes. For faith almost by definition rests 
on trust. (Giddens 1991:196) 

 

Giddens problematiserer forholdet mellom en søken etter helhet og koblingen til tro. 

Han ser for seg at tilknytningen til en overordnet autoritet er basert på en desperat søken etter 

svar, og at resultatet blir en kritikkløs tilslutning til en altomfattende autoritet. Tro har derimot 

sin rot i tillit. Jeg tolker Giddens dithen at tillit fordrer at aktørene selv er bevisste på hvem de 

gir fra seg makt til. Denne søken får sitt feste i en relasjon, og ikke i et skjevt maktforhold. I 

åpenbaringen får ikke Susan bud om ukritisk underkastelse eller om å kaste bort sine tidligere 

meninger eller overbevisninger. Tvert i mot opplever hun at hun får guddommens støtte på det 

hun hele tiden har ønsket og opplevd som en evne hun har fått. Hun blir styrket i sin egen 

overbevisning. Om vi følger Fredrik Barths argumentasjon om nyttemaksimering er det liten 

tvil om at denne åpenbaringen faller fordelaktig ut for Susan. Hennes drømmer blir 

virkelighet, og hun har styrket sin stilling i forhold til kirken. Hun opplever også en helhet 

som kan sammenlignes med det Giddens beskriver i det før nevnte sitat. Alt fra politiske 

handlinger til daglige gjøremål gies religiøs mening, og Susan opplever en helhet som mange 

savner i det moderne.   

  

ET KYSS FRA JESUS  

Susan er et interessant eksempel på en innovatør i kirken. Hun er ikke den eneste. I 

lovsangen eksperimenterer Frank med nye rytmer, lyder og tekster. Til dels er dette svært nytt 
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for enkelte. Noen opplever det nyskapende, andre opplever det som et brudd med ”vanlig” 

lovsang, men få er direkte negative. Spesielt er det en av Franks sanger som folk i kirken 

reagerer på (positivt eller til dels negativt). Den heter Get a Kiss og er en rocka sang med 

friske rytmer og en ganske heftig tekst: 
 

I'm tired of the sin that drags me down 
I'm tired of doing what I do not want to do 

I'm tired of the weight of my personal crown 
I'm tired of the numbness that hinders 

me from seeing you 
 

But love will burn away the stubble and the hay with a kiss like this one 
 

Like gold we'll be refined by fire 'till we shine with a kiss like this one 
 

Get a kiss, get a kiss 
A burning coal to your lips 

Get a kiss from Jesus 

 

En av gangene jeg hørte ”Get a kiss” framført i en av formiddagsgudstjenestene 

observerte jeg noen unge mennesker jeg ikke hadde sett i kirken før. De satt på raden foran 

meg og sto oppreist i det sangen begynte. Utover i sangen så jeg at de tittet på hverandre. 

Noen smilte, mens andre ristet litt på hodet før de satt seg. Det er mulig at Pastor Ed 

observerte dette. Like etter kom han i hvert fall opp på scenen og sa: I love that song! Get a 

kiss from Jesus Christ in our lives –Jesus living passionately in us - and burning out the hay 

and stack in it...  I en annen gudstjeneste kom Ed opp midt i sangen (mens bandet fortsatt sang 

den). Han så utover forsamlingen og forklarte sangen teologisk rett etter at bandet var ferdige 

med å synge og spille den. Ed sa: Ordet ”lovsang” (”worship) har to betydninger i den 

greske grunnteksten (av Bibelen): Den første innbefatter hele våre liv, mens det andre ordet 

betyr et stort kyss. Ed fortsatte med en bønn: «So we kiss you Jesus, because you are 

adorable. We thank you for not only being a force, but someone that is close to us. We throw 

down our personal crowns. We love you God. Receive the worship from our mouths and the 

kisses from our lips....”. Også I en annen gudstjeneste kommenterte Ed denne sangen. I denne 

gudstjenesten hadde han opplevd at Gud hadde gitt ham et bilde (”a picture”) under sangen. 

Ed hadde sett for seg kirken som Tornerose (”The Sleeping Beauty”), ”what awakens her is a 

kiss from Jesus”, akkurat som da prinsen kysser Tornerose i eventyret.   
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Det er interessant å merke seg at Ed tar i bruk ulike begrunnelser i sin støtte til 

sangen/sangeren. I den ene gudstjenesten sier han at han elsker sangen. Ed er hovedpastor i 

kirken, og ved at han så sterkt går god for sangen bruker han sin autoritet og åndelige 

innflytelse i forsamlingen til å støtte sangen. I det andre eksempelet bruker han en teologisk 

innfallsvinkel. Ved dette plasserer han sangens budskap inn i en teologisk tolkningstradisjon. 

I det tredje eksempelet støtter han seg til en åpenbaring fra Gud. Gjennom sangen åpenbarte 

Gud et bilde for pastoren som han bringer videre til forsamlingen. Tidligere så vi hvordan 

Susan begrunnet hennes kunstnerrolle i åpenbaring og i bibeltolkning. Akkurat det samme 

skjer i dette tilfelle. Her er det likevel kirkens pastor som går inn som fortolkeren i forhold til 

forsamlingen, og på den måten går god for at denne sangen er en godtatt måte å uttrykke sin 

tro på. Teologisk kan man si at han på denne måten påvirker forsamlingen i en viss retning, og 

at Frank ga et redskap for å føre aktørene i denne retningen.    

 

IMPROVISASJONENS KUNST 

 Poenget for både Susan og Frank er at troen og utøvelsen av den må harmonere med 

det levde liv og Kristi budskap. Det som kan trekke mennesker nærmere Gud er det verdt å 

prøve, og teknikker, lyder og tankesett fra andre tradisjoner kan brukes til dette. Dette gir en 

stor grad av dynamikk i form, samtidig som de holder seg til en konservativ teologi i innhold. 

Antropologen Mary Cathrine Bateson (1989) er opptatt av improvisasjonens kunst (“the arts 

of improvisation”). Til dels kjent, kulturelt materiale kombineres igjen og igjen på 

nyskapende og tilpassede måter. Jazzmusikk eksemplifiserer denne form for improvisasjon: 

”individual and communal, performance that is both repetitive and innovative, each 

participant sometimes providing background support and sometimes flying free” (Bateson 

1989:2-3). Improvisasjonen har ofte sitt utgangspunkt i et kjent stykke. Ulike jazzmusikere 

kan tolke dette på sin helt individuelle måte, og på den måten sette en ny standard for hvordan 

låten bør framføres. Noen år senere kan en annen av jazzens kjemper komme med en annen 

tolkning. Stykket er det samme, men tolkningen er svært annerledes. Den levde tro (”Lived 

Religion” Roof 1999:133) kan sammenlignes med dette. I det Susan og Frank inkluderer 

teknikker og former fra andre kulturstrømmer blir de improvisatorer. Wade Clark Roof mener 

at denne form for improvisasjon ”amounts to a creative refocusing of religious resources, 

often in response to a mishap or a new set of challenges”. (Roof 1999:133) 
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Hva er mangelen eller utfordringen som skaper denne improvisasjon hos Frank og 

Susan? Begge trer inn med sine budskap for å dekke noe de anser som en mangel. Susan 

opplever at kirken i sterkere grad bør omfavne kunst og kunstnere, og at kunstnerne selv bør 

vekkes til å ta ansvar som kristne kunstnere. Til dette trengs det et nettverk. Susan trer dermed 

til verket med både ord og handlinger. Hennes egen ”frigjøring” som kristen kunstner knyttes 

til Bibel og åpenbaring og får gjennom dette almen gyldighet. Nettverket opprettes gjennom 

kunstnergruppen som Susan oppretter, og et nytt virkefelt for kirken, og en ny forståelse av 

hva det vil si å leve som en kristen kunstner får videre betydning. I en rekke samtaler og 

intervjuer deler Frank av sin bekymring over kirkens tilstand. Han lengter etter at mennesker 

lever i en sterkere relasjon til Jesus, og at denne kjærligheten forandrer byen og landet han bor 

i. Gjennom sine sanger ønsker han å endre mennesker, vekke dem og gi dem en opplevelse av 

guddomens nærvær i verden.  

I det Frank skriver sine sanger forholder han seg til en historisk tradisjon for å skrive 

lovsanger. Lovsangen skal føre mennesker inn i tilbedelse av guddommen. I sangen ”Get a 

Kiss” tar Frank det et steg lenger, han begynner å improvisere over genren lovsang. Teksten 

oppfordrer til å kysse Jesus. Denne teksten hadde blant annet bakgrunn i en opplevelse Frank 

hadde et par år tidligere. I et intervju med meg fortalte han sin historie:  

 

I was getting prayer, and one of the concepts or images that have been going through my 

mind for awhile was this picture of a huge field. Half of it was all flowers, half of it was all 

mud. What I felt in my life was that I was standing right on the edge looking out towards 

the flowers with all the mud behind me, just standing right in the middle. That  image came 

to my mind a lot, so when I was getting prayer that image came to my mind again. I 

thought that I just had to imagine myself walking into the flowers and see what's that like 

(does this sound new-agey? Teletubbies? He-he), so I walked out there and I thought that 

maybe I should put Jesus into this picture, and see what happens, so I put him in, and when 

I did that, the image took on a life of its own. (Have you experienced this at all?) Well, not 

that I went into this trance or had a vision or anything, but the image in my head started 

moving slightly out of my conscious decision to make it happen, and Jesus and I were there 

and we were playing. We were like wrestling around, and it was this fun thing, and then, 

all of a sudden while we where wrestling he had me down on my back and I was pinned. 
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He was like sitting on top of me and then he bent down and was gonna kiss me.  I totally 

freaked out and just pushed him off me as hard as I could, and that just freaked me out. All 

of a sudden I just snapped out of it, and I wondered; What did I just do? And my whole 

body had this physical reaction to it, it just went limp and my arms started to shake. It was 

the first time I had any experience with that renewal stuff (Torontofornyelsen). Then, two 

of the renewal ladies, like the two, big shakers and laughers at my church suddenly came 

over. They were shaking, laughing, blowing and praying and stuff. It was just like I was 

standing there totally frozen, and I was still imaging myself in this field, just standing there 

like totally stiff, like afraid. You know that feeling like when you're sitting in a room of 

people and everyone is just totally gabbing and having a good time and like enjoying it, 

and you for some reason have this mental block, and is in that really bad mood? The more 

fun that they have, the worse it gets for you, the further away you feel from what's going 

on. You want to get out of there, but you can't because you are trapped in that room. That's 

how it was when they were praying for me. In my imagery they were little girls, in reality 

they were big, but in my head, the way they were sounding, the way they were 

communicating with eachother while they were praying and what they were praying over 

me, it was like they were two little girls just dancing around in the field, totally free and 

happy. I was just standing there like totally stiff, and was not able to commune with them 

at all. That was totally frustrating for me and that seemed connected somehow to like me 

just pushing Jesus off of me when he tried to kiss me. That's loosely what the song is based 

on. The Get a kiss from Jesus is like an acceptance of him kissing me rather than pushing 

him away. I think it was a spirit-blessed imagination. I didn't go into a different reality, I 

think it was a metaphorical, but Spirit-inspired imagination to present a metaphorical 

image of the condition of where I was at with God.    

 

Mange kirkemedlemmer hadde lignende historier, men for Frank var det viktig å 

formidle dette videre. Sangen ”Get a Kiss” ble skrevet ut i fra denne opplevelsen. Den 

opplevelsesnære tro blir formidlet videre til andre i kirken. Historien og sangen er uttrykk for 

et ønske om en ekstrem nærhet til guddommen, en nærhet som konkret uttrykkes i ønsket om 

å la seg kysse av Jesus. Dette er tydeligvis et noe ukjent fenomen for flere i kirken og de 

reagerer. Få er uberørte etter å ha hørt sangen, og selv etter at Pastor Ed ved en rekke 
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anledninger på ulike måter støtter sangen framprovoserer den både positive og negative 

reaksjoner blant kirkemedlemmene. Reaksjonene viser at dette er noe nytt, og at folk blir 

utfordret til å tenke gjennom sin tro i møte med denne sangens tekst og melodi. Jeg kommer 

nærmere tilbake til Frank og hans opplevelse i neste kapittel der jeg vil diskutere innholdet i 

en opplevelsesnær tro.  

Frank er mann og musiker (lovsanger), mens Susan er kvinne og kunstner 

(billedkunstner). På hvilken måte har dette betydning i forhold til behovet for en religiøs 

overbygning? Til tross for at kirkens lederskap arbeider for at kvinner og menn skal ha like 

muligheter i kirken er de fleste lederne menn. Enkelte kvinner uttrykker også at kirken er 

liberal i teori, men konservativ i praksis i forhold til kjønnsrolleproblematikken. Frank har 

dermed en fordel i det å være mann. Han behøver ikke å reflektere over kjønn og lederskap, 

og kan konsentrere seg om oppgaven.  

Frank har ikke på samme måte som Susan et behov for støtte for sin kunstnerrolle i 

kirken. Hans rolle som lovsangsleder har allerede stor prestisje, og at dens utøvere tjener 

guddommen er det lite uenighet om. En av pastorene sier at lovsangerne blir gitt mye tillit. 

Som pastorer overgir de mye makt til utøverne av denne tjenesten. En tredjedel av møtet er 

det faktisk lovsangerne som kontrollerer gjennom bønner, ord og sanger. I det jeg kommer til 

kirken har de tre lovsangsledere, to menn og en kvinne. De får alle samme grad av frihet og 

tillit i gudstjenestene, så denne tjenesten ser ut til å bli validert på samme måte uavhengig av 

kjønn. Av de tre er det faktisk bare den kvinnelige lovsangslederen som lever av musikk på 

heltid.  

Når det gjelder formidlingen av den opplevelsesnære tro (gjennom Franks sang ”Get a 

kiss”), setter ikke Frank dette inn (overfor forsamlingen) i en setting av guddommens tale 

eller åpenbaring. Han synger sangen uten å knytte den til noen form for overnaturlig 

intervensjon. Det er derfor interessant å se at kirkens pastor går aktivt inn som fortolker og 

forsvarer av ”Get a Kiss”. Franks opplevelsesnære tro blir validert fra kirkens scene ved hjelp 

av pastorens preferanser, bibeltolkning og åpenbaring. De to sistnevnte er sammenfallende 

med Susans ”virkemidler”. Viser dette et mønster? Susan opplever sin rolle som kunstner 

usikker, og validerer den med bibeltolkning og åpenbaring. Pastoren opplever forsamlingens 

reaksjon som usikker, og gjør det samme. Blir Bibel og åpenbaring selve validitetsstempelet 

når roller eller situasjoner er usikre? Mye kan tyde på det. Etter at personer har 
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rekontekstualisert sitt budskap, med andre ord gitt det en kristen fortolkningsramme, lytter 

pastorer og andre, så lenge de opplever at det som formidles stemmer overens med Bibelen og 

med Guds ånd.   

 

TROENS INNOVATØRER 

Hvorfor velger jeg ut Frank og Susan som eksempler på innovatører i kirken? Blant 

ulike personer og grupperinger har disse stor innflytelse. Ingen av dem er selv spesielt 

begeistret for tittelen ”leder”, men de er det begge ut i fra at folk hører på dem og følger dem 

ut i fra hva de gjør og posisjonen deres. Frank er lovsangsleder og er på den måten på scenen 

flere ganger i måneden. Hans sanger og framføring påvirker forsamlingen, spesielt de yngre 

som ofte er svært begeistret for Frank, hans sanger og hans lederstil.  

I en situasjon siterer en av dem fra en av Franks sanger i en vanskelig situasjon. Fem 

personer kommer fra en gudstjeneste i kirken. Deres bil står i veien for en annen bil og 

føreren er rasende mot dem på grunn av en feilparkering. I kirken har de akkurat sunget 

Franks sang ”Love your enemy” og denne personen siterer direkte fra denne sangen til de 

andre i gjengen. Gjennom sangen har de fått en nøkkel til å møte vanskelige situasjoner i 

hverdagen. I sangen er "nøkkelen" tilgivelse og et kjærlig sinnelag. For medlemmene i 

lovsangsteamet er Frank det samlende midtpunkt og personen de henvender seg til, både med 

musikalske problemer og for å få støtte i det åndelige.  

Susan er som sagt initiativtager og en av lederne i kunstnergruppen. Som åndelig 

veileder og forbeder har hun også stor innflytelse i forhold til en rekke av menighetens 

kvinner. Francis, en av kirkens yngre kvinner, får ukentlig forbønn og samtale med Susan. 

Francis forteller meg at hun i disse møtene ofte opplever at Gud taler til henne gjennom 

Susans bønner og bruk av åndsgaver. Ved en anledning forteller hun at hun har praktisert 

yoga sammen med Susan. Dette opplever hun fint. Praktisering av yoga har utgangspunkt i en 

annen religiøs tradisjon, men Susan opplever ingen konflikt i forhold til å praktisere det som 

en kristen. I løpet av feltarbeidet hører jeg ikke noen som reagerer på dette negativt. Hva 

medvirker til at reaksjonene uteblir? Jeg tror at gjenkjennelse og tillit blir viktig. Om det som 

presenteres blir ukjent kan det oppleves skremmende, men Susan oversetter det til et kjent 

språk, Bibelens. Hennes teologi er konservativ, mens hun i form finner å kunne være 

nyskapende. Prosjektet består i å knytte det nyskapende til den konservative teologien. 
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Sitatene ovenfor viser noe av dette, både i Susans tilfelle og i hvordan pastor Ed tolker Franks 

sang. Teologen Jone Salomonsen skriver i boken Riter (1999): 

 
Kristendommen er eksklusiv med hensyn til gudstro, men tolerant i forhold til såkalt 
ytre kult. Den kan ta (og har tatt) opp i seg symbolikk og ritualisert handling fra 
mange tradisjoner. Det å skape ritualer er i seg selv verken hedensk eller kristent, 
verken religiøst eller irreligiøst. Det er en måte å fokusere oppmerksomhet på og et 
kvalitativt hvordan ved selve det å være menneske. Det som eventuelt gjør en 
ritualisering kristen, er at symbolsk rom og tid refererer til kristne forestillinger, 
begreper og trosinnhold. (Salomonsen 1999:28-29) 

 

 Frank og Susans påvirkning strekker seg lenger enn til ritualisering. For Susan er det 

knyttet til hennes roller som kristen og kunstner. For henne er det ytterst viktig at kristne 

kunstnere skal bli styrket i troen (”empowered”) på sine roller som kristne kunstnere. Tanken 

bak kunstnergruppen er at de kristne kunstnerne skal få et forum der de gir gjensidig støtte og 

hjelp for å finne denne tryggheten. Frank er opptatt av at mennesker skal bli ført inn i en nær 

relasjon til Gud. Han lengter etter å se at mennesker tilber Jesus med alt de har og er. I 

historien som jeg beskrev i innledningskapitlet ser vi denne lengselen i Frank: Plutselig 

opplevde jeg at folk kanskje ikke gledet seg så mye som de ville om de virkelig hadde trodd at 

dette er sant, og det ble litt tungt for meg. Tenk om han (Jesus) hadde åpenbart seg på en slik 

måte at alle hadde sett ham, strukket seg ut mot ham og tatt ham i mot. I flere av Franks 

sanger er det relasjonelle viktig. Kjærligheten til Gud skal manifesteres i at mennesker tar i 

mot Guds kjærlighet og at de ikke-kristne skal gjenkjenne Guds kjærlighet gjennom å se 

hvordan de kristne elsker Gud og hverandre. I sangen “Love your Enemy” ender sangen ut i 

setningen: And then they’ll know we are Christians by our love.  

Alle jeg intervjuet vektla lovsangen som en av de viktigste grunnene til at de befant 

seg i denne kirken. I lovsangen får de utløp for en tro basert på erfaringer, opplevelser og 

følelser. Franks sanger og tekster har utvilsomt stor påvirkning, og når han da gjennom 

sangene vektlegger sannheter på nye måter, får dette betydning for trosfellesskapet som 

helhet. Ved at pastor Ed støtter denne vinklingen styrkes påvirkningen.   

Susan og Frank har også tillit fra forsamlingen. Lederskapet har gitt dem posisjoner 

(lovsangsleder og forbeder), og de har i følge lederskapet vist seg tilliten verdig. Deres 

påvirkning blir dermed stor, og i det de bringer inn nye teknikker og former adopteres dette 

gradvis av andre. De blir innovatører i et trosfellesskap.  
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INNOVATØRER, AGENTER FOR ENDRING? 

Fredrik Barth skrev om entreprenører at de: gjør innovasjoner som påvirker samfunnet 

de handler i. (Barth 1994:74). I Susans tilfelle finnes innovasjonen i hvordan hun gjentolker 

seg selv som kristen kunstner og hvordan hun kan leve som en kristen. Påvirkningen går ut 

over det individuelle planet, gjennom at Susan er sjelesørger og en av lederne i 

kunstnergruppen. For Barth var det viktig å karakterisere det sosiale systemet og vise 

hvorledes entreprenørvirksomheten endret det (Barth 1994:80). Barth fulgte en entreprenør i 

virksomhet i Darfur i Sør-Sudan. Her ble mye av landsbyens økonomiske liv styrt gjennom 

øldugnader. Entreprenøren bruker dette systemet til egen vinning, noe som virker tilbake på 

systemet. I denne sammenhengen er resultatet tydelig, men hvordan sees endringer i et 

trosfellesskap?  

Hvis vi følger Barth i hans argumentasjon kan det være interessant å sammenligne 

hans entreprenør med Frank og Susan. Begge kommer de til kirken og finner seg til rette der 

som medlemmer. Litt etter litt øker deres kjennskap til kirken og dets koder, og de ser at det 

finnes mangler som de kan fylle (og til dels bruke). Innenfor sine nisjer, lovsang og kunst, ser 

de behov som de kan fylle. På samme måte kommer Barths entreprenør til landsbyen i Sudan. 

Han observerer øldugnadene, og ser at dette systemet kan overføres til annen dyrking, og at 

han kan bruke arbeidskraften. Frank ønsker en musikkstil og et innhold i lovsangen som er 

radikalt og utfordrende. En del av Vineyards lovsangsstil opplever han som opphengt i 1980-

årene, og han ønsker å utfordre ved å trekke inn elementer fra World music42, og annen 

musikk som kan tale til den yngre generasjon. Som jeg tidligere har nevnt har Susan lenge 

slitt med kirkens manglende støtte til kunstnere. Begge ser de mangler ved kirken som de 

ønsker å utfordre og til dels fylle.  

Følger vi Barth videre i hans argumentasjon vil nyttemaksimering bli et sentralt 

begrep. Susans åpenbaring frigjør henne til å kunne bruke tid på kunst. På denne måten får 

hun brukt seg selv innenfor et felt som hun elsker og opplever meningsfullt. Alle kravene som 

settes til henne som mor, hustru, hjelpearbeider osv. kan minskes ved at kunstnerrollen har 

blitt gitt en slik viktig betydning i hennes liv (av den høyeste autoritet, Gud). Åpenbaringen 

                                                 
42 Enten kan dette være musikk fra ikke-vestlige land eller fra urinnvånere i de vestlige land, eller inspirasjon 
hentes fra østlig og urbefolkningsmusikk. Dette kombineres ofte. med ”vestlige” instrumenter og teknikk.  
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gir også en brekkstang inn i kirken for kunstnerrollens betydning. Både kirkens lederskap og 

andre kirkemedlemmer må ta kunstnerrollen på alvor om de velger å tro på Susans 

åpenbaring. Muligens gjør de det. Lederskapets støtte til oppstarten av kunstnergruppen kan 

være et eksempel på det. Gjennom sine evner innen kunst får også Susan en lederposisjon 

innenfor et felt der hun er dyktig. 

For Franks del blir nytte-effekten litt mer diffus. Da jeg kommer til kirken er Frank ny 

som lovsangsleder. Han er i ferd med å etablere seg i rollen, og opplever at han er ganske vár 

på hva andre i kirken mener om ham. Han opplever at mesteparten av tilbakemeldingene er 

positive, men opplever seg usikker på om han har valgt riktig stil og framgangsmåte. Hans 

noe særegne stil er likevel et bevisst valg. Som andre musikkgrener utgjør lovsang i dag et 

stort marked. Vineyard Music selger tusenvis av Cd-er hvert år til kristne over hele verden. 

Frank har planer om å leve av musikken på heltid, og i forhold til dette blir det viktig å skille 

seg ut i forhold til de tusener av lovsangere som finnes i kirker over hele USA. I løpet av året 

jeg er på feltarbeid legger Frank de første strategier i forhold til å kunne etablere seg som 

musiker og lovsanger på heltid.43  Hans sanger, som både oppmuntrer og utfordrer med sin 

intimitet til Gud, og til dels snodige tekster og melodier, skiller seg sterkt ut i fra det meste av 

annen lovsang jeg hørte i løpet av året i Seattle. Nytolkningen av lovsang i musikk og tekster 

kan dermed falle svært fordelaktig ut for Frank, og bare tiden vil vise om hans nytolkning 

fører fram og blir toneangivende for andre lovsangere og musikere i USA og verden. Et av 

Franks forbilder, det engelske rockebandet Delirious5, begynte som et lovsangsteam i en 

kirke i England. Deres stil var nyskapende og annerledes, og snart ble de oppdaget av et 

kristent plateselskap. I dag synges deres sanger i kirker over hele verden (også i Seattle 

Vineyard), og deres plater selges i hundretusenvis i et marked som strekker seg til alle 

verdensdeler. Dette er også Franks drøm, og hans håp er at han gjennom sine sanger og sin 

suksess kan gi mennesker et møte med Gud.  

Det tredje momentet i Barths entreprenørbeskrivelse er knyttet til makroplanet, at 

entreprenørens påvirkning skaper dyptgående endringer i samfunnet. Frank og Susan påvirker 

mange mennesker gjennom sine liv og roller. Det er likevel i dette feltet jeg foretrekker å 

bruke begrepet innovatør framfor entreprenør. Innovatøren påvirker enkeltmennesker og 

skaper endring i enkeltmenneskers liv, mens entreprenøren skaper endringer på systemplanet. 
                                                 
43 Sommeren og høsten 2000 er Frank i ferd med å spille inn sin første CD med egenkomponert musikk og eget 
band.  
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Blant medmusikanter, og blant enkelte tilhørere, skaper Frank endringer og nye 

handlingsmønstre, men det er for tidlig å si om dette skaper dyptgående endringer i systemet. 

Susans kunstnergruppe har utvilsomt styrket mange av kunstnerne. En av kirkens kvinnelige 

kunstnere forteller meg at hun i gruppen opplevde å bearbeide problemer knyttet til 

kunstnerrollen som hun har slitt med i årtier. I gruppen fikk hun satt fingeren på hvor 

problemene lå, og gjennom dette kunne hun gå tilbake til kunsten med en ny frihet. Om vi i 

løpet av de neste årene ser endringer i hvordan kunstens religiøse betydning blir vektlagt blant 

lederskap og kirkemedlemmer vil jeg i sterkere grad være villig til å kalle Susan en 

entreprenør.  Dit har Seattle Vineyard enda ikke kommet.44  

Som jeg tidligere nevnte ble nye fenomen tolket inn i et bestående språk. Susan tolker 

kunstnerens betydning inn i bibelsteder og åpenbaring, mens Pastor Ed finner å kunne tolke at 

”kysset fra Jesus” allerede finnes iboende i den greske grunnteksten. Ordene vil dermed være 

knyttet til ”tradisjonen”, mens praksis vil være ny. I det Francis forteller meg at hun i sammen 

med Susan har praktisert yoga for første gang, forstår jeg at Susans praksis påvirker andres. 

Musikerne i Franks lovsangsgruppe forteller meg at han stadig utfordrer dem til å bryte 

grenser, både i det musikalske og i forhold til hva de våger å gjøre på scenen. Under en øvelse 

roper Frank ut arabisk-klingende utrop hvorpå Amy sier at hun hadde problem med å henge 

på under den ”muslimske delen”. Frank forteller at dette var rop om renhet (”purity”), og at 

han på denne måten kunne synge rett fra sjelen. Han ønsket at Amy skulle gjøre det samme 

(noe hun siden gjorde). I praksis utfordres mennesker i møtet med disse personene. Deres 

praksis endres i møtene, og det er i dette jeg finner elementer av entreprenørtanken.  

Barths perspektiv er i sterkere grad knyttet til makroplanet. Det er vanskelig for meg å 

se i hvor sterk grad Susan og Franks handlinger og holdninger får betydning for fellesskapet 

som helhet. Jeg ser imidlertid at deres praksis gjenspeiles i andres, og at aktørene viser til 

Susan eller Frank når de gjør det. Det er i denne gjenspeilingen jeg ser elementer av 

entreprenøren i Frank og Susan. Alle kirkemedlemmene i Seattle Vineyard kan sees som 

improvisatorer, men i det deres improvisasjon påvirker andre og fellesskapet, nærmer de seg å 

bli entreprenører. I det jeg kom til Seattle hadde Susan og Frank nettopp kommet inn i sine 

posisjoner (som lovsangsleder og kulturgruppeleder). I løpet av året så jeg dermed 
                                                 
44 Jeg hadde fem hovedinformanter innen tro og kunst. Av disse fem kunstnerne opplevde tre av dem 
kunstnerrollen problematisk i forhold til tro. Siden har to av dem dratt på DTS ("misjonsutdanning") og en av 
dem arbeider på fulltid i kirken. De to andre, som opplevde at de hadde guddommens støtte til å gjøre kunst, 
arbeider fortsatt med kunst.  
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påvirkningen de hadde i forhold til enkeltpersoner. Bare tiden vil vise hvordan deres 

påvirkning vil få betydning for fellesskapet som helhet. Et år senere hadde de begge befestet 

sine stillinger og folk lyttet til dem og endret noe av sin praksis. Det er vanskelig å se hvor 

store endringer de bringer på systemplanet i løpet av året jeg er der (som kjennetegner 

entreprenører), men deres påvirkning kunne absolutt spores hos enkeltindivider. Begrepet 

innovatør ser ut til å være dekkende på Frank og Susan. Jeg tror ganske sikkert at deres 

påvirkning vil øke, og at de etterhvert kan sees som entreprenører i et trosfellesskap. 
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5: EN OPPLEVELSESNÆR TRO 
 
 
 

 

“I THINK GOD WANTS PER NOW!" 

I think God wants Per now! Pastor Ed kom smilende mot meg. Jeg satt i en sofa i The 

Watershed, kirkens egen kaffebar. Lederne for bønne- og sjelesorgstjenesten (”The Ministry 

Team”) var samlet, og jeg var tilstede som observatør. Etter en samtale der de ulike 

bønnelederne delte fra sine liv og tjeneste var det tid for å praktisere. Rundt meg ba folk med 

og for hverandre. De fleste vandret rundt fra den ene til den andre, ba og ga ord fra 

guddommen (”words") til de andre som var tilstede.  

Sandi, en av kirkens tenåringer ble plutselig i sentrum for oppmerksomheten. Flere ilte 

til og hun ble stående i midten mens ni – ti personer la hendene på henne og ba. Hun smilte 

før hun begynte å le høyt. Pastor Ed og de andre ba for henne før flere ga henne ”ord”. Stort 

sett gikk disse på oppmuntrende ord som ”God loves you”, ”He is satisfied with you” og ”you 

are a flower in His garden”. Sandi hadde på seg sko med store, solide såler. Blant 

ungdommer i Seattle var dette siste mote. Pastor Ed sa at skoene hadde en symbolsk 

betydning. De viste at hun i den åndelige verden skulle trå motstand under sine føtter. Sandi 

nikket, smilte og lo mens hun hørte på hva de sa.  

Jeg betraktet det hele litt mer på avstand og satt meg ned i sofaen. Pastor Ed fant meg 

der og tok meg med ut på gulvet etter å ha sagt  ”Jeg tror at Gud ønsker Per nå”. Der ble vi 

stående. Jeg lukket øynene mens Ed la hendene på skuldrene mine. Han ba i et ukjent språk – 

det karismatikere kaller tungetale og lingvister kaller "glossolalia"45. Han snakket lavt og med 

vanlig stemme, ingen rop eller ekstatiske utrop. Etter å ha bedt i det ukjente språket slo han 

over til engelsk. Han hadde et ord46 til meg:    

 

                                                 
45 Glossolalia defined: It is a vocalization that usually consists of syllables that carry no meaning. (Goodman 
1990:12) 
46 Et ord = A word. (eventuelt words) Dette var ikke nødvendigvis bare ett ord, men det var et emisk begrep som 
sto for et budskap fra guddommen.  
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Jeg kan se en zoologisk hage. Midt i parken er det et løvebur med en diger løve som 
går fram og tilbake inne i buret. Det er Løven av Juda!47 Inne i buret er du, og du kan 
se at løven kommer mot deg. Du går mot utgangen, men den er stengt. Løven - det er 
Jesus -  hopper på deg og tar sine poter på hver skulder. (I det han sa dette la Ed 
hendene tungt på baksiden av hver av mine skuldre). Du kan ikke flykte fra hans 
kjærlighet. Du er på et sted nå der Gud sier mye til deg. Du bør være klar over at han 
sier mye til deg personlig. Hør nøye på det. Gud har lagt et kall på ditt liv. Du vet ikke 
hva det er, men det er bare ett svar når Gud kaller. Det er JA!    

 

Ed fortsatte å gi meg ord i denne stilen, og det opplevdes godt. Det var mye omsorg i 

de ordene som ble sagt. Mens Pastor Ed ba for meg kom Mary, ei av de yngre kvinnene i 

kirken og la hendene på meg mens hun ba og bifalt det Ed sa til meg. Innimellom Eds ord og 

bønner kom også hun med ord og bønner. Begge tok seg god tid, og de sto lenge og ba for 

meg. I det Ed og Mary gikk videre kom Pastor Carolyn bort til meg. I det hun la hendene på 

skuldrene mine skalv hun kraftig på den ene hånden. Jeg hadde observert dette tidligere blant 

forbedere, og det var nesten som en elektrisk følelse da hun la hendene på meg. Hun ba lenge, 

før en av de mannlige forbederne overtok. Fra mange hold hadde jeg hørt at hans evne til å gi 

korrekte ord var spesiell48. Mange hadde opplevd at han hadde talt rett inn i deres situasjon, 

og at både ”diagnose” og løsning hadde vært korrekt. Han smilte til meg, la hånden på armen 

min og begynte å be. Med rolig røst profeterte han over meg. Jeg lurte på hva som skjedde. 

Denne mannen visste knapt mitt navn, men sa ord som i sterk grad bekreftet en del ting jeg 

hadde opplevd i fortiden. I mange minutter fortsatte han med ord og bønner før han 

avslutningsvis kom med ord om ikke å frykte, fordi Gud var med meg. Deler av dette 

opplevde jeg noe ubehagelig, ikke fordi det virket overkjørende eller fremmed, men fordi 

noen av ordene traff litt for godt. Enkelte av ordene tok opp utfordringer som jeg til dels 

hadde flyktet unna, og det opplevdes ikke bare godt å bli minnet på det igjen. 

Hva skjedde egentlig i denne sekvensen? Enkelte ganger fikk jeg høre at jeg burde 

legge bort notatblokken og delta i sterkere grad. I enkelte sammenhenger gjorde jeg det49, og 

ofte ga det en annen opplevelse enn hva jeg fikk som observatør. Det viktige i denne historien 

var det opplevelsesnære. I denne sekvensen ble jeg trukket inn i den dypeste form for 

samhandling kirkegjengerne opplever: Samhandlingen mellom kristne og deres guddom. 

                                                 
47 Dette begrepet er hentet  fra Bibelen (Johannes Åpenbaring 5:5) der Løven av Juda står for Jesus som 
dommeren som skal dømme verden.  
48 Dette betyr at kirkemedlemmer også opplevde å få ord de ikke opplevde passet. En av mine informanter 
fortalte meg at han hadde sluttet i en annen kirke fordi en person hadde gitt ham mange ord som ikke stemte. 
49 Som regel deltok jeg på denne måten etter å ha blitt oppfordret til det fra en av informantene.  
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Dette er situasjoner der Gud (om vi følger deres verdensbilde) manifesteres gjennom ord og 

handlinger gjennom de kristne og i aktørenes kropp. Guddommen erfares gjennom ord og 

overnaturlige opplevelser. Sentralt står tanken om at guddommen fortsatt taler og handler i 

forhold til individer, og at det guddommelige formidles gjennom bruk av åndsgaver (the gifts 

of the Spirit). Jeg ønsker å etablere et nytt begrep, forsøksvis vil jeg definere dette begrepet, 

opplevelsesnær tro, på følgende måte, en tro som i sterk grad næres av erfaringer, opplevelser 

og en relasjon til guddommen. Gjennom kapitlet vil jeg vise mer av begrepet, og gjennom 

empiri og teori prøve å etablere det.   

I dette kapitlet vil jeg se nærmere på denne form for tro. Jeg vil starte opp med en 

diskusjon der erfaring, tro og opplevelser diskuteres blant ledere i Seattle Vineyard. 

Diskusjonen viser at aktørene reflekterer rundt det å legge vekt på erfaringer og opplevelser, 

og at kirken ikke er anti-intellektuell til tross for denne vektleggingen.  

Deretter vil jeg argumentere for at den opplevelsesnære tro er en sanselig tro, det vil si 

en tro som erfares med kroppen. Denne form for tro opphever i den forstand skillet mellom 

kropp og sjel. Mennesket utgjør en helhet der guddommen erfares gjennom sansene, i det 

kroppslige. Erfaringen kan ha sin rot i en ”indre” kroppslig opplevelse eller en ytre. Den indre 

erfaringen er knyttet til det å motta bilder, profetier og drømmer. Jeg vil eksemplifisere ved å 

trekke inn to kvinner som opplever guddommens tale og inngripen på denne måten. Den ytre 

erfaring er knyttet til det å få fysiske manifestasjoner i kroppen. Historien om Frank i det 

forrige kapitlet, en ny historie om Francis, samt forbønnen for meg blir empiriske eksempler 

på denne form for erfaring. Det tredje momentet er knyttet til fellesskapets betydning for 

gudserfaringen. I eksempelet med Sandi ønsker jeg å vise hvordan de andre forbederne støtter 

den unge jenta ved hjelp av forbønn og ”ord”. Gjennom deres kropper og ord formidles 

guddommen til den unge jenta. Alle disse eksemplene uttrykker det jeg har valgt å kalle en 

opplevelsesnær tro.  

Den opplevelsesnære tro næres av erfaringer og opplevelser. Profetier, syn, bilder, 

drømmer og fysiske manifestasjoner uttrykker troen og viser dens erfaringsdimensjon. 

Avslutningsvis i denne bolken vil jeg se litt nærmere på disse fenomenene og argumentere for 

at de skaper mening i møte med vanskelige situasjoner og gjør det lettere å leve med en tro i 

en moderne verden. Flere steder i kapitlet vil jeg trekke linjer til bevegelsen Reclaiming i San 

Francisco, samt til ekstatiske bevegelser på Sri Lanka.   
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REFLEKSJON RUNDT TRO OG OPPLEVELSER 

I det forrige kapitlet så vi hvordan tro ble formet ved improvisasjon. Det kunne sies at 

enhver kristen i Seattle Vineyard var en teolog, en som utformet et trossystem, en 

improvisator. Som vi så i det forrige kapitlet tok innovatørene det et steg lenger. De lot sin tro 

påvirke de andre aktørene, de kunne sies å være religionsbyggere. Min påstand er at de fleste 

av medlemmene i utformingen av sin tro var svært opptatt av opplevelser, følelser og en 

relasjon til guddommen. Det betyr ikke at denne troen var anti-intellektuell eller 

refleksjonsløs. Tvert i mot ble troen reflektert over, og kontinuerlig revidert. Det følgende 

eksempel er basert på en diskusjon som foregikk mellom en del av kirkens ledere. 

Samhandling foregikk ikke bare i direkte tale. Kommunikasjonen kunne like godt skje over 

internett. Kirkens pastor, Ed Cook, sendte ved en anledning ut en mail til en del ledere i 

Seattle Vineyard og andre han hadde vært i kontakt med (deriblant undertegnede) der han ba 

om respons på at kirken i dag er en del av en opplevelsesfokusert kultur. Den opplevelsesnære 

tro ble det dermed reflektert over. Denne refleksjon, som også er typisk for det moderne (sml. 

Giddens 1991), gikk dermed parallelt med utøvelsen av en opplevelsesnær tro. Disse lederne 

var med på å skulle bygge de troendes fellesskap, og det er i denne prosessen de reflekterte 

rundt kirken og dens framtid. Jeg vil ta med pastorens E-post og diskusjonen som fulgte. Hele 

diskusjonen startet med mailen fra pastor Ed: 

 
“to all of you who like to think outside the box -- what does the following excerpt say 
about seeing church as an experience?  If our culture becomes experience focused, 
what will the consequences be for the participatory church as community? 

  
as always, more questions than answers 

  
excerpt: 
THE EXPERIENCE ECONOMY 
 
Joe Pine and Jim Gilmore are explorers who are mapping the experience economy. 
They shared some of their findings with the EOTM 21st CenturyCorps of Discovery 
recently in Denver: 
 
Think about the first birthday party that you can remember. I remember that my 
Mother made my birthday cake from scratch. . ..flour, sugar, cocoa. In the '70s, my 
Mom stopped making a cake from scratch. She would instead go to the grocery store 
and buy a Betty Crocker cake mix and Duncan Hines frosting, physical goods. Then in 
the '80s, my Mom, like many parents, stopped making the cake from the packaged 

 97



goods. She would instead call the grocery store or local bakery and have a birthday 
cake made on her behalf. In the '90s, parents not only outsourced the making of the 
cake, they outsourced the entire birthday party to Chuck E. Cheese or Discovery Zone. 
 
It is our view that this simple example represents the shift in the very fabric of our 
economy, from commodities to goods to services to experiences. The contention of our 
book is that experiences are a distinct form of economic output, as distinct in kind 
from services as services are from goods, and that increasingly what people desire are 
experiences. Increasingly, where they will spend their time and their dollars is on the 
purchase of experiences, and this will come to dominate the culture in which we live. 
 
For a further description of the experience economy, see THE EXPERIENCE 
ECONOMY by Joseph Pine and Jim Gilmore, published by Harvard Press.  
-e. 

   

Ed Cook, Pastor 
 

Som pastor satt Ed inne med et spesielt ansvar for den kollektive tro, religionen i dette 

fellesskapet. Hans oppgave var å nå ut med budskapet til moderne mennesker. I Pine og 

Gilmores bok fant han en beskrivelse av tiden vi lever i, og ut i fra dette lurte han på hva 

fokuset på opplevelser betydde for kirken. I samtaler og diskusjoner så jeg ofte at Ed brukte 

mange spørsmål. Denne mailen er ganske typisk for hvordan han kunne legge fram ting. 

Gjennom spørsmål oppfordret han ofte andre til å komme med tilbakemeldinger og innspill. 

Det første svaret kom fra ”Nick”, en av kirkens husgruppeledere. Han var utdannet teolog og 

var en sentral person i kirken gjennom lovsangs- og forbønnstjeneste. 
 

Do we in the Vineyard in fact play right into (or represent?) that shift (goods --> 
services --> experiences) by being what is, or what can easily become, an 
experienced-based church, where people gather as much or more for the reason of 
experiencing God (or something) than for worship (if you can make that separation) 
with the community? 

 

Nick har fanget opp et viktig poeng. For ham kunne det se ut til at Seattle Vineyard 

nettopp representerte (eller var i ferd med å bli) en opplevelses-basert kirke. Kirken var 

dermed et eksempel på skiftet fra varer – tjenester til opplevelser. Skuespilleren ”Phil” sluttet 

seg til dette synet, men så ikke på det som negativt:  
 
  
 “Nick”, & company,  
 
 It depends doesn't it? 
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How are you defining worship?  Because no, I don't think you can separate worship 
from experience?  Any more than you can separate prayer from experience? 

 
Sure, there are times we all feel like we're "phoning it in", but does that "detached" 
experience become a "more sacred" one because it is not "experience" focused?   

 
 Hmmmmmm. 
 
 I don't know of very many people (whether they are alive today or a 

member of our long Christian heritage) pressing into the Lord, seeking Him for 
whatever he might give them (not for experiences only) who do not get 
EXTREMELY overwhelmed by the EXPERIENCE of the presence of God.  I didn't 
seek to shake, to speak in tongues, to kneel in overwhelmed silence, or shout, or 
jump, or dance, but when God shows up as I worship and seek him, it is his presence 
that causes all of these reactions.  Yes? 

 
 In fact, isn't worship itself the reaction of the human soul having come into a small 

bit of contact with the Supreme Being?  Doesn't worship come FROM experience?  I 
know personally when I catch a glimpse of Him, all I can do is start babbling about 
how good and wonderful and awesome and sweet and strong he is! It's up to the 
worshiper isn't it?  If I come to church to find God through worship, or I come to 
shout and yell for the thrill, that is an issue of the heart.  My heart.  Our job as the 
church should be to be a place where people can come and "experience" God. And 
let those who are just coming to "experience" experiences be in the hands of God. 

 

”Phil” 

 

Phils ståsted var preget av at han selv opplevde det viktig å erfare guddommen. 

Sentralt i en kristen tro var det for Phil at opplevelsen av Guds nærvær ga et gjensvar i 

mennesket. Dette gjensvar var lovprisning og lovsang (”worship). Lovprisningen bunnet i å 

ha erfart Gud. Phil ble et eksempel på en eksponent for den opplevelsesnære tro. Det var ikke 

bare opplevelsene og erfaringene i seg selv som var viktige, men at opplevelsene ble knyttet 

til en åndelig virkelighet utenfor mennesket, til guddommen. Nærværet fremmet tilliten til 

guddommen. Lovsangsleder Frank kastet seg også inn i diskusjonen. Han hadde en grad i 

sosiologi fra et universitet i Seattle, og det preget hans svar (som også gikk ut til alle på mail-

listen): 
 
 

Hello Friends, 
  

I have a few comments for the current exchange. 
   

A. The Nature of Experience  
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In response to Joe Pine and Jim Gilmore's findings, I would like to challenge the pre-
supposition that economics are the motivating factor in what comes to "dominate the 
very culture in which we live."  Yes, we are always striving to have our needs met, and 
economic factors can play a role in how quickly and to what degree they are meet, but 
the shuffle and distribution of money does not create the need for food and shelter any 
more than it does the need for intimacy, recreation, learning, or experience.  
Experience is not the evil child of unrighteous mammon.  It is a need that is 
inseparable from being human, written into the very fabric of our "in the image of 
God" nature.  What dominates culture in my opinion is how people seek to meet these 
needs, which boils down to a matter of the heart.   

  
B. The Seeking of Experience 

  
Pine and Gilmore contend that people are desiring experiences in increasing 
measure.  Like I wrote above, economics will effect how quickly and to what degree 
our need for experience can be met.  And we are in a day when it has become big 
business.  But why are our hearts moving toward this?  Are we just being "experience 
gluttons", a simple reaction to the widespread availability of certain kinds of 
experiences, or is there something behind it driving us toward a greater good?  
Consider the time in history when our economic success put a college in every major 
city across the nation thus allowing for an increased availability of learning.  Did we 
go to school simply because it was there, or was there an inner need driving us toward 
something better?  And what is the fruit of all our learning?  Looking back, it seems 
like there is some good and some bad.  Again, a matter of each individual's heart. 

  
C. Experience and the Church   

  
The issue is about having the right heart toward experience.  An experience-based 
church (where people attend merely to have an experience) is just as unbalanced as a 
teaching-based church (where people attend simply to hear a sermon) or a fellowship-
based church (where people attend simply to belong).  I much prefer names like 
experience-rich, learning-proficient, or fellowship-abundant church.  We need it all, in 
its proper place. 

  
But back to the issue.  Is there an increase in experience-seeking behavior?  If so, 
perhaps there is something good motivating it that will flourish with time, and as with 
everything else, perhaps there are some pitfalls to avoid.  I think it is important to keep 
a watchful eye on the behavior while making room for it to grow into what it is trying 
to become.  We go to great lengths to study the intricacies of biblical and extra-
biblical material in order to dig out the treasure that lies within.  We go to great 
lengths to build structures that ensure everyone their proper training and attention 
and place within our church.  Lets also pour ourselves into unlocking the rhythms of 
the heart and landscape of the soul that we may come into a rich, full, vibrant, and 
living experience with our creator.  For we already know that it has a good end.  
When that glorious day arrives we will a) be together with all believers, b) all 
mysteries will be revealed, and c) we will see him face to face.  We have started in on 
these things already.  I think that it is good and right to do so, for after all, this is 
Jesus we are talking about, not Chuck E. Cheese  :) 

  
-“Frank” 
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Frank ønsket ikke at kirken skulle ta avstand fra opplevelser og erfaringer, men tvert i 

mot at medlemmene skulle søke erfaringene med samme iver som de søker svar i bibeltekster 

og i å bygge kirkestrukturer. I analysen beskrev jeg religion som den institusjonaliserte tro.  

Jeg tolker Frank dithen at han mente at kirken i sin religion (den institusjonaliserte tro eller 

Roofs "ekstraordinære religion") skulle legge forholdene til rette for at individers tro skulle bli 

styrket av erfaringer og opplevelser. Sammen med vekt på Ordet (Bibelen) og solid 

undervisning skulle opplevelser og erfaringer være et av fundamentene i religionen slik Frank 

ønsket å se den i Seattle Vineyard. 

Hele debatten, som altså foregikk over E-post, viste at de alle anerkjente opplevelser 

og erfaringer som en viktig del av en kristen tro. Såpass viktig var dette at Frank og Phil 

mente at kirken måtte tilrettelegge for erfaringer. Kirken skulle være stedet der mennesker 

kunne oppleve og erfare Gud.  Av sytten mottakere var det elleve menn, fire par og en kvinne. 

Av disse var det bare tre som svarte på mailen, alle menn.   

Jeg hørte sjelden at kvinner gav uttrykk for at de opplevde forholdet mellom tro og 

erfaringer/følelser som problematisk. Enkelte menn ga derimot uttrykk for at de opplevde det 

vanskelig. En av mennene i kirken opplevde ikke guddommen på denne måten. Det var en av 

grunnene til at han siden forlot troen og kirken. Han erfarte ikke guddommen, og klarte 

dermed ikke lenger å bekjenne seg som en kristen.  

En av de mannlige forbederne uttrykte på en av ledersamlingene at han helst ikke 

ønsket å snakke så mye med de han ba for. Han sa på spøk at han ønsket å gå rundt med en 

stor button med ordene ”I’ll rather pray!” under forbønnsstunden. Han hadde større tro på 

bønnens makt enn samtalens. Dette var likevel ikke typisk. I gudstjenester og samtalegrupper 

var mennene like deltagende som kvinnene. Mange menn hadde også sterke erfaringer med 

profetier, fysiske manifestasjoner og med samtalegrupper. I kirkens egen mannsgruppe 

opplevde enkelte at de hadde funnet et sted der de kunne snakke om sine følelser og 

opplevelser. En av mennene fortalte meg at han opplevde mannsgruppen som et tett, trygt og 

godt fellesskap. I samtalen kom det fram at han trengte mannsgruppen for å takle livet, for det 

var ofte svært vanskelig. Det samme uttrykte mange av de yngre mennene i Ohana-gruppen. 

De sa ved flere anledninger at de opplevde det hardt å leve som kristne. De uttrykte et behov 

for fellesskapet og for å kjenne, oppleve og erfare at Gud var glad i dem. Den mannlige 

lederen av Ohana-gruppen ledet ofte lovsangen, og en av de mest brukte sangene var ”What a 
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friend I’ve found”, en svært følelsesladet sang fra den britiske gruppen Delirious5. Ved en 

anledning ba han alle de tilstedeværende om å strekke ut hendene, lukke øynene og motta 

budskapet i sangen. Han mente at Gud ville utløse det som ble sunget i alle de 

tilstedeværende: 

 
What a friend I’ve found 
closer than a brother 
I have felt your touch 
more intimate than lovers 

  
Jesus, Jesus,  
Jesus, friend forever 
 
what a hope I’ve found 
more faithful than a mother 
it would break my heart  
to ever lose each other 
(Smith 1998) 

  

Hvordan skulle medlemmer av Seattle Vineyard erfare guddommen? La meg vende 

tilbake til kirken og menneskene som går der for å gi noen eksempler på den opplevelsesnære 

tro. Francis og pastor Marji er to kvinner som på ulike måter opplever guddommens tale og 

inngripen i sine liv. De erfarer guddommen gjennom sitt ”indre”, og fanger opp signaler fra 

guddommen i sanseapparatet. Jeg vil eksemplifisere erfaringene ved å fortelle om situasjoner 

der de sanser guddommens tale og inngripen.   

 

DEN "INDRE" ERFARING: GUDDOMMEN SOM TALER I 
MENNESKETS INDRE 

Profeter og profetier har lenge vært en del av verdens religioner, ikke minst innenfor 

den jødiske og kristne tradisjon. Historikeren Eugen Weber skriver i sin bok Apocalypses 

(1999) at:  

 
The consensus of Christendom for a long time was that the natural and the 
supernatural interpenetrate…revelation and similar prophecies were puzzles to 
decipher. The universe was a riddle to be read by plumbing clues that God had 
planted in the world and in the skies around it. (Weber 1999:84-85).  
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Det historikeren Weber deler inn i overnaturlig og naturlig kan i antropologien 

begrepsfestes som hellig og profan (sacral/sacred and profane). Historikeren Weber viser oss 

at de såkalt overnaturlige (sakrale) fenomener lenge har vært en del av kristen historie og 

erfaring. Francis sa om seg selv at hun var en billedlig person. Hun var en som kunne ”se” og 

sense det andre ikke fanget opp. Som en av kirkens forbedere opplevde hun ofte at de som 

søkte forbønn bekreftet ting hun ”så”. En søndag så jeg henne be for en kvinne i kirken. Hun 

la hendene på henne og vekslet mellom å se på den hun ba for og lukke øynene. Etterpå så jeg 

henne snakke med kvinnen i lengre tid. Francis bekreftet et par dager senere at hun hadde 

”sett” ting som vedrørte denne kvinnens situasjon, og at kvinnen hadde bekreftet det Francis 

hadde sagt.  

En annen søndag ble hele forsamlingen delt inn i bønnegrupper. Jeg havnet med 8-9 

andre personer, og blant dem var Francis. I gruppen ble det delt nattverd før alle skulle be 

sammen. I denne sekvensen fikk Francis et bilde som gjaldt en av personene i gruppen. Hun 

henvendte seg til personen og sa: ”Jeg ser at du er på et tog, og at du er redd for hvor det går. 

Jeg vil bare si til deg at du skal være trygg, for Jesus er konduktøren.” Personen hun 

henvendte seg til fikk tårer i øynene, og fortalte at han nettopp hadde fått vite at han hadde en 

alvorlig sykdom som han var svært fortvilet over. Gjennom dette ordet forsto han at Jesus 

fortsatt brydde seg om han.  

I det Francis møtte mennesker kunne hun i visse situasjoner få innsikt i deres framtid, 

mens det i andre situasjoner kunne være at hun fikk ”bilder”50 som hadde å gjøre med byer og 

steder. Andre ganger fikk hun disse “bildene” mens hun ba. ”I see it in my minds eye. I can 

see it very clearly”, sa hun.  

Det er likevel sjeldent hun var i stand til å se inn i sin egen framtid. Dette forklarte hun 

med at Gud aldri var interessert i at de troende skulle være solo-kristne. Selv sa hun:  

 
Om jeg fikk se ting som gjelder andre, og også alt som hadde med meg selv å gjøre, 
trengte jeg ingen andre enn meg selv og Gud. Men Gud ønsker at vi skal være i behov 
av våre «brødre og søstre» og at vi derfor ikke får vite så mye som gjelder oss selv. På 
den måten må vi ydmyke oss og be om hjelp, forbønn og veiledning fra andre. 

 

                                                 
50 Et bilde (”a picture”) er en åndelig visjon, et bilde hun ser for seg i sitt indre. 
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Som jeg tidligere har nevnt (i kapitlet om troens innovatører) fikk Francis blant annet 

personlig oppfølging og veiledning fra Susan og fra pastor Marji. Hun fikk også veiledning 

fra andre innenfor og utenfor Vineyardbevegelsen.  

I følge henne selv var det enklere å ”se” enn å tolke det hun så. I begynnelsen av mitt 

feltarbeid fikk hun ”et bilde” som hun mente omhandlet pastorene og situasjonen i kirken. 

Dette bildet fikk hun mens hun ba med forbønnsteamet i forkant av en gudstjeneste. Hun delte 

det med de andre bønnelederne i teamet: 

 
I got a picture of Jesus on a cross. I was above Him like a bird, so I was looking down. 
He was suffering, but He wasn’t yet dead. Then an ambulance drove up, and they 
started open up all these doors for him to come down, and I guess in the natural that 
makes complete sense, if your friend is suffering you would take him to a place to get 
him well. He didn’t even flinch, he just stayed there, it was as he didn’t even notice 
them. They kept opening all these other doors to make it available to him to come to 
the ambulance, but he didn’t come down, and eventually he died.   

 

Francis mente at dette bildet kunne tolkes på to måter. Den ene tolkningen var knyttet 

til kirkens situasjon, og at man i kirken måtte være forberedt på at det ville komme lidelse for 

fellesskapet. Selv om vanskelige tider kan komme, mente Francis at kirken kunne være i Guds 

plan. Francis knyttet sin egen tolkning til en annen profeti som ble framsagt i kirken et par 

uker tidligere. Den som framførte profetien hadde kommet inn på et av møtene, og ingen 

hadde sett henne hverken før eller siden. Hun hadde sagt at denne kirken snart ville oppleve 

vanskelige tider, og at de måtte være forberedt på det. Francis begynte å tolke disse 

”budskapene”. Hun visste at pastorene hadde opplevd mye vanskelig. Ed og Carolyn hadde 

blitt frastjålet flere biler, mens Pastor Larry hadde mistet sin far. Det Francis ikke visste var at 

hele lederskapet var i ferd med å rakne. Det ble offentliggjort noen uker senere.  

Den andre tolkningen var knyttet til forbedernes rolle. Forbederne skulle ikke alltid be 

om at personen skal komme ut av den vonde situasjonen, men at de får styrke til å komme seg 

i gjennom den. Francis mente at guddommen ønsket å lære mennesker noe gjennom det 

vanskelige, og at det da blir feil å be om at de skal unnslippe det.  

Litt senere fikk Francis nok et syn, som ble sitert i kirken (av pastor Ed) som en 

bekreftelse på den splittelsen som hadde skjedd: Hun hadde hatt et syn der hun så en kirke 

uten vegger. Pastor Ed var kledd i hvitt, men dro rundt på ulike gjenstander. Pastor Larry var 

kledd i svart og så ut til å være på vei til begravelse. Francis fortalte meg om synet den dagen 
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vi forsto at det var alvorlige problemer i lederskapet. I det hun fikk synet forsto hun det ikke,  

men da problemene kom fram for alle i menigheten kunne hun tolke det inn i begivenhetenes 

gang. Synet ble også senere brukt i en av gudstjenestene. Noen uker etter splittelsen, og etter 

at de to andre pastorene hadde forlatt kirken, fortalte pastor Ed om synet. Først fortalte han 

innholdet før han tolket synet til å bety at menigheten var i sorg over at Larry ikke lenger var i 

blant dem. 

Hvis vi går tilbake til Webers utlegninger tidligere i kapitlet finner vi to viktige 

momenter som kan knyttes til Francis og hennes bilder og budskap. For det første kan 

profetien sees som en åpenbaring som det er mulig å tolke. Det betyr at hun søkte etter 

mening i det bildet hun så for seg i sitt indre. Det andre poenget er at det Francis oppfatter 

som det sakrale sprenger sin vei inn i det profane. Det hellige ("the sacred") kan i 

samfunnsviteren Robert Wuthnows ord sees som: …the symbolic frameworks that are set 

apart from everyday life, giving a sense of transcendent, holistic meaning. (Wuthnow 

1994:3). Det Francis oppfatter som det meningsbærende i bildene og ordene hun opplever, 

kan forklare det hun ser skje rundt seg. Francis ba sammen med de andre forbederne. Plutselig 

så hun for seg (helt klart og tydelig) Jesus på korset og hendelsesforløpet som fulgte. 

Opplevelsen ble satt på utsiden av hverdagslige tanker og drømmer, og ble gjenstand for en 

tolkning der oppfattelsen var at guddommen ønsket å fortelle dem noe. Gjennom denne 

tolkningen blir erfaringen "hellig" eller "sakral". En drøm, som på en måte kunne ha blitt sett 

på som en vill drøm eller en fantasirik historie, blir gjennom tolkning og troen på at 

guddommen er "avsenderen" gjort til en historie som kan gi de tilstedeværende helhet og tro. 

Enda tydeligere sees forholdet mellom det sakrale og det profane i en åpenbaring 

Francis opplevde i India. Her kjørte hun gjennom et landskap der hun så en landsby med en 

bymur. Utenfor bymuren så hun to engler som voktet en port. Her ser vi hvordan et syn, som 

var på utsiden av hverdagslig erfaring, ble forent med at hun så landsbyen med sine egne 

øyne. Det at hun så to lysende skikkelser utenfor bymuren ble ikke sett som en frittstående 

opplevelse, men ble tolket inn i et rammeverk av kristen forståelse, og gjennom dette gjort 

hellig. Antropologisk er det interessant å se hvordan Francis opererer med en blanding av det 

sakrale og det profane i sine tolkninger. Som Mary Douglas skriver i sin kritikk av en 

analytisk deling av det profane og sakrale, kan vi i Francis se hvordan opplevelsene går over i 
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hverandre og det sakrale blir en del av hennes dagligliv. Dette betyr likevel ikke at det er 

umulig å begrepsfeste det sakrale eller hellige.  

Hvor blir omdreiningspunktet som gjør opplevelsene til tegn fra guddommen? 

Antropologisk sees omdreiningspunktet i øyeblikket der Francis bevisst begynner å tolke. 

Drømmene, bildene og ordene sees i en kontekst av en relasjon til en guddom, de blir 

symboler. Erfaringene er ikke bare frittstående opplevelser, men må tolkes videre for å bli gitt 

betydning. Det kan sies at opplevelsene ”sakraliseres” gjennom tolkningene. Denne 

sakraliseringen har sitt utgangspunkt i at aktørene opplever guddommen som ”senderen”, 

mens kirkemedlemmene er ”mottakere”. Dette kan sees som det Robert Wuthnow kaller 

"producing the Sacred", produksjonen av det hellige.  
 
The sacred may now be regarded as a form of culture deeply conditioned by the 
language and the social context in which it appears, but the argument that "nothing 
exists" other than our own fantasies about the sacred is no longer credible, and I do 
not accept it either. In other words, it is entirely possible to talk about the sacred's 
being dependent on human institutions without staking out theological claims that 
would either deny or affirm the possibility of the sacred's acting independently of (or 
upon) these institutions. (Wuthnow 1994:3) 
 

Wuthnow understreker betydningen av det hellige, men mener at det er vanskelig å se 

det hellige uavhengig av religiøse institusjoner. I troens institusjonalisering ser jeg hvordan 

det sakrale dannes. Ved at Francis deler sine bilder og syn, og tar del i en tolkningsprosess, 

blir drømmer, syn og ord gjort til hellige erfaringer der guddommen formidler sine budskap til 

tilhørerne. En slik tolkning vil (analytisk) hverken bekrefte eller avkrefte guddommens 

eksistens, men vil kunne gi en tolkningsramme for å forstå forholdet mellom opplevelsesnær 

tro og religionsdannelse. Gjennom aktørenes tolkninger skapes et bilde av hvem guddommen 

er, og tolkningene gir også aktørene en opplevelse av en nærhet til det hellige. Aktørene blir 

selv talerør for guddommen, og ved at flere deltar i tolkningsprosessen, skapes sterke bånd og 

en opplevelse av tilhørighet til en gruppe, og tilhørighet til guddommen. Det er godt mulig at 

Francis og de andre mottar ord og bilder fra guddommen, men om disse ikke hadde blitt 

formidlet videre, ville budskapet aldri ha blitt hellig eller sakralt i fellesskapet.  
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GUDDOMMENS TALE GJENNOM DRØMMER 

For pastor Marji har drømmer vært avgjørende i ulike faser i hennes liv. I det jeg 

intervjuet henne i juli 1998 hadde hun hatt noen tilbakevendende drømmer der hun stadig 

følte at hun ikke strakk til. Disse drømmene involverte ulike personer i hennes liv: hennes far 

og hennes ektemann, men i bunn og grunn tolket hun det i retning av at hun ikke følte at hun 

strakk til i forhold til Gud. I drømmene opplevde hun at utilstrekkeligheten ble tydelig, og at 

Gud kom inn og fortalte henne at det ikke var på denne måten:  

 
I am reacting to him (guddommen) and some of my actions are saying that I believe 
that it is impossible to ultimately please God, and yet my faith would say something 
different. In my dreams I’m just struggling. I realized that some of my frustrations in 
life was connected to me really trying hard to please God. Then He told me through 
my dream that I can’t please him by doing or getting everything right, he’s pleased 
because of our relationship, not because of what I am trying to accomplish. I’m trying 
not to treat God as a person that it’s impossible to please. I’m still trying to process 
that. 

 

Her innførte hun et skille mellom tro (faith) og handlinger (actions). Troen ble sett på 

som det dogmatiske, det hun teoretisk visste var sant. Troen (slik den framsto i det 

dogmatiske) tilsa at guddommen var god og at troen var en gave. Marjis opplevelse var 

derimot at hun ikke strakk til. Troen ble et krav hun ikke evnet å etterleve. Gjennom drømmer 

opplevde hun at hun ble oppmuntret. I utgangspunktet viste drømmene situasjonen slik hun 

tidvis opplevde den, at hun konstant strevde og aldri strakk til. I drømmen fikk hun en slags 

diagnose på sin egen livssituasjon.  

Midt i drømmen opplevde hun at guddommen kom inn og sa at hun strakk til gjennom 

å være i en relasjon til ham. Det var nok. Hun erfarte og opplevde at guddommen elsket 

henne, og at det ble et samsvar mellom troen og erfaringen av den. Hun opplevde at Gud 

snakket til henne gjennom drømmen, og denne opplevelsen minsket utryggheten Marji 

opplevde. 

Francis og Marji mente begge at de opplevde guddommens tale i sitt indre. Gjennom 

sanseapparatet fanget de opp signaler som de opplevde at guddommen sendte ut. Francis var 

ved bevissthet da hun opplevde bildene og ordene, mens Marji sov. Erfaringene var ikke 

nødvendigvis knyttet til ekstatiske tilstander i transe. I enkelte situasjoner observerte jeg at 

Francis fikk sterke fysiske manifestasjoner, men det var ikke i slike situasjoner hun fikk noen 
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av de før nevnte syn og bilder. Budskapene ble mottatt gjennom de ”indre” sanser: en 

intuisjon, en følelse eller et indre bilde var ulike begreper som kunne beskrive Marji og 

Francis’ erfaringer. Disse erfaringene kunne være vage og måtte ofte tolkes. Spesielt Francis 

delte sine ord, bilder og erfaringer med andre i kirken. Gjennom dette fikk hun hjelp til å 

tolke, og ofte fikk hun andre innspill og tanker som hun tok med seg videre. Synet av 

pastorene som jobbet i kirken ble tolket i lys av hendelser som skjedde senere. Tolkninger 

skjedde dermed i et samspill mellom Francis egen tolkning, andres tolkning og i lys av 

hendelser som skjedde senere. Det var også viktig at budskapet og tolkningen ikke brøt med 

Bibelens budskap. Vi ser altså at budskapene blir sakrale i det de tolkes. I seg selv er 

erfaringene drømmer, tanker og opplevelser, men i tolkningen av at "avsenderen" er 

guddommen og at innholdet gir retningslinjer for aktørene finner vi det sakrale element. 

Budskapene og bildene hadde en funksjon i dette fellesskapet, nemlig å bringe 

oppmuntring og trøst til mennesker i ulike situasjoner. Francis opplevde at hun hadde fått en 

gave som hun ønsket å bruke til andres beste. Gjennom at hun delte sine ord og bilder ble 

andre oppmuntret og trøstet. Samtidig kunne bildene skape mye grubling for Francis, og hun 

opplevde det ikke alltid like lett.  

Marjis drøm viste både problemet og løsningen, og hun ble kraftig oppmuntret av det 

hun opplevde som Guds tale. Hun var likevel ikke ferdig med problemene, og mente at dette 

ville innebære en lang prosess for henne.  

Disse budskapene bestod av bilder og ord, og ble fanget opp ved hjelp av det ”indre” 

sanseapparatet. Blant kirkegjengere i Seattle Vineyard var ikke dette den eneste måten 

guddommen kommuniserte til dem på. Guddommen kunne også oppleves som en sanselig 

erfaring, i kroppen. Dels kunne dette skje ved at de opplevde fysiske manifestasjoner i sin 

egen kropp, dels kunne det skje ved at andre i fellesskapet formidlet guddommens nærhet ved 

å bruke sine kropper. Jeg vil nå beskrive fysiske opplevelser av guddommens nærvær. 

 

DEN "YTRE" ERFARING: KROPPEN SOM GUDDOMMENS 
TALERØR 

En fredagskveld i august 1998 var forbederne i kirken samlet for et møte. Etter å ha 

delt frustrasjoner og gleder ble forbederne delt i ulike grupper der de skulle be for hverandre. 

Jeg så at Nick, Francis og Garth havnet i samme gruppe, og stilte seg opp på gulvet noen 
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meter fra der jeg satt. De sto i ring og ba for hverandre. Plutselig begynte Francis å trampe 

med beinet, samtidig som hun fikk hun rystelser i hele kroppen. Armene føk ut til siden, og 

det ene beinet trampet i gulvet. Plutselig ropte hun ut noen uforståelige ord (for meg hørtes 

det ut som japansk), fulgt av ukontrollert latter. Francis skiftet kontinuerlig mellom å være 

dypt alvorlig og å le en rungende latter. Dette foregikk i flere minutter. Garth, en av 

forbederne, fikk også manifestasjoner. På samme måte som Francis, trampet han hardt i 

gulvet med det ene beinet og lo tidvis høyt og ukontrollert. Etterhvert kom det flere forbedere 

til. Ted la hånden på hodet til Francis og ba. Francis fortsatte med utbruddene, og forbederne 

lo mens de ba videre. Ellers i salen var det flere som fikk manifestasjoner. Noen lo, noen ristet 

med hendene og andre falt og ble liggende på gulvet. Det var tydelig at dette var dagligdags 

for forbederne. Om noen falt bøyde de seg ned på kne og fortsatte å be for de som falt. Om 

noen hadde manifestasjoner fant de en måte de kunne fortsette å be for personen på. Da 

manifestasjonene etterhvert ga seg pratet forbederne om det som hadde skjedd med Francis. 

Ted fortalte at han hadde blitt ganske lattermild da han så hvordan Francis’ ansikt hadde 

skiftet fra det dypeste alvor til sprudlende glede i løpet av sekunder, for så å gå tilbake til det å 

være alvorlig. Dette hadde han ikke sett før. De pratet en stund fram og tilbake om dette.  

Dagen etter dro jeg på tur med Francis til en av nasjonalparkene i området. På denne 

turen kom jeg inn på gårsdagens hendelse og jeg spurte hvordan hun hadde opplevd det. 

Under forbønnen hadde hun opplevd at følelsene slo ut i kroppen. Hun likte ikke så godt å bli 

i sentrum for oppmerksomheten og hun hadde derfor prøvd å holde tilbake en del av 

manifestasjonene. Det hadde blitt litt pinlig at de sto så lenge og ba for henne. Hun klarte ikke 

å holde tilbake, og opplevelsen hadde blitt veldig sterk. Det opplevdes som om Gud grep tak i 

henne, og omsluttet henne med sin kraft og kjærlighet.  

I det forrige kapitlet beskrev Frank en opplevelse han hadde hatt under en 

forbønnshandling. Frank var også en person som fikk mange bilder, ord og opplevelser. 

Fortellingen startet med at Frank så for seg en stor eng. Halvparten av engen var fylt med 

blomster, mens den andre delen var fylt av gjørme. Dette bildet hadde kommet tilbake til ham 

ved flere anledninger, og nå opplevde han at han ønsket å gjøre noe med bildet. I sine tanker 

gikk han ut i engen, og tenkte at han kunne prøve å plassere Jesus inn i bildet. I det han gjorde 

dette opplevde han at han mistet kontrollen, og at bildet begynte å leve sitt eget liv. Jesus 

begynte å leke med ham, og det var en artig opplevelse. Midt i lekeslåssingen kastet Jesus 
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ham ned på bakken og satt seg oppå ham. Jesus bøyde seg ned for å kysse ham. Frank ble 

totalt overrasket og kastet Jesus av seg, og han var tilbake i forbønnshandlingen. Hittil var 

dette bildet tilsvarende i form med mange av de bilder Francis mottok. Bildene ble mottatt i 

det ”indre sanseapparatet”, som en intuisjon, følelse eller et indre syn, men så slo det ut i det 

fysiske, som en sanselig erfaring i kroppen. Frank følte seg helt slapp før armene begynte å 

riste. Dette var første gang han opplevde fysiske manifestasjoner. Francis opplevde det godt å 

få manifestasjoner, mens det for Frank i denne situasjonen opplevdes frustrerende. Han så for 

seg at han sto helt alene og stiv som en stokk ute i engen, uten mulighet til å bevege seg eller 

glede seg over livet. To av forbederne kom bort til ham, og de var fulle av glede og liv. Frank 

vendte tilbake til bildet og så for seg disse kvinnene som to små jenter som hoppet frydefullt 

rundt i engen, mens han sto langt borte og så på, uten evne til å dele fellesskapet med dem.  

Likheten mellom disse to opplevelsene finnes i at sterke følelsesmessige opplevelser 

slår ut i det fysiske. Francis ble fylt av glede over guddommens kjærlighet til henne, og disse 

følelsene ble forsterket ved at hele kroppen reagerte på denne kjærligheten. Frank ble totalt 

overrumplet i bildet han så for seg i sitt indre. I forfjamselsen kastet han Jesus bort, og ble 

forvirret i forhold til det han hadde gjort. Ut i fra denne opplevelsen kom den fysiske 

manifestasjonen. Kroppen opplevdes slapp, og armene begynte å riste. Forbederne så trolig 

bare manifestasjonen, og tenkte at Frank nok hadde et sterkt og godt møte med Gud. Muligens 

tenkte de at de kunne være med på å forsterke den positive opplevelsen. Deres begeistring og 

manifestasjoner virket tvert i mot med på å forsterke Franks følelse av å ha sviktet Jesus, og i 

å være uten evne til å ta i mot guddommens kjærlighet. Manifestasjonene understreket Franks 

opplevelse av svakhet og at han hadde et behov for Gud i sitt liv. Opplevelsen endret hans 

holdninger, og la i ham et ønske om å akseptere Jesu kjærlighet uten forbehold i tiden som lå 

foran.  

Poenget er at opplevelsene har en fysisk side. De åndelige opplevelser blir ikke bare 

begrenset til tanker og ord, men blir en helhetlig erfaring der guddommen kjennes i ord, 

tanker og i en kroppslig erfaring. I antropologisk litteratur er ikke dette et ukjent fenomen. 

Antropologen Gananath Obeyesekere beskriver ekstatiske hindu-buddhistiske bevegelser på 

Sri Lanka (1981). Hos en del av disse kvinner og menn har den åndelige erfaring definitivt en 

fysisk side. La oss se litt nærmere på Obeyesekeres tolkning, og se om det kan være noen 

linjer til Francis og Frank i Seattle Vineyard.   
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MANIFESTASJONER SOM OFFENTLIG SYMBOL? 

I boken ”Medusa’s Hair” (1981) beskriver Gananath Obeyesekere en rekke asketer på 

Sri Lanka. Felles for dem alle er at de gjennom spesielle opplevelser erfarer fysiske 

manifestasjoner. For tre kvinnelige asketer er resultatet at håret samler seg i fletter som det er 

umulig å gre ut (”Matted hair”). Dette kommer som et direkte resultat av at de har hatt 

kraftige åndelige opplevelser. I drømmer og syn hadde de åpenbaringer av guddommer og 

ånder. I etterkant opplevde de at flettene kom og ble et synlig bevis på deres nye rolle. Disse 

flettene kan sees som et personlig symbol ("personal symbol"): ...that is, cultural symbols 

whose primary significance and meaning lie in the personal life and experience of 

individuals. (Obeyesekere 1981:44). Tolkningen av symbolet er avhengig av konteksten, men 

Obeyesekere mener at det er en resiprositet mellom den person-psykologiske dimensjonen av 

symbolet, som flettene representerer, og dets offentlige, kulturelt sanksjonerte rolle. Symboler 

kan ikke sees uavhengig av hvordan aktørene faktisk handler og tenker om symbolene. 

Kirkens lederskap ville aldri ha valgt ut de skjelvende hender som et symbol, men i aktørenes 

handlingsmønster ser det ut til å være sentralt. Obeyesekere skriver: One must be wary of 

myths and symbols as they appear in the treatises of learned theologians. Their analytical 

status is quite different from that of symbol systems on the ground, so to speak. (Obeyesekere 

1981:51). Obeyesekere advarer mot at antropologer på samme måte tidvis begrenser 

meningsfeltet og selv produserer en konvensjonalisering av symboler. Symbolene kan ha en 

åpen tolkningsramme. Obeyesekere skriver: It is necessary not only to identify the larger 

class of personal symbols, but also to show how these several symbols are manipulated by the 

individual for the expression of psychic conflict and for personal adjustment. (Obeyesekere 

1981:53). De personlige symbolene kan med andre ord brukes av aktørene for å si noe om 

deres egen situasjon.   

Problemstillingen fra Obeyesekere er interessant. Var flettene på Sri Lanka, eller 

manifestasjonene i Seattle Vineyard, et tegn, et symbol på guddommens nærvær i aktørenes 

liv? Var manifestasjonene, i tillegg til å være et personlig symbol, et offentlig symbol, en 

måte å uttrykke gudsnærværet, og et tegn for de andre tilstedeværende på at guddommen 

berørte personen? I det foregående har jeg kun beskrevet manifestasjonene som et uttrykk for 

det aktørene opplevde, følte og kjente, det Obeyesekere kalte den person-psykologiske 
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dimensjon av symbolet. Kan det sies at manifestasjonene har en offentlig funksjon, og hva er i 

så fall forholdet mellom det personlige og offentlige i opplevelsen?   

Antropologen Victor Turner skriver om symboler ut i fra et feltarbeid blant 

ndembuene i det daværende nord-Rhodesia (Turner 1967). Blant ndembuene ser  "melketreet" 

ut til å ha en rekke betydninger, og treet blir i Turners utlegning et dominerende symbol. 

(Turner 1967:20)51. De fleste ritualer dannes med basis i et eller flere slike symboler. På den 

ene siden kan ritualene uttrykke samfunnets moralske orden, på den andre siden uttrykkes 

fysiologiske og biologiske betydninger: At the sensory pole, are concentrated those 

significata that may be expected to arouse desires and feelings; at the ideological pole one 

finds an arrangement of norms and values that guide and control persons as members of 

social groups and categories. (Turner 1967:28). Det kan diskuteres om manifestasjonene i 

Seattle Vineyard blir sentrale i rituell adferd. Aktørene selv vil nok på det sterkeste benekte at 

de på noen måte utfører ritualer med basis i manifestasjoner. Det kan likevel være 

antropologisk forsvarlig å anse manifestasjonene som tegn som kan tolkes i mange retninger. 

Det er også liten tvil om at flere aktører, som erfarer manifestasjoner, siden tar del i 

fellesskapet på en sterkere måte. Manifestasjonene blir da sentrale i forhold til å gi følelser og 

refleksjon rundt det å være kristne og hva det betyr, mens de på den andre siden er 

”inngangsporten” til et fellesskap basert på at manifestasjoner fremtrer i aktørenes kropp. 

Manifestasjonene kan dermed sees som symboler i begge ender av Turners poler. På den ene 

siden fremtvinger manifestasjonene mange og ulike følelser (desires and feelings), mens de på 

den andre siden knytter aktørene til et fellesskap av mennesker med samme erfaringer og blir 

på den måten et kjennetegn (norms and values) for deltagelse i fornyelsen.  

Robert Wuthnow er professor i samfunnsvitenskap og direktør for The Center for the 

Study of American Religion at Princeton University. Han skriver i boken "Producing the 

Sacred" om forholdet mellom personlig og offentlig religion ("Private vs. Public religion"). 

Han skriver: People who shared something intimate from their private experiences are 

externalizing that event, turning it into the shared history of the collectivity. (Wuthnow 

1994:10). Vi ser dette når Frank forklarer fenomenet "ristende hender" med å henvise til at det 

var hans første opplevelse av "the renewal". Opplevelsen blir dermed ikke stående som en 
                                                 
51 Dominate symbols are regarded not merely as means to the fulfillment of the avowed purposes of a given 
ritual, but also and more importantly refer to values that are regarded not merely as means to the fulfillment of 
the avowed purposes of a given ritual, but also and more importantly refer to values that are regarded as ends in 
themselves, that is, to axiomatic values. (Turner 1967:20) 
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frittstående, uforklarlig hendelse, men sees i sammenheng med et kollektivt fenomen, nemlig 

Torontofornyelsen. Wuthnow eksemplifiserer ved å henvise til hvordan mange erfarer det de 

opplever som guddommens kjærlige nærvær når de ber. Dette gir en subjektiv følelse av 

varme og velvære, som personifiserer guddommen for aktørene. Wuthnow fortsetter:  
 
We would in this sense, say that our concept of God is internalized, a part of our own 
being or sense of self or personal identity. The external or public part of these beliefs, 
the ones that exists outside us, consist of any utterances or gestures we might make to 
communicate these inner experiences to someone else and any objects or events in the 
surrounding world that we internalize into our thinking. (Wuthnow 1994:24). 
 

For å se litt nærmere på forholdet mellom private og offentlige symboler (og religion) 

kan det være fruktbart å se litt mer på Vineyardbevegelsens historie. Siden 1994 var 

bevegelsen preget av fornyelsen som kalles ”the renewal”, ”the Toronto Blessing”, "the 

Toronto renewal" eller bare ”Toronto”. Tidligere i kapitlet sa Frank at erfaringen var hans 

første opplevelse av ”the renewal”. Fornyelsen var kjennetegnet av sterke manifestasjoner. 

Mennesker ristet, rullet, ropte dyrelyder og danset i en transe-lignende tilstand. De ulike 

manifestasjonene ble deretter tolket i ulike retninger. Et av de viktigste ankepunktene for at 

Toronto Airport Vineyard måtte forlate bevegelsen var manifestasjonenes plass. I intervjuet 

med meg sa Vineyardleder Todd Hunter:  

 
I have never been against manifestations, but they need to be appropriate to the 
setting, they need to be explained. We would just not overemphasize them. The best 
way to put it: to us they where never the point, where in Toronto they became the 
point.  

 

Hva gikk denne uenigheten ut på? Et av de viktigste ankepunktene i kritikken lå i at 

manifestasjonene ble tolket, de fikk en betydning i seg selv, (Kilde: Brev Hunter/Wimber 

desember 1994), de ble offentlige symboler. Ulike manifestasjoner ble tolket som 

betydningsfulle i forhold til aktørenes framtid og posisjon i den fysiske og åndelige verden. 

Hunter henviste videre i intervjuet til en metafor som John Wimber ofte brukte i forhold til 

Torontofornyelsen. En fødsel skaper mye rot (”mess”): skrik, kramper og bevegelser. Dette er 

aldri poenget med fødselen. Det viktige er barnet og moren. Moren kan sees som Gud, mens 

resultatet er barnet, med andre ord en sunn og frisk menighet. For Wimber og Hunter så det ut 

som om fødselen hadde blitt det viktige og at man ble mindre opptatt av moren og barnet. Jeg 
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tolker metaforen dithen at Vineyardbevegelsens ledere ikke tok avstand fra manifestasjoner. 

Tvert i mot hadde manifestasjonene fortsatt betydning. I manifestasjonene lå det en virkning, 

de ble et offentlig uttrykk for at mennesker ble berørt av guddommen. Hunter og Wimber 

anerkjente virkningen, men tok avstand fra at manifestasjonene skulle ha en avgjørende 

betydning i tolkning.  

 Hva skjedde med Frank og Francis i det de fikk manifestasjoner? Hvilken virkning ga 

de fysiske utslag umiddelbart i forhold til forbederne som sto rundt? Ut i fra flere samtaler 

med forbedere fikk jeg vite at de oppfattet manifestasjoner som en kroppslig manifestasjon av 

guddomens berøring, eller et menneskelig gjensvar på en opplevelse av guddommen. Ved 

flere anledninger opplevde mennesker at manifestasjoner kunne ”smitte”. Dette var et av 

kjennetegnene på Toronto-fornyelsen. Kirkeledere som hadde reist til Toronto kom tilbake til 

sine hjemmemenigheter over hele verden. I det de begynte å be eller forkynne skjedde de 

samme manifestasjoner som de selv hadde sett og opplevd i Toronto. I det Francis fikk sine 

manifestasjoner fikk Garth de samme. Begge trampet de med det ene beinet og lo 

ukontrollert. For de andre tilstedeværende ble manifestasjonene et uttrykk for at personen ble 

berørt av guddommen. I historien med Frank ga dette en litt spesiell situasjon. Forbederne så 

at Frank fikk manifestasjoner og tenkte muligens at han ble berørt av guddommen. For dem 

var dette en fantastisk erfaring som var knyttet til glede og gode følelser. Det de ikke så var at 

Frank slett ikke opplevde at manifestasjonen var en god erfaring. Han hadde nettopp hatt en 

opplevelse av at han hadde avvist Jesus, og at han følte seg ensom og utenfor. 

Manifestasjonen understreket hans opplevelse av å ikke ha kontroll og av å være forvirret. 

Forbederne gjenkjente ”symbolet” (de ristende hender), og ønsket å dele gleden over 

guddommens berøring med Frank.  

Her kan det være frukbart å innføre et analytisk skille mellom ”tegn” og ”symbol” Jeg 

tolker manifestasjonene som et personlig symbol, men ingen av mine informanter uttalte at de 

så på de ristende hender som et symbol. De kunne tenke over betydningen og snakke om den, 

men de ville ikke direkte gå med på at ristingen var et offentlig symbol, at manifestasjonen 

betydde noe annet enn et nærvær. De ristende hender kan dermed i liten grad bli et direkte 

symbol for guddommen eller andre konkrete størrelser. Hva er det så som gjør at forbederne 

oppfatter hendene som guddommens nærvær? Jeg anser det nærliggende å tro at 

manifestasjonene utad blir tegn. Enkeltpersoner får sterke tros – og følelsesmessige erfaringer. 
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Rundt dem er det andre som også får erfaringer. De ristende hender sees blant de andre 

tilstedeværende og blir dermed en sosialt akseptert måte å kroppsliggjøre erfaringen på.  

Aktørene er ikke bundet av tegnets mening, men gir gjennom manifestasjonen uttrykk for en 

erfaring de opplever i sitt indre (som kjennetegner personlige symboler i Obeyesekeres 

tolkning). Dette gir presedens for mennesker rundt, som derigjennom uttrykker følelser og 

erfaringer på lignende måter. Tegnene  ”ristende hender”, ”trampende ben”, ”dyrelyder” osv 

har ikke direkte symbolske betydninger, men gir presedens for å uttrykke det aktørene 

opplever som et guddommelig nærvær.  

Enkelte kirkeledere innenfor og utenfor Vineyardbevegelsen vil mene at ledere innen 

Torontofornyelsen gikk lenger enn å se på manifestasjonene som tegn. Wimber og Hunters 

kritikk gikk nettopp på at manifestasjonene i Toronto Airport Vineyard ble tillagt en 

eskatologisk, med andre ord, symbolsk, mening. I den tolkningen ble de ulike manifestasjoner 

symboler, det vil si direkte uttrykk for distinkte meningsbærende sannheter. Dette kunne være 

alt fra framtidig yrke til egenskaper i personligheten. Dette så jeg sjelden i Seattle Vineyard. I 

de fleste forbønnssituasjoner så jeg der manifestasjonene tolket som et kroppslig møtepunkt 

mellom menneske og guddom, det som kan sies å være et tegn.  

Eksemplene hentyder at det finnes en sammenheng mellom det private og det 

offentlige i manifestasjonene. Utad blir manifestasjonene et tegn som står for en 

guddommelig berøring, mens de innad vil ha ulike betydninger for de ulike aktører, alt 

avhengig av situasjon og person. Om vi går tilbake til Obeyesekere slutter jeg meg til hans 

oppfatning av at aktørene tilpasser symbolene for å uttrykke psykiske konflikter og for å 

grunngi personlige justeringer (Obeyesekere 1981:53). I Franks narrativ kom de skjelvende 

hender som et resultat av en psykisk vanskelig situasjon. I avvisningen av guddommen kom 

tegnet, og ble en del av Franks narrativ. Et sterkt møte med guddommen ble fulgt av tegnet 

ristende hender, og i Franks tolkning ble tegnet direkte knyttet til avvisningen av Jesu kyss. 

Forbedernes reaksjoner hentyder at de så de skjelvende hender ut i fra en tanke om en 

guddommelig berøring, mens meningsfeltet var mye videre for Frank. Meningen innbefattet 

også at han hadde avvist Jesus, og at erfaringen ga ham en følelse av ensomhet og av å være 

på utsiden.  

I etterkant inndefinerte derimot Frank denne opplevelsen i sin narrativ om hvordan han 

tok del i "the Renewal". Etter dette fikk han en rekke fysiske erfaringer og manifestasjoner, 
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som ga ham en opplevelse av en helt ny dimensjon i sitt trosliv. Erfaringen går dermed over 

fra å være et uttrykk for det Wuthnow kaller "private religion", i denne sammenheng vil det si 

en frittstående opplevelse uten referanseramme, til å bli "public religion". Tegnet blir også et 

symbol på at Frank nå tar del i ”the renewal”.  

Hvordan blir de ristende hender et uttrykk for offentlig religion? I det Frank fikk 

denne opplevelsen hadde han over lengre tid betraktet mennesker som ble berørt av 

Torontofornyelsen. Han betraktet dette med noe skepsis, men forsto at det blant de som 

opplevde fornyelsen var et sterkt fellesskap av forståelse og samhold. Etter at han selv hadde 

hatt en slik erfaring kunne han gå inn i samtaler og diskusjoner med ny autoritet ut i fra å ha 

kjent, opplevd og erfart. Han kunne ta del i en større referanseramme, nemlig i den 

erfaringsbaserte fornyelsen. Franks private opplevelse og erfaring blir dermed en del av en 

større narrativ, nemlig fornyelsesfolkets delte historie. Manifestasjonenes symbolske 

betydning blir dermed utvidet til å tilkjennegi tilhørighet (eller å ha blitt gitt tilhørighet) i noe 

offentlig, nemlig Torontofornyelsen.  

Antropologen Felicitas D. Goodman beskriver i boken "Where the spirits ride the 

Wind" (1990) hvordan hun studerte ekstatiske opplevelser blant pinsevenner i ulike deler av 

verden. Hun eksperimenterte også med enkeltpersoner og grupper for å studere ekstatiske 

erfaringer. Under et av disse forsøkene i Tyskland oppdaget hun hvordan erfaringene knyttet 

deltagerne sammen på en unik måte:  
 
There developed an urgent need to be close to each other at all times... the rapidly 
blossoming, the almost exploding affection of everyone toward everyone. I truthfully 
don't think that anybody was excluded. A pattern of hugging and kissing emerged, 
totally devoid of sexual overtones. It had something innocent, almost childlike, about 
it. It was like the dawn, the touching of fingertips in the early breeze, the converging 
and parting of playful ways. (Goodman 1990:44)      

Denne "uskylden" og intensiteten blir tydelig i Franks narrativ i 

innledningskapitlet. I lovsangssamlingen danser Bette rundt Frank som blir så berørt 

av dette at han knekker sammen. Bette kysser ham i nakken, og de opplever begge at 

dette var et uttrykk for uskyld, og at kysset formidlet gudsnærværet. Erfaringene 

skaper sterke bånd, og en opplevelse av å dele livsgrunnlag. Goodman skriver: The 

shared trance shapes a ring around the community, keeping the members in and 

closing others out…The group is forged into one body, as it were, by the heat of 
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ecstacy. (Goodman 1990:45). Erfaringen muliggjør å ta del i gruppens "narrativ", 

Frank blir møtt med forståelse av de andre som selv har opplevd manifestasjoner, og et 

fellesskap dannes ut i fra disse erfaringene. Dette fellesskap kan knyttes til det Victor 

Turner kaller "communitas", og i den forståelsen blir manifestasjonene dominante 

symboler som forener aktørene i et ekstatisk fellesskap med sterke bånd. Det er 

kanskje ikke helt uten betydning at pastor Ed ved en rekke anledninger kaller 

forsamlingen for et "community", ikke bare det, men han omtaler forsamlingen som 

"the community of the Saints". 

Det symbolske begrenset seg ikke bare til manifestasjoner i egen kropp. I 

forbønnshandlinger hadde forbederne en viktig rolle som formidlere av guddommens 

nærhet. Hvis vi går tilbake til forbønnssekvensen der jeg ble bedt for, kan vi se 

elementer av troens kroppslige erfaring gjennom andre. Forbønnshandlingen var svært 

fysisk. Samtlige av forbederne la hendene på meg i det de ba. Pastor Ed brukte også 

sin kropp som ”stedfortredende” for Jesu kropp i sekvensen om ”Løven av Juda”. I det 

han sa at ”Løven av Juda” (Jesus) legger sine poter på deg og holder deg fast, gjorde 

han det samme med sine hender. Det ble et samsvar mellom ordene som ble sagt og 

det som skjedde i det fysiske. Pastor Carolyn kom til meg og hadde sterke fysiske 

manifestasjoner i sine hender. Hun skalv, og flere av forbederne fortalte meg at dette 

var et uttrykk for at de følte Guds nærvær. Jeg vet ikke om jeg opplevde skjelvingen 

som guddommens nærvær, men jeg fikk ihvertfall en opplevelse av at det i hendene 

var en slags elektrisk kraft som jeg kunne føle og kjenne fysisk. Opplevelsen av at 

mange mennesker berørte meg, sto meg nær og uttrykte at Gud (og de) satt pris på 

meg gjorde et kraftig inntrykk. Alle sanser ble tatt i bruk, og guddommen (kunne bli/) 

ble erfart både i tanke og kropp gjennom det som ble sagt og gjort. De brukte ord, men 

de sanselige inntrykk understreket og utdypet ordenes virkning. Guddommen ble 

sanset, følt, kjent og erfart i og gjennom kroppen og/eller fellesskapet.  

Den sanselige erfaring av guddommens nærvær er en viktig bestanddel i det jeg 

forsøksvis kaller opplevelsesnær tro. Det er ikke den eneste bestanddel. Fellesskapet utgjorde 

en viktig ressurs for enkeltmennesker. Gjennom fellesskapet ble enkeltpersoner bekreftet og 

fikk gjennom det styrke. Jeg vil ut i fra Jone Salomonsens bok ”Når gud blir kvinne” (1991) 
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gi en sammenligning mellom Seattle Vineyard og et annet amerikansk, religiøst fellesskap, 

nemlig heksefellesskapet Reclaiming i San Francisco. Jeg ønsker å vise hvordan disse 

fellesskapene begge hadde opplevelse og erfaring som grunnleggende elementer i 

samhandlingen. 

 

 

SANDI OG SONJA: TO UNGE KVINNER - DET GUDDOMMELIGE 
NÆRVÆR I FELLESSKAP. 

La oss nå se litt nærmere på heksene som kaller seg Reclaiming i San Francisco, og 

trekke noen linjer til Vineyardfellesskapet i Seattle. Dette vil jeg gjøre ved å la to unge 

kvinner være i sentrum for oppmerksomheten i disse to fellesskapene.  

Reclaiming har i følge Jone Salomonsen (1991) mange medlemmer med 

universitetsutdannelse. Jurister, psykologer, EDB-ingeniører, sosialantropologer og kunstnere 

er blant medlemmene. De fleste av medlemmene er mellom 30 og 40 år. Utdannelsesnivået er 

det samme i Seattle Vineyard, men aldersspennet strekker seg her fra 20 til 50 år. 

Fellesskapene skiller seg i det at de fleste medlemmene i Reclaiming lever i bokolloktiv, mens 

mindretallet lever i kjernefamilier eller alene. I Seattle Vineyard lever mange av de yngre (de 

mellom 20 og 30) i bokollektiver, mens de som er gift eller eldre lever alene eller i 

kjernefamilier. Reclaiming består av et nettverk av små, selvstyrte grupper som overlapper 

hverandre. På samme måte består kirken i Seattle av en rekke smågrupper. Mange er med i 

flere grupper. Forskjellen ligger i at kirken faktisk er en overordnet helhet med medlemskap 

og forpliktelser i forhold til fellesskapet. Heksene i San Francisco er svært bevisste politisk. 

De har en rekke aksjoner og hjelpetiltak som et fellesskap, mens dette er mer eller mindre 

fraværende i Vineyardkirken. Mange enkeltpersoner i kirken engasjerer seg politisk, men som 

fellesskap ser jeg få av de fellestiltak som preger Reclaiming. Fellesskapene har en del til 

felles, men de har også en del som skiller i strukturene.  

Jeg vil se nærmere på en av de elementene som knytter menneskene i disse religiøse 

fellesskap sammen, nemlig erfaringer og opplevelser. Jeg vil argumentere for at begge 

fellesskap har sin basis i det jeg har valgt å kalle opplevelsesnær tro. Jeg vil ta utgangspunkt i 

to unge kvinner. Den ene opplevde et overgangsrituale blant hekser i San Francisco, den 

andre ble i sentrum for oppmerksomheten under en forbønnshandling i Seattle Vineyard. 
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Begge var de tenåringer som var i ferd med å bli kvinner, og begge ble de på ulike måter 

støttet i dette fra det åndelige fellesskapet.  

La oss vende tilbake til forbønnshandlingen i begynnelsen av dette kapitlet. 

Tenåringen Sandi ble i sentrum for alles oppmerksomhet, og fikk mange ord og bønner. Sandi 

var rundt 15 år, hadde mørkt, halvlangt hår og var en svært aktiv ung kvinne. Hun kom fra et 

middelklassehjem der faren var professor ved et av Seattles Universiteter, mens moren var 

kunstner. Forut for forbønnshandlingen var det en ”delerunde” der de ulike forbønnslederne 

fortalte fra sine liv, dets gleder og byrder. Sandi fortalte at hun hadde ”the time of my life”. 

Hun var utrolig godt fornøyd med livet og fortalte at hun aldri hadde hatt det bedre. Gud 

opplevdes nær, og hun opplevde stadig oppmuntringer og hjelp i sitt åndelige liv. De andre 

tilstedeværende lo og bifalt Sandis glade budskap. Foreldrene (som også var forbedere) var 

tydelig stolte i det Sandi delte av sin glede over livet. De smilte og nikket mens hun fortalte.  

Selve forbønnshandlingen for Sandi skjedde ved at menighetens forbedere sto i ring 

rundt henne. De la hendene på henne eller vendte håndflaten mot henne (i luften). Sandi ble 

stående i midten med lukkede øyne og et smil rundt munnen. Forbederne ba i ukjente språk 

(”speak in tongues”) eller sto i stillhet. Det så ut til at de konsentrerte seg. En av forbederne 

hevet stemmen og kom med et budskap. Andre fulgte på med flere budskap. Dette skjedde 

ved at de hevet stemmen og nådde i gjennom bruset fra de andre som ba. Pastor Ed brøt i 

gjennom ringen og la den ene hånden på Sandis hode. Han kom med budskapet om at skoene 

var et bilde på hennes posisjon i den åndelige verden. Skoene med tykke såler kunne tråkke 

ned åndelig motstand. Sandis sko, som var siste mote i Seattle denne høsten, ble brukt av 

pastor Ed som et åndelig symbol. Ed blir igjen en bricoleur som nytolker et verdslig symbol 

(skoene kunne stå for det å være ”in” og ”med” blant ungdommene) til å bli et symbol på 

Sandis åndelige autoritet. Han rekontekstualiserer et symbol fra en kontekst, og setter det inn i 

en ny kontekst, der det blir gitt en ny mening. Det ble også bedt for at Sandi skulle kunne nå 

sine jevnaldrende og at hun skulle få en sterk ”salvelse” (”anointing”) i sin forbønnstjeneste. 

Sandi var selv en av forbederne, og hadde mange åndelige opplevelser og erfaringer til tross 

for sin unge alder.52  

                                                 
52 Fra ung alder blir ungdommene i Seattle Vineyard inkludert som fullverdige medlemmer. På samme måte som 
de voksne kan guddommen tale i gjennom de yngre, og deres profetier og budskap blir tatt på alvor. Ved et par 
anledninger hører jeg at profetier fra kirkens tenåringer blir sitert i gudstjenesten, og i en sammenheng blir en av 
de yngre jentene tatt opp på scenen for å dele sitt budskap. 
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I Reclaiming var ritualer svært viktige. Jone Salomonsen presenterte i sin bok ”Når 

gud blir kvinne” tenåringsjenta Sonja (Salomonsen 1991:211-217). Hun hadde nettopp hatt 

sin første menstruasjon, og kvinnene (og mennene) i Reclaiming ønsket å feire begivenheten. 

Festdagen ble fylt av meningsmettede ritualer, og erfaringen av fellesskap og en åndelig 

dimensjon i tilværelsen ble understreket på ulike måter gjennom hele dagen. Dagen startet 

med et kvinnerituale på en av byens åsrygger. Etter at Sonja ble minnet om at hun hadde 

kraften i seg selv gjennom et vannrituale, samlet kvinnene seg i en sirkel rundt Sonja. Tre av 

kvinnene gikk inn i en transelignende tilstand, mens de sang utydelige ord. De påkalte ”livets 

mor”, og konstaterte etter en stund at hun var tilstede. For Sonja fortsatte hele dagen med 

ritualer og opplevelser som bekreftet adskillelse, transformasjon og innlemming som voksen 

kvinne.  

I den første delen av Sonjas festdag kan vi se parallellen til Sandi og hennes 

forbønnsopplevelse. Forbederne samlet seg i en ring rundt Sandi. Det gjorde også kvinnene 

rundt Sonja. Mange av forbederne ba i tunger eller sto helt i stillhet rundt Sandi, mens 

kvinnene rundt Sonja ”sang utydelige ord”. Det guddommelige ble manifistert gjennom de 

ord som forbederne brakte videre til Sandi. De bekreftet henne som kvinne og som voksen 

ved at de anerkjente henne som en åndelig person som kunne be for andre. På samme måte 

ble Sonja minnet om at hun hadde kraften. Salvelsen og kraften kunne sees som ulike uttrykk 

for at de begge hadde en åndelig kraft i sine liv, en kraft som kunne brukes i møte med andre 

mennesker og i livet som lå foran.   

Reclaiming-miljøet var rikt på ritualer og meningsmettede handlinger. I Seattle 

Vineyard var ritualer53 mer fraværende. Handlinger skulle i denne sammenhengen skje mer 

spontant, og det som oppsto i sammenheng med Sandi var i høyeste grad et uttrykk for det. 

Gjennom Sandis glade utsagn i delerunden opplevde trolig de andre forbederne at de ønsket å 

stadfeste at hun hadde fellesskapets (og guddommens) støtte og kjærlighet. I 

forbønnshandlingen ble det en sterk bevegelse blant alle de tilstedeværende da en person 

begynte å be for Sandi. De andre strømmet til, og forbønnsringen ble en realitet. Det som 

siden skjedde fulgte et mønster, selv om ikke kirkemedlemmene ville ha kalt det et rituale. 

Håndspåleggelse ble brukt i de fleste forbønnssituasjoner, og det var også forventet at 

                                                 
53 Med ritualer i denne sammenhengen mener jeg bevisst, utformede ritualer. Gudstjenestene og samlingene i 
Seattle Vineyard fulgte utvilsomt et mønster, og det er liten tvil om at mye av det som skjedde kan betraktes som 
ritualer i antropologisk betydning.  
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guddommen skulle tale ved hjelp av sine åndsgaver. Denne forbønnssekvensen går dermed 

inn i et mønster for hvordan det vanligvis skjedde. Forskjellen i denne hendelsen var at 

forbederne så tydelig ønsket å gi sin støtte til en ung kvinne som uttrykte at hun hadde ”the 

time of her life”.  

I begge disse fellesskapene var det en nærhet og en erfaring av å tilhøre et fellesskap. 

Den åndelige dimensjon ble erfart gjennom at gruppen la til rette for at dette kunne skje. Blant 

aktørene i Reclaiming var ritualer svært viktig, mens det i Seattle Vineyard ble understreket at 

guddommens nærvær fantes i fellesskapet. Kirken er “kroppen” eller ”Jesu kropp” (”the 

body” eller ”the body of Christ”). I håndspåleggelse og forbønn møter dermed aktørene Jesus 

selv gjennom de andre tilstedeværende. Kirken formidler Jesu nærvær til verden. Dette er 

kjent stoff fra kristen teologi, men i Seattle Vineyard ble det understreket at nærværet 

formidles gjennom alle troende, ikke bare gjennom prester og sakramenter. I en rekke 

sammenhenger ble det sett på som svært viktig at ”the body” kom i funksjon og da måtte alle 

lemmer være på plass og i aktivitet. Spesielt blant forbederne ble det understreket hvor viktig 

det var å be sammen med andre. I forbønnssituasjoner kunne de bidra med ulike åndelige 

gaver og ord fra guddommen. I det åndelige fellesskapet lå det en styrke og kraft som 

overgikk den åndelige styrken i det enkelte individ.  

For Sandi og Sonja ga trolig disse hendelsene en opplevelse av å være en del av et 

større fellesskap. Deres individuelle tro begrenset seg ikke bare til deres egne liv, men ble 

plassert inn i en større sammenheng. De ble gjort oppmerksomme på at den guddommelige 

kraften (”the power” for Sonja og ”the anointing” for Sandi) bodde i dem, og at denne kraften 

kunne brukes til å hjelpe andre. Gjennom disse hendelsene ble Sonja og Sandi akseptert som 

fullverdige medlemmer av fellesskapet og inkludert som personer de andre i fellesskapet 

kunne regne med. Denne type erfaringer ga trolig jentene det amerikanere kaller 

”empowerment”, et ord som ble flittig brukt i Seattle Vineyard. Som aktører i et fellesskap 

kunne de gjennom de andre medlemmenes handlinger oppleve støtte og å få det de trengte for 

å lykkes med å leve ut det som var lagt ned i dem. De ble ”empowered”.   

 

GUDDOMMEN SOM ERFARING. 

Antropologisk er ikke det mest interessante det innholdsmessige i disse historier. Mer 

spennende er det at budskapet fanges opp gjennom indre bilder, drømmer, profetiske ord, 
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fysiske manifestasjoner og/eller i fellesskapet. Troen har en kroppslig erfaringshorisont som 

på denne måten skiller seg fra mye protestantisk tro. Erfaringsmessig er de nærmere de 

religiøse mystikere enn medprotestanter i mer dogmatiske kirker som den episkopale eller den 

presbyterianske kirke i USA. Tilknytningen til mystikere blir sterk i det erfaringsmessige. 

Jone Salomonsen skriver om mystikeren at hun:  

 
...ønsker å kjenne gud, smake gud, bli ett med gud, men hun vet at språket aldri kan 
gjengi denne erfaringen. Hun bruker derfor bilder, symboler og metaforer for å 
beskrive sine opplevelser og innsikter, samtidig som hun avviser tanken om at ett 
enkelt gudsbilde er sant, mens andre bilder er falske. For å kunne erfare gud, benytter 
mystikeren meditasjoner, magiske teknikker og ritualer. (Salomonsen 1991:39) 

 

Jone Salomonsen henter sin empiri fra hekser i San Francisco. I trosutøvelsen er 

likhetene  mange i forhold til erfaring, teknikk og til dels innhold, men få av medlemmene i 

Seattle Vineyard ville gå god for at alle gudsbilder er uttrykk for den samme Gud. Likevel vil 

de trolig være med på at Gud kan vise seg på mange måter. Deres erfaringer tilsier at de kan 

møte Gud på et utall måter, og mange av disse er knyttet til en kroppslig erfaring av 

guddommens nærvær. Profetier, syn, bilder og overnaturlige hendelser kan gi en 

forklaringsramme for kirkemedlemmene. Hendelser kan virke uforståelige og uforklarlige, 

men kan gjennom slike manifestasjoner knyttes til guddommen. For kirkemedlemmene 

bekreftes da at guddommen ikke har glemt dem, men tvert i mot vet om situasjonen, og bryr 

seg om dem. Det uforklarlige settes inn i en større ramme (selv om situasjonene ikke 

nødvendigvis forklares) der guddommen fortsatt har kontrollen og oversikten. Viktigst av alt 

er det at guddommen fortsatt ønsker å kommunisere med kirkemedlemmene direkte.  

 

TRO I DET MODERNE - EN OPPSUMMERING. 

 I denne bolken har jeg sett nærmere på hva som kan karakterisere det å leve med tro i 

en moderne verden. Alle aktørene tilhørte trosfellesskapet Seattle Vineyard i USA. De tre 

foregående kapitler antydet at troen både gir støtte og utfordringer i forhold til livene aktørene 

lever. De troende var på ingen måte utenfor det som kjennetegnet det å leve i en moderne 

verden. Alle ble stående i krysspress mellom ulike verdisystemer, og de ble stadig utfordret til 

å reflektere over sin tro.  
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Jeg valgte å definere tro som menneskers evne til å feste tillit i noe(n) i eller utenfor 

dem selv, og at en religiøs tro innbefattet troen på en åndelig virkelighet i eller utenfor 

mennesket. På tross av at de troende opplevde mange konflikter valgte de å forholde seg og ha 

tillit til guddommen. I det første kapitlet reflekterte fem personer over seg selv og sin rolle i 

en moderne verden. I det neste kapitlet så vi hvordan troen ble brukt innad i forsamlingen, 

mens jeg i det tredje kapitlet beskrev hva som kjennetegnet troen, nemlig at den var 

opplevelsesnær. Det vil si at den i sterk grad hadde sin basis i relasjoner, erfaringer og 

opplevelser. I møte med vanskelige og utrygge situasjoner kunne profetier og opplevelser gi 

en betryggende følelse av at guddommen likevel var tilstede. Den kroppslige erfaring av 

guddommens nærvær underbygde troen, og kunne i mange situasjoner styrke den. I Franks 

historie så vi hvordan den fysiske opplevelsen ble en vekker for ham. Han forsto at han selv 

ikke hadde kontroll over sitt liv (manifestasjonene hadde han ikke kontroll over), og at han 

måtte overgi seg til Jesu kjærlighet. I historien om Francis så vi hvordan opplevelsen av at 

hun var elsket av guddommen fikk en voldsom fysisk manifestasjon. For Francis ble 

opplevelsen nok et eksempel på hvordan guddommen møtte henne uten reservasjoner. Tro og 

tillit har blitt nært sammenbundet i mine definisjoner. I disse opplevelsene sees noe av denne 

tilliten. Personene så ut til å overgi seg mer eller mindre reservasjonsløst til de åndelige 

erfaringene. Gjennom dette fikk de en opplevelse av at guddommen møtte dem personlig. 

Dette styrket igjen tilliten, men kunne gjøre det vanskeligere for de som ikke fikk erfaringene.  

Som et utgangspunkt i min tilnærming til tro har jeg sett på hvordan troen blir til i 

individer og deres samspill med andre. Hvor blir det av religionen, det jeg har valgt å kalle 

den institusjonaliserte tro? Sosiologen Wade Clark Roof sier om amerikanske troende at... 

 
...they do not just leave behind old structures, they create new structures thought to 
better embody their own spiritual ideals. Emotions and subjective experience often 
become the basis for organizing new groups. Therefore it is misleading to assume that 
a greater personal autonomy necessarily results in a decline of collective-expressive 
identity; the two aspects of human agency are much too intertwined, and individual 
agency much to unbounded to rule out the possibility for the formation of new 
communities. (Roof 1999:161) 

 

Vi så nå noe av dette da Frank trakk en linje mellom sin erfaring med de skjelvende 

hender og Torontofornyelsen. Erfaringen var inngangsporten til et religiøst fellesskap som 

gikk på tvers av nasjoner, menighetsgrenser og aldersgrupper. Dette fellesskapet hadde sin 
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basis i at aktørene hadde kjent, erfart og opplevd guddommen i sin kropp og i sitt indre. 

Fellesskapet ble på mange måter en gruppe innenfor gruppen. Frank fortalte at han etter denne 

opplevelsen kunne gå inn i samtaler og dialog på en ny måte, han hadde blitt en del av et 

"nytt" fellesskap. Her kan vi se visse likheter med hvordan initiander oppfører seg i 

antropologen Victor Turners liminalfase:  
 
Thus the communication of sacra both teaches the neophytes how to think with some 
degree of abstraction about their cultural milieu and gives them ultimate standards of 
reference. At the same time it is believed to change their nature, transform them from 
one kind of human being into another. It intimately united man and office. But for a 
variable while there was an uncommitted man, an individual rather than a social 
persona, in a sacred community of individuals… (Turner 1970:368-369). 
 

Forut for erfaringen opplevde Frank at han var på utsiden av kommunikasjonen og 

fellesskapet som ble delt av de som hadde blitt berørt av manifestasjoner. Gjennom selv å få 

en erfaring, som ble gjenkjent av de andre som et kjennetegn på at han tok del i fornyelsen, så 

Frank verden på en ny måte. Han opplevde at han gjennom fornyelsen ble trukket nærmere 

guddommen og det kristne fellesskapet, og mente også at disse opplevelsene var viktige i 

forhold til at han våget å gå inn i lederposisjoner i kirken. Manifestasjonene fikk aktørene til å 

reflektere og samtale over hva det ville si å være kristne. Senere i avhandlingen vil vi se en 

lignende historie med en av pastorene. Gjennom erfaringer og manifestasjoner, som på mange 

måter fører personen inn i en tilstand der han eller hun mister (eller overgir) kontroll, kan 

personen lære og motta på en ny måte. Personen blir også nært knyttet til de som har lignende 

erfaringer. De knytter et slags hellig fellesskap basert på deres felles, men likevel individuelle, 

opplevelser av det hellige. Dette skjedde med Frank og andre Vineyardmedlemmer i denne 

perioden.  Robert Wuthnow skriver: The public is some significant gathering of people of 

some segment of the population that has a distinct identity. (Wuthnow 1994:9). Folket blir i 

denne sammenheng kjennetegnet ved at de har manifestasjoner. Dette blir på mange måter 

inngangsporten til gruppen.  

I de neste kapitler vil jeg se nærmere på forholdet mellom tro og religion i dette 

fellesskapet. Manifestasjoner var ikke lenger så sentrale som under Torontofornyelsen. De blir 

dermed bare en av flere inngangsporter til kirken. En sterk vekt på følelser og subjektive 

opplevelser betyr ikke at fellesskapet blir uten verdi. Aktørene må finne hva som knytter dem 

sammen, og ut i fra dette danne fellesskap og religion.  
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6: TROSFORHANDLINGER 
 
 

 
 
 

 Jeg vil definere tro som menneskets evne til å feste sin tillit i noe(n) utenfor eller i 

dem selv. Tillitsaspektet er viktig i min definisjon. Jeg ser for meg at tro i sin mest 

grunnleggende form omhandler tillit til seg selv eller andre. Ut i fra hva jeg så og hørte i mitt 

feltarbeid, er tro i sterk grad knyttet til individet. I løpet av året i USA snakket jeg med 

enkelte som sa at de ikke klarte å tro, de opplevde Gud fjern og uten innvirkning i deres liv, 

de hadde mistet tilliten og opplevde ikke Gud, de evnet (not able) ikke lenger å tro. I 

definisjonen av religiøs tro vil jeg derfor inkludere en åndelig dimensjon, at tilliten festes i 

noe guddommelig utenfor eller i mennesket, vekten kan ligge i det relasjonelle eller i det 

dogmatiske.  

Blant mine informanter i Seattle Vineyard uttrykkes troen i tre retninger: oppover, 

innover og utover. Oppover har å gjøre med den ”personlige kontakten” med Gud. Dette 

fremmes først og fremst gjennom et aktivt bønneliv (det relasjonelle) og ved å lese i Bibelen 

og annen åndelig litteratur (det dogmatiske). Innover har å gjøre med å pleie evnen til å finne 

ro med seg selv og Gud. Turer i naturen, en stille kveld alene hjemme, meditasjon og yoga er 

blant alternativene ulike personer presenterer for meg. Det er vanskelig for mange å finne 

denne roen. Hverdagen er fylt med oppgaver, gjøremål og en rekke avtaler og det er ikke lett å 

finne tid til stillhet. Utover har å gjøre med å dele troen med de troende og med de som er på 

utsiden av fellesskapet. På den ene siden kan det ha å gjøre med å oppnå åndelig enhet 

(”spiritual unity”) med andre i kirken. For det andre har det å gjøre med å formidle sin tro 

(”share my faith”), misjonere, dele med andre det man har opplevd. Alt dette krever ulike 

trosmessige strategier og tilnærminger. Undervisning av ulik art skal hjelpe 

kirkemedlemmene i å forholde seg til sin tro. I talene på søndager forsøker pastorene å hjelpe 

de troende til å leve som kristne i vår tid. Det stopper likevel ikke der. Kirken selger bøker og 

musikk som på ulike måter berører trostemaer, og de har også undervisningsserier med ulike 

forkynnere som skal hjelpe de troende videre på veien. Såkalte klasser (”classes”) skal gi ny 

innsikt, og pastorene ønsker gjennom disse at medlemmene skal vokse i sin tro.   
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Oppover, innover og utover har alle sitt utgangspunkt i individet, den personlige tro 

("my faith"), den personlige frelse ("I was saved in 1978") og den personlige relasjon til Gud 

("I talk to Him every day"). Tro er i denne forståelsen knyttet til individet. I det troen 

uttrykkes og deles i et fellesskap dannes religion. De kristne samles i en kirke og mye av 

forkynnelsen går ut på at de er del av "de helliges fellesskap" ("the community of the Saints"). 

Individet møter fellesskapet (de andre troende) med sin forståelse, og kan i enkelte 

sammenhenger bli utfordret og truet av andres forståelse. Spesielt skjer dette blant de som 

"står i tjeneste" (”works in ministry”) sammen. Å tjene vil si å ha en oppgave i kirken, gjerne i 

en gruppe av et eller annet slag. Eksempler på dette er kirkeverter, forbedere54, lovsangere 

osv. I tjenesten uttrykker mine informanter at det er viktig å stå sammen som en enhet. Jeg 

hører ofte mye frustrasjon over at mennesker har ulik forståelse i forhold til tro og tjeneste. 

Dette kan bunne i ulikt syn på handlinger (hvor lenge man skal be sammen, hvordan ritualer 

skal utføres), men også rene teologiske forskjeller (syn på livet etter døden, homofili, tro på 

helbredelse osv.). Personer som tilhører andre kirkesamfunn er sjeldent vanskelig å forholde 

seg til. Blir forskjellene for store har man ingenting med dem å gjøre. En gang spurte jeg 

pastor Carolyn om de hadde noen kontakter i Metodistkirken to kvartaler unna, hun svarte: 

Their pastors are gay and they are living together. We can't fellowship with them; they are 

just too liberal. Løsningen blir å unngå kontakt. Problemene oppstår i det forskjeller møtes 

blant personer i samme kirke. Det er absolutt ingen selvfølge at det ikke er forskjeller selv om 

medlemmene deler ”samme tro”. Frustrasjonen øker i slike sammenhenger og de konfronterer 

eller unngår personene.  

Min påstand er at man gjennom dialog prøver å dempe de truende forskjellene og 

likevel komme fram til en slags åndelig enhet ("spiritual unity"). Verdier kan vektlegges eller 

konflikten kan løses ved å vektlegge det relasjonelle. Prosessen avsluttes ikke, men er stadig 

tilstede i det grupper dannes og mennesker møtes. Denne pågående prosess har jeg valgt å 

kalle trosforhandlinger. 55 Trosforhandlinger kan defineres som dialog der formålet er å 

oppnå åndelig enhet og å få tolkningsrett over de troendes felles grunnlag, religion.   

                                                 
54 Forbedere ber for folk etter møtet med eller uten håndspåleggelse. De har også spesielt ansvar i å be for 
kirken, de kristne og mennesker utenfor kirken. 
55 Dette er mitt analytiske begrep. Det ble aldri brukt i feltet, verken av meg eller informantene. 
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Empirien er hentet fra en øvelse i Franks lovsangsteam.56 I denne dialogen er utfallet 

åpent og jeg bruker derfor samtalen og samhandlingen som et utgangspunkt for en diskusjon 

rundt trosforhandlinger, enhet, enighet og relasjoner. Mange av de amerikanerne jeg treffer er 

opptatt av at de har kontroll i sine liv. Deres framgang og suksess er avhengig av at de selv tar 

initiativ og at de planlegger framtiden. Anthony Giddens bruker uttrykket ”the colonization of 

the future” (1991). Til grunn for denne koloniseringen ligger det en tro på at mennesker kan 

endre sin framtid. I det følgende kapitlet skal jeg se på strategier i forhold til det å oppnå 

åndelig enhet. Disse strategiene er ikke nødvendigvis skrevet ned eller svært nøye planlagt, 

men lederen i lovsangsteamet og flere av deltakerne har en tanke om hva det vil si å være 

kristne og tjene sammen. De har forventninger til hverandre og til hva som ligger foran, og 

arbeider for at framtiden skal bli slik som de ønsker. Enhet (”unity”) er viktig for dem, og noe 

senere i dette kapitlet vil jeg klargjøre begrepet og la en av informantene fortelle hvorfor dette 

er så viktig. Denne enhet kan trues, og det er nettopp dette som skjer da meningsforskjeller 

kommer fram under en øvelse i lovsangsteamet.  

 

ENHET ELLER FORTSATT FORHANDLING? 

  Den såkalte lovsangstjenesten ("worship ministry") er viktig i kirken og i 

Vineyardbevegelsen som helhet. Flere vektlegger nettopp lovsangen ("the worship") som den 

viktigste grunnen til at de befinner seg i kirken. Gjennom ett år følger jeg et av kirkens 

lovsangsteam i møter og øvelser. De øver på tirsdager og øvelsene er som regel preget av stor 

effektivitet. Bandet består av sju personer (alle navnene er fiktive): Frank på vokal og gitar 

(bandleder), Al eller Tom på bass, Kenny på saksofon, Mavis på vokal og keyboard, Bryan på 

bongotrommer, Garth på perkusjon og Amy eller Jaci på vokal. Enkelte musikere er med i 

noen møter og i kortere perioder, men dette er kjernegruppen. Flere av disse er også med i 

rockebandet Cupid Undercover under Franks ledelse (som jeg også fulgte i første halvår av 

feltarbeidet).  

En tirsdag i mai er det igjen øvelse i kirken. Frank står plassert midt på scenen med 

ryggen mot salen og meg - jeg sitter på en av de fremste radene i kirkesalen. Jeg er tilstede 

som observatør og sitter med notatblokk og noterer det som sies og skjer. Kun fire av 

                                                 
56Et lovsangsteam leder sangen i kirken. Det består gjerne av en forsanger, et fullt band med trommer, keyboard, 
bass og gitar, og i enkelte team rytmeinstrumenter, korister og blåsere (saksofon, trompet e.l.)   
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bandmedlemmene har kommet og de går igjennom ulike sanger i et stort tempo. Mavis sitter 

ved keyboardet til høyre for Frank, mens Bryan står ved bongotrommene rett bak Mavis. Amy 

står til venstre for Frank.  

Frank er 28 år og vokste opp i en liten by helt på grensen til Canada. Han har lenge 

interessert seg for musikk og har skrevet flere sanger. Gjennom den såkalte fornyelsen (the 

renewal - Toronto) for noen år siden ble han trukket sterkere med i menighetslivet og er nå en 

av lovsangslederne 57(worship leader) i Seattle Vineyard. Bryan har akkurat begynt i 

lovsangsteamet. Han er i begynnelsen av 20-årene. I det jeg treffer ham første gang studerer 

han musikk ved University of Washington. Senere slutter han i dette studiet. På en av 

samlingene i Ohanagruppen forteller han at Gud ønsket at han skulle begynne med noe 

annet.58 Mavis er sammen med Frank og studerer sykepleie ved University of Washington. 

Hun er opprinnelig fra Idaho, og kommer til Seattle for å studere. Amy kommer fra Oregon 

og har deltatt med vokal i flere plateinnspillinger.  

Vanligvis inneholder øvelsen en bønnestund, innøving av ulike sanger og fri 

improvisasjon. Etter å ha gått igjennom noen sanger avbryter Frank øvelsen og sier at det er 

tid for bønnestunden. Mavis sitter med bøyd hode ved pianostolen, Amy sitter på gulvet, 

mens Frank og Bryan står.  

 

Frank ber: Vi er en liten gruppe i kveld - det er greit. Jeg ber for våre hjerter. Bryt ned det 

kalde og la lys skinne i oss. Jeg ber om at vi blir i stand til å øve, men mest av alt lovsynge og 

få glimt av hvem du er. Legge til side "all the crap" og vite at jeg er trygg i ditt nærvær. Ut i 

fra det kan vi  løsne grepet vi har på våre liv - ta bort det vi prøver å gjøre i egen styrke. La 

ydmykhet komme fram, la oss være avhengig av deg, stole på deg - at du ordner ting i denne 

forvirrende, sprø verden (works things out in this confucing crazy world). Jeg ber om at du 

skal være lyset og bringe lys i oss. Jeg vil be om at du vil forandre, oppmuntre, mykne og 

frelse (Change, encourage, soften and save). Vi kan ikke gjøre det. Vi kan ikke trekke deg inn i 

eksistens eller synge deg inn i eksistens (draw you into existence or sing you into existence). 

Amen.  

                                                 
57 Lovsangslederen leder lovsangsteamet som består av flere musikere og eventuelt flere sangere. I tillegg har 
han eller hun lederstemmen (eller synger helt alene) under sangen. Vanligvis innebærer det også at man leder 
forsamlingen i bønn og sang samt tilrettelegger og underviser om lovsang for forsamlingen. 
58 I dette finner Bryan en støtte hos guddommen for å bli fratatt noe av tyngden som ligger i det å ta valg i det 
moderne. Guddommen er med og gjør et privat valg mulig 
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Mavis ber ikke høyt, mens Amy ber: Vi priser deg. Vi takker deg fra våre hjerter. La oss ha 

pasjon for deg. Vi vil uttrykke det. La oss være sanne lovsangere som vet at du er verdig. Takk 

for din nåde Herre.   

 

Etter en lang stund der ingen sier noe ber Bryan med høy og tydelig røst: Takk for vekkelsen 

som kommer. Takk for at jeg er et sted der jeg ser det skje. Jeg priser deg Herre for de 7-

åringer som ble renset av ditt blod. Takk for det som skjer blant de internasjonale studentene. 

Takk for at du lar folk få se ting de aldri har sett før her i denne kirken. Vi vil ha din ånd her. 

Vi trenger din ånd ellers vil vi dø. Jeg vet jeg vil dø uten din ånd. Vi trenger mer av din ånd. 

Mindre av meg - mer av deg - det er min bønn. Lær oss å være kar (vessels) for deg. Lær oss 

å være hellige. Jeg vil se vekkelse - gjøre din vilje - redde sjeler - vi trenger deg Jesus - jeg 

trenger deg mer og mer hver dag. Jeg priser deg.  

 

Det blir igjen stille, og Frank sier et Amen og smiler. Han sier at han gjerne vil høre hva som 

har skjedd med bandmedlemmene i det siste.  

 

Bryan (snakker raskt og med stor entusiasme): Nylig var jeg med på et lovsangsteam 

med folk fra ulike kirker. Det var skikkelig bra. Gud gav meg mye, han var virkelig 

der. Det var et opplegg på UW (University of Washington). Taleren var Chris fra City 

Church (en kirke i Bellevue med tilhørighet i Pinsebevegelsen) og han  prata om 

helvete. Det var sååå bra! 

Frank: Hva sa han om det?  

Bryan: Han sa at de som ikke har tatt i mot (troen på Jesus) vil komme til helvete og 

deres blod vil være på våre (de kristnes) hender.  

Frank (svarer nesten litt sint i stemmen etter et øyeblikk av stillhet): Da er jo også vi 

fordømte!?  

Bryan: Hvis du leste the "The Final Quest" (en bok som beskriver "de siste ting") så 

har du kanskje lest svaret på det.  

Frank (snakker engasjert og fort): Vel, den omhandlet ikke hvor mange du frelste, men 

hvor man hadde hjertet (hjerteforholdet til Gud). Ut i fra en slik teologi (som Bryan 
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beskriver) er det så mange som går til helvete og så få kristne (i verden). Jeg vil kalle 

dette frykt-teologi ("fear-theology"). Jeg kan ikke springe rundt og slå folk med 

Bibelen fordi jeg er redd for hva Gud vil gjøre mot meg.  

Bryan: Jeg tror at Gud kan gi oss et ord og at det gjør vondt for folk å høre det. Vi må 

være uten kompromiss, si sannheten og ikke frykte, men si sannheten. Om folk ikke 

konfronteres vil de ikke se sin synd. Ofte er det konfrontasjon som skal til. Han (Chris 

fra City Church) gikk i detalj om hvor fælt helvete vil bli - og at vi bør tenke over det 

når vi ser mennesker rundt oss.  

Frank (snakker nå saktere): Ja, jeg tror det er sant at vi nok burde ta anledningen 

oftere, men jeg  tror at vi trenger evne til å skille (”discernment”) for å vite hvor folk 

befinner seg. Om man spør om de er frelst, så vet de kanskje ikke en gang at de er 

fortapt. Jeg kjenner noen katolikker, jeg snakker med de og de er veldig åndelige og 

fornøyde med det de er. Andre ganger prater jeg med folk som ønsker å ta i mot. Jeg 

tror at vi må være glad i mennesker slik at de på den måten åpner seg for evangeliet. 

Når du elsker folk på tross av alt de gjør mot deg gjør det noe med dem. Slik er Kristi 

kjærlighet. I  påska inviterte jeg ti folk til kirken - ingen kom. Jeg tror at relasjoner er 

viktige for å nå ut til folk.  

Amy (kaster seg for første gang inn i diskusjonen - før dette har hun og Mavis bare 

sittet og hørt på Frank og Bryan): Jesus helbredet ikke alle. Jeg tror at han alltid var 

opptatt av å se etter hvor folk befant seg i livet.  

Frank: Folk har også ulike tjenester. Jeg tror ikke at Gud vil dømme deg for annet 

enn det Gud har utrustet deg til. Jeg tror vi kan gjøre en del skade når vi gjør eller 

sier mer enn det som er naturlig for oss. Det ser ut til at Jesus spurte en hel del 

spørsmål til mennesker.  

Mavis: Jeg tror at det er viktig å være sårbar overfor mennesker og å være den du er. 

Frank: Det var en god samtale. Når jeg hører slikt som jeg først forsto det, blir jeg 

sinna.  

Bryan: Det hadde mer å gjøre med at kristne er i sin egen lille verden og bør bli mer 

opptatt av de som er utenfor.  

Frank (strekker ut høyre hånd mot Bryan og sier): I love you.  

Bryan: I love you too bro - that was good! 
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Denne samtalen tydeliggjør en rekke ting. Jeg velger å dele denne kommunikasjonen 

inn i tre faser: Konfrontasjon, forhandling og forsoning.  

Det er få trosbekjennelser eller teologiske skrifter i Seattle Vineyard. Påvirkningen i 

kirken blir dermed noe intuitiv og basert på samtaler som dette, samt pastorens forkynnelse i 

gudstjenestene. I mange samtaler justerer deltagerne sine ståsteder i forhold til hverandre. 

Ofte blir enheten i tjenesten understreket. Dette vises først og fremst gjennom evne til å be 

sammen og en grunnleggende enhet i forhold til mål og midler. I samtalen mellom Frank og 

Bryan trues denne enheten. Både mål (innholdet i forkynnelsen) og midlene (at forkynnelsen 

skal skje gjennom konfrontasjon og "frykt-teologi") skiller seg fra Franks tolkning. To 

teologiske ståsteder kommer fram gjennom Frank og Bryan, to ståsteder og metoder som 

muligens er uforenlige. Allerede i bønnen forut for samtalen tydeliggjøres posisjonene. I 

bønnen fokuserer Bryan på alvoret i det å være en kristen: Jeg vet jeg vil dø uten din 

ånd....lær oss å være kar for deg... lær oss å være hellige... jeg vil se vekkelse - gjøre din vilje 

- redde sjeler, mens Frank har en noe annen vinkling: ... la lys skinne i oss... mest av alt 

lovsynge...vite at jeg er trygg i ditt nærvær. ... du skal være lyset og bringe lys i oss... 

forandre, oppmuntre, mykne og frelse. Bryan er ny i lovsangsteamet og snakker mye om ulike 

erfaringer han har fra tjeneste ("ministry"). Muligens gjør han dette for å etablere seg i teamet 

og vise at han har erfaring. I denne samtalen griper han ordet og forteller fra samlinger på 

Universitetet der han er med og spiller i et lovsangsteam. Ut i fra dette kommer han inn på 

innholdet i forkynnerens taler. Han opplever at dette er fantastisk forkynnelse og at det er 

dette kristenfolket trenger å høre. Frank hører dette og innser at det er fjernt fra hans eget 

ståsted (dette vet jeg også ut i fra flere samtaler med Frank i andre sammenhenger). Frank blir 

sint og spør et konfronterende spørsmål for å klargjøre Bryans ståsted (Da er også vi 

fordømt). Dette spørsmålet er like mye en klargjøring av eget ståsted. Første fase er dermed 

preget av konfrontasjon. I gjensvaret til Frank støtter Bryan seg til en annen kilde enn 

forkynneren fra City Church, nemlig en velkjent bok av Rick Joyner59 med navnet "The Final 

Quest". Det viser seg at Frank har lest denne boken, men at han tolker den annerledes. I stedet 

for at dette støtter Bryans syn tar Frank det til inntekt for sitt syn, og at boken "egentlig" 
                                                 
59 Rick Joyner er lederen for en bevegelse kalt Morning Star. Han har ikke direkte vært knyttet til  
Profetbevegelsen i Kansas City, men har ved flere anledninger samarbeidet med dem, samt med pastorer og 
ledere innenfor Vineyardbevegelsen. En rekke personer i Seattle Vineyard leser hans bøker, og han ble sitert i 
enkelte samtaler.  
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omhandler at det som teller i livet er hjerteforholdet til Gud. Boken blir dermed holdt utenfor 

den videre diskusjonen. Muligens innser begge at det er problematisk å bruke boken som 

støtte for sitt syn når de tolker den forskjellig. Nå kommer den sterkeste konfrontasjonen. 

Bryan holder på sitt og utdyper hans oppfattelse av hva det vil si å være en kristen. Sannheten 

er det viktigste og det finnes ikke rom for kompromiss. Konfrontasjon er ikke noe som bør 

unngås, men tvert i mot framelskes for å nå målet (som er menneskers frelse). Samtidig 

understreker Bryan en del ting som bør være idealer for kristne: kompromissløshet, elskere av 

sannhet og helvetesfrykt skal gjøre kristne nidkjære i forhold til å frelse mennesker rundt seg.  

Her skjer det et skifte, og samtalen går over i det jeg har valgt å kalle 

forhandlingsfasen. Frank blir mer ettertenksom, og gir Bryan rett i at de som kristne bør gripe 

anledningen til å snakke om tro oftere. På denne måten har han gitt Bryan rett i noe, samtidig 

som han ønsker å "forhandle fram" sitt syn. Frank posisjonerer seg som en som lever opp til 

Bryans standard ("i påska inviterte jeg ti folk til kirken"), men han går videre i forklaringen. 

Ingen kommer til kirken etter at han inviterer dem. Dette har to årsaker: For det første ser de 

ikke sin egen situasjon (katolikkene (!) tror at de lever gode liv og ser da ikke behovet for 

budskapet), mens andre tar ikke i mot på grunn av at de ikke er kjent og elsket av de kristne. 

Viktigere enn konfrontasjon er det at man er glad i mennesker rundt seg og at man kjenner 

dem. Ut i fra dette kan de bli kjent med Gud gjennom menneskelig godhet. Bryan sitter nå 

stille, mens Amy griper ordet og slutter seg til Franks budskap ved å si at man må tilpasse 

budskapet til de man møter. Først her kommer kvinnene inn i debatten. Da er allerede 

forsoningen på vei. Hun henviser til hvordan Jesus møtte mennesker som trengte helbredelse. 

Jesus helbredet ikke alle og presset seg ikke på de som ikke uttrykte et klart ønske om det. 

Jesu eksempel blir også trukket fram i oppfølgingen fra Frank. Han tar opp hvordan Jesus 

møtte mennesker. Mer enn svar gir Jesus spørsmål, og dette er da et eksempel på hvordan 

kristne kan møte mennesker med annen tro og bakgrunn. Mavis understreker at det viktigste 

er å være seg selv og ikke spille ut noen roller (underforstått ligger det trolig en kritikk mot 

Bryan og at hans framgangsmåte er basert på å ta på seg en dommerrolle som kristne bør 

holde seg unna). Frank summerer opp samtalen og understreker at Bryans budskap provoserer 

ham. Dette sier han ikke rett ut. Tvert i mot sier han at hans første forståelse av budskapet 

provoserer ham. I dette ligger det et budskap om at trosforhandlingene har ført fram. Bryan 

følger opp med å si at det han egentlig mente er at kristne må bli mer opptatt av mennesker 
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som ikke har tatt i mot budskapet. Dette er en ganske klar dreining av det første budskapet 

som gikk ut på at de kristne skal straffes for at de ikke har forkynt for "de fortapte" og en 

sterk vekt på fortapelse. Det er her interessant å se hvordan kvinnene i gruppen holder seg 

utenfor situasjonen i konfrontasjonsfasen. I det forsoningen nærmer seg kommer de inn med 

støttekommentarer i forhold til Frank. Kan dette sees som typisk for hvilken rolle kvinnene tar 

på seg i dette bandet? Mye kan tyde på det. I det mennene i bandet snakker om gruppen 

snakker de først og fremst om de andre mennene. Kvinnene kommer inn i etterkant, om de 

blir snakket om i det hele tatt. I det en av kvinnene slutter i rockebandet får det ingen 

betydning for bandet (de tar bare inn en ny sanger), men i det bassisten (som er en mann) 

slutter, betyr det slutten for hele rockebandet. Mange av de samme medlemmene er også med 

i lovsangsteamet, og der tar Frank inn en ny (mannlig) bassist. En av kvinnene spiller et 

instrument i bandet, men ellers er de bare sangere. Mennene spiller, mens kvinnene synger. 

Frank synger også, men han har lederrollen og lederstemmen. Kvinnene korer og slipper til 

med lederstemmen på noen sanger.  

Dette fører fram til forsoningen. Frank strekker ut høyre hånd mot Bryan. Blikket til 

Bryan flakker fra hånden til ansiktet, så ned på Franks hånd igjen før han griper den.  Frank 

utbryter: Jeg elsker deg, hvorpå Bryan svarer: Jeg elsker deg, bror før han sier at det var en 

god samtale. Bryan ser seg litt usikkert rundt før de går i gang med å øve inn neste sang.  

Den siste fasen kan tolkes i flere retninger. Muligens innser begge at de ikke vil bli 

enige, men at de av hensyn til freden i bandet legger forskjellene til side. Det relasjonelle 

vektlegges i sterk grad, og den åndelige enhet kommer ut i fra at de elsker hverandre og er 

brødre. På den andre siden kan det se ut til at forsoningen kommer ut i fra at Frank tror at de 

har oppnådd enighet. Bryans siste setning kan tolkes i retning av at han tilsynelatende har 

sluttet seg til Franks tolkning. Handlingsforløpet kan tolkes i begge retninger. I de følgende 

avsnitt vil jeg legge fram begge syn, men først en klargjøring av begrepet enhet.  

 

ENHET I MENIGHETEN. 

Enhet og enighet er ikke nødvendigvis det samme. I denne sammenheng vil jeg si at 

enhet er et mål, mens enighet er et middel. Enighet fordrer et samsvar mellom ulike personers 

teologiske ståsted. Enhet kan rotfestes i dette, men kan også ha andre kilder. Begrepet enhet 

kan klargjøres ved å se nærmere på noen ord fra Amy, en av sangerne i lovsangsteamet. I et 
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intervju med meg forklarer hun hva som må til for at teamet skal oppnå åndelig enhet 

("spiritual unity"):  

 
I often feel His heart (Guds hjerte), and I feel it really strong, so even being in certain 
teams and knowing certain members are in sin or their hearts aren't right with God, I 
kind of feel it inside that there are something kind of off and that we are not like totally 
focusing on God and we are not like TOGETHER, unified in the Spirit…As a team we 
need to be spending time in prayer, and really coming together and knowing that you 
have the same vision, same heart, I mean desires for God. I believe if it's gonna be a 
ministry, if it's gonna be really used by God and if it's gonna be anointed and really 
make a difference I believe you have to come together and get down before God and 
say that: God, this is about you. This is about what you wanna do here. We are not 
here for us. Kind of humbling yourself and say that this is about you God, and coming 
together in that unity, for that purpose, for God. If there are some that "are" and some 
that "aren't"60, it will still work, but it's still harder because the ones that "are" are 
fighting more for those that "aren't". (Intervju i min hybel med Amy 3. Mars 1999). 

 

 Amy bruker sterke ord. ”Are” og ”aren’t” blir brukt som beskrivelser på de som lever 

med Gud og de som ikke gjør det. Ordbruken tilsier hvor viktig enheten er for Amy. For 

henne er det viktig å oppleve et åndelig fellesskap. Enhet uttrykkes gjennom bønn og en felles 

visjon (og hjerte for saken). Denne enhet har et formål: Å nå ut med budskapet. Amy nevner 

ingenting om at enheten må bunne i en felles teologisk plattform eller i en felles oppfattelse 

av visse dogmer (et inntrykk som forsterkes ved at Amy besøker ulike kirkelige 

sammenhenger og opplever enhet med mennesker av svært forskjellig bakgrunn. Ved en 

anledning forteller hun at hun har truffet en nonne som hun opplever god åndelig kontakt 

med). Enheten skal ha sin rot i et bønnefellesskap og et felles ønske for framtiden. Dette 

utgjør da en enhet på praksisplan. I handlingene finner medlemmene sammen, og i 

handlingene opplever de enheten med hverandre og med Gud. Dette blir målet. Jeg vil si at 

denne tankegangen er rådende innenfor Seattle Vineyard. Enhet søkes først og fremst i verdier 

(de såkalte ”Vineyard values”), og kan sammenfattes i det å ha ”det samme hjerte” (”the same 

heart”). Teologiske uenigheter kan da komme i veien og gjøre det vanskelig å dele 

bønnefellesskap og felles visjon (sammenlign Pastor Carolyns uttalelse på s. 2). Ikke at 

uenighet i seg selv er farlig, men de blir først truende i det de kommer fram i samtalen og blir 

tydelige. Det er det som skjer under lovsangsøvelsen. Situasjonen må da løses gjennom 

                                                 
60 Are og Aren't står her for de som gjør, eller ikke gjør, det hun beskriver i det foregående: Går ned på kne foran 
Gud, ydmyker seg og ber om at Gud skal gjøre det han vil. 
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trosforhandlinger. Jeg vil nå diskutere om det ble oppnådd en tilsynelatende enighet og om de 

teologiske forskjellene ble ryddet av veien. 

 

ENHET GJENNOM ENIGHET 

 Lovsangsledere har et pastoralt61 ansvar for medlemmene i lovsangsteamet. Frank er 

lovsangsleder og på den måten Bryans leder. Bryan har bare vært med i teamet noen uker og 

er av den grunn noe usikker på Frank og de andre i teamet. Ved flere anledninger slutter han 

seg til Franks musikalske beslutninger, og gir høyt sitt bifall ved å besvare det Frank sier ved 

å si "yes, great idea", "I totally agree" osv. Før øvelsen og i pausene spiller han til dels 

kompliserte rytmer på bongotrommene. Han tar også opp ulike instrumenter som han trakterer 

etter tur. Det kan se ut til at han ønsker å vise at han musikalsk er verdig sin plass i teamet. 

Dette gir noe av settingen for denne samtalen i øvelsen.  

Bryan er også med i collegegruppen Ohana, en av Vineyardkirkens husgrupper. Også i 

denne gruppen markerer Bryan seg med en sterk tro. Det kan se ut til at han har en 

fundamentalistisk tilnærming til forkynnelse, tro og religion. Ved en anledning kommer 

Bryan opp til lederen i Ohana-gruppen (i det jeg står og prater med ham etter en samling) og 

sier at de neste gang skal bruke salveolje og at han da vet 100% sikkert at lederen skal bli 

helbredet fra en plage som det blir snakket om under samlingen. Lederen ser ned og bort til 

siden og mumler et svar tilbake. Blikket er unnvikende, og han mumler  ”oh, you think that” 

tilbake. I Vineyardbevegelsen, og også i Seattle Vineyard, er troen på helbredelse og åndelige 

opplevelser sterk. På en måte går Bryan bare inn i denne tradisjonen. Hvorfor reagerer da 

andre kirkemedlemmer på Bryans utsagn?  

For å svare på dette må vi se litt på sammensetningen av Seattle Vineyard. I kirken er 

det mange mennesker som sliter. Flere har vært i gjennom, eller befinner seg i, vanskelige 

livssituasjoner knyttet til rus, seksualitet og samlivsbrudd. En stor prosentandel av 

medlemmene er enslige, noen av dem med barn, og flere har liten eller ingen erfaring med 

kristen tro. Vineyardbevegelsen ønsker bevisst å møte mennesker der de befinner seg. At 

sosiologer setter merkelappen søkerkirke (seeker sensitive churches – Roof 1999:25) på disse 

kirkene er knyttet til blant annet dette: en ydmykhet i forhold til å slå fast sannheter og et 

                                                 
61 Det vil si å ha et ansvar for bandmedlemmenes åndelige liv. 
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ønske om at medlemmene selv skal ta ansvar for sine liv og sin tro. Refleksivitet blir sentralt, 

og dette blir problematisk i møte med fundamentalistiske retninger.  

Enighet har et annet grunnlag enn skråsikkerhet i forhold til teologiske sannheter. Ved 

en anledning spør jeg pastor Larry om forholdet mellom Vineyardbevegelsen og andre 

karismatiske retninger som trosbevegelsen. Han svarer at i Vineyard kombinerer de troen med 

en innrømmelse av realitetene, mens de i trosbevegelsen skal bekjenne seg til bønnesvar. 

Dette opplever han er på grensen til å oppfordre tilhengerne til løgn. I pastor Larrys ord: If 

you’re not healed, you’re not healed. Then we’ll pray again. You’re not going to say that 

you’re healed when you’re not, that’s a lie! En lignende tankegang kom fram i en samtale 

med Frank, lovsangslederen. Han sa at han alltid hadde sett på trosbevegelsens form for 

karismatikk som på siden av kristen lære, mye av denne læren er uren (”disinfected”). Han sa 

at han absolutt ikke står for dette, og at han heller ikke trodde at Vineyard gjorde det. 

Trosbevegelsens bruk av bibelsteder og bekjennelse opplevde han som problematisk. Betyr 

dette at trosbevegelsens bekjennelse og teologi er fraværende i Seattle Vineyard? På ingen 

måte. Bryan er sterkt påvirket av forkynnelsen han får gjennom studentarbeidet, og dette 

gjelder også andre i menigheten. Karismatiske kirkeledere som Benny Hinn, Kenneth Hagin, 

Jack Hayford og Rick Joyner påvirker kirkemedlemmene gjennom sine radioprogram, bøker, 

Tv-show og stormøter. Medlemmene i Seattle Vineyard tar til seg undervisning og 

læresetninger fra disse, og andre, og hver person i kirken vil derfor ha sin egen teologi, 

sammenblandet av dogmer og læresetninger fra ulike kirkesamfunn og epoker. Med god 

grunn kan enhver kristen i Seattle Vineyard ansees å være en teolog.  

Hvor søkes så enhet ut i fra enighet? Ikke først og fremst i enighet i dogmatiske 

spørsmål, men i Vineyards verdier og form. I praksis vil dette si en vektlegging av tilbedelse 

(worship), å handle på det som står i Bibelen (the word), ha fellesskap (fellowship), tjene 

(ministry), trene (training) og sende (sending). (Hunter 1995:27-31). I sitatet fra Amy 

tidligere i dette kapitlet er bønn, visjon og samme hjerte av avgjørende betydning for å bevare 

enheten i lovsangsteamet.  

Hva er det som gjorde at Frank ble sint over å høre Bryans utsagn? Muligens var 

utsagnet en trussel mot det å ha ”det samme hjerte”, det vil si at man ser på mennesker i og 

utenfor fellesskapet på en lignende måte. Har de ”ulikt hjerte” kan det gi konsekvenser for 

hvordan denne gruppen skal nå ut med sitt budskap. For Frank blir det trolig ikke avgjørende 
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at han og Bryan skal være enige i alt, men som leder for gruppen ønsker han antageligvis at de 

skal trekke i samme retning og ha det samme hjertet. Diskusjonen kan tolkes i retning av at 

Frank var fornøyd med Bryans nye utsagn. De kunne begge enes om at kristne bør bli mer 

opptatt av de som befinner seg utenfor fellesskapet. Frank avslutter diskusjonen med å strekke 

ut hånden mot Bryan og høyt tilkjennegi hans kjærlighet til ham, og gjennom dette hans 

aksept av Bryan som bandmedlem og kristen. I de neste øvelsene hørte jeg ikke at Bryan 

skilte seg nevneverdig fra de andre i diskusjonene. Kanskje førte trosforhandlingene fram, og 

Bryan tilpasset seg litt etter litt Franks verdier og holdninger? 

 

ENHET GJENNOM RELASJON. 

 Intimitet og relasjoner til Gud og mennesker er svært viktig i Vineyardbevegelsen og 

Seattle Vineyard. Vineyardleder Todd Hunter skriver i Vineyardbevegelsens eget blad VOV:  

 
”Take time to know him, to love him and just simply be Christians. If we don’t focus 
on being before doing, how will we be able to hear his voice and thus speak for him as 
his prophetic people? How else will we be able to communicate the Gospel, in 
winsome and effective ways like Jesus did through the parables that connected with 
the people of his day?” (Hunter 1998:13). 

 

Dette er også et tilbakevendende tema i forkynnelsen i Seattle Vineyard. Pastor Ed 

vektlegger hvordan kristne må leve nært Gud, i dialog og i et kjærlighetsforhold til ham. Dette 

skal så overføres til det kristne fellesskap, der kjærligheten skal råde i relasjoner mellom 

kristne. Dette fordrer nærhet, åpenhet og villighet til å la seg korrigere, det Pastor Ed kaller 

”speaking the truth in love”.  

Samhandlingen mellom Frank og Bryan kan sees i lys av denne tankegangen. Frank 

reagerer først med sinne og konfrontasjon. Plutselig mildner han sine uttalelser og gir Bryan 

rett i noe. De går over i en dialog der begge legger fram sine syn. Muligens innser Frank at 

avstanden er stor, men at de begge kan ha rett. Om de ikke blir enige er de likevel ”brødre”, 

og ut i fra det glade i hverandre. Det at Frank brått strekker ut hånden og sier at han elsker 

Bryan kan tyde på en slik vektlegging. Bryan blir stående noen sekunder før han rekker ut 

hånden og gir et gjensvar. Det kunne se ut til at han ble noe overrasket over Franks plutselige 

helomvending. Denne samhandlingen er ikke enestående. I løpet av året i Seattle kunne jeg se 

at kirkemedlemmer, til tross for forskjeller, kunne uttrykke at de satt pris på hverandre og 
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respekterte hverandre. Jeg opplevde selv å bli sett på som en ”bror” til tross for at jeg i enkelte 

situasjoner uttrykte meninger som skilte seg fra deres.  

 

Identitets – og religionskamp 
Hvorfor er det så viktig for kirkemedlemmene å ha enhet? Hvorfor blir forskjellene 

dem i mellom så truende? Sosialantropologen Marianne Gullestad skriver:  

 
”Den vestlige sivilisasjon er blant annet karakterisert ved at individet ideologisk sett 
er i forgrunnen og den sosiale helheten i bakgrunnen, og ved sterke egalitære idealer. 
Likeverd er et sterkt og viktig ideal i hele den vestlige verden.” (Gullestad 1989:109-
110). 

 

Gullestad er opptatt av forholdet mellom individer og grupper. I følge henne dannes 

identitet i samspillet mellom individer og menneskene rundt dem: ”Mennesker søker aktivt å 

forme andres bilde av dem, innenfor de rammer som bl.a. settes av de overordnede ideer i 

kulturen og det råmateriale som livet deres gir.” (Gullestad 1989:112). I uenigheten som 

oppstår mellom Frank og Bryan ligger det en trussel mot deres identitet som kristne (om vi 

følger Dorothy Hollands definisjon av identitet, er ”kristen” bare en av mange identiteter 

mennesker kan operere med: We conceive persons as composites of many, often 

contradictory, self-understandings and identities. (Holland 1998:8)). Bryans framstilling av 

hvordan en kristen skal være og tro er på mange måter fjernt fra Franks tro og livsstil. De vil 

begge tape ansikt om den andre har rett, og deres identitet som kristne er truet. Likeverdet 

mellom de to er truet av den andres forståelse. Balanse må gjenopprettes og ingen må bli truet 

i deres identitet som kristne.  

Diskusjonen blir en kamp som går på to plan samtidig, det individuelle og det 

kollektive. I diskusjonen ut i fra deres individuelle tro ønsker de begge å få definisjonsretten 

på sannheten, de kristnes felles fundament, religion. Samtidig er det en kamp for deres 

identitet som kristne. Med utgangspunkt i norsk empiri sier Marianne Gullestad:  

 
”Det underforståtte ved kontakt og samvær forutsetter en viss homogenitet og 
stabilitet. Dette er en av grunnene til at det er så viktig å ”passe sammen”. De som 
”passer sammen”, er personer med lignende forventninger og lignende regler for hva 
som sømmer seg.” (Gullestad 1989:115)  
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 Gullestad skriver om hvor viktig det er å ”passe sammen” i Norge. Dette er også 

viktig i et trosfellesskap. Frank og Bryan kom seg ut av den utrygge situasjonen. De unngikk 

å forbli i konfrontasjon, og de kunne gå fra situasjonen med hevet hode. Gjennom 

trosforhandlinger tilpasset de seg hverandre, og fant ut mer om den andre. Disse personene er 

nødt til å forholde seg til hverandre gjennom at de spiller sammen i et lovsangsteam. De kan 

ikke unngå hverandre, og er også avhengige av at de stort sett har samme mål og 

forventninger for bandet. Det er vanskelig å si hva som lå bak at de i så sterk grad vektla at de 

var glad i hverandre, men det er nærliggende å tro at dette var en strategi for å kunne 

samarbeide videre. I relasjonen hadde Frank makt ut i fra sin posisjonering, og det var da også 

han som uttrykte sin kjærlighet først. Som en av hans underordnede vil nok Bryan forsøke å 

forholde seg til Franks forventninger og ”regler”, og de vil muligens i tidens løp ”passe (riktig 

så godt) sammen”. Gjennom konfrontasjon og forhandling skjer det altså en tilpasning som 

kan gi homogenitet og stabilitet i gruppen.  

Hva lærte Bryan? Åpne konfrontasjoner er mer truende enn uenighet. Uenighet møtes 

med kjærlighet og en villighet til å leve med forskjellene. For Bryan betyr dette trolig at han 

må dempe sine uttalelser og tilpasse seg en mer forsiktig framgangsmåte. For en søkerkirke 

(”seeker sensitive church”) er dette et grunnleggende budskap. Pastor Carolyn uttaler ved en 

anledning at de heller vil inkludere for mye enn for lite. Hele kirken skal i følge henne bygges 

på akseptasjon (”acception”). Ut i fra dette følger det naturlig at kirken ikke kan bli 

fundamentalistisk i sin profil. Amys vekt på viktigheten av å ha ”det samme hjerte” skyver det 

som forener over fra det dogmatiske til praksis. Det å be sammen, tjene Gud gjennom gode 

gjerninger og dele gleder og sorger blir det sentrale. På den måten blir kirken et sted der man 

søker en form for enhet og helhet som mange opplever at de savner i sine liv. Kirken blir en 

familie der brødre og søstre omgåes til tross for forskjeller og uenigheter. Ved å vektlegge 

relasjoner og kjærlighet kan det fungere, men uenighet kan også true enheten. Nye 

medlemmer må dermed innsosialiseres i gruppen. Bryan er ny, både i kirken og i 

lovsangsteamet, og gjennom konfrontasjon, forhandling og gjenforening blir Bryan 

innsosialisert i gruppen. Dette skjedde også i andre sammenhenger. Ved en senere anledning 

innkalte lederen i Ohana-gruppen Bryan til en samtale der han ønsket å samtale om Bryans tro 

og tanker.  
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Gjennom denne konflikten blir Vineyards profil og verdier tydelig. Den oppførsel og 

de ord som i en pinsemenighet ville ha blitt sett på som prisverdige og ”gode”62, blir i denne 

sammenhengen negativt sanksjonert og irettesatt. Betyr dette at konflikter og problemer er 

fraværende i Seattle Vineyard? Har de nådd fram til en harmonimodell der ingen blir 

skadelidende? På ingen måte. I de følgende kapitler vil jeg gå videre i å se på forholdet 

mellom tro og religion. Hvordan dannes religion i dette fellesskapet, og hvilke konsekvenser 

får dette for enkeltindivider?   

                                                 
62 Bryan siterte direkte fra en tale fra en forkynner i Pinsemenigheten City Church i Bellevue.  
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7: PROSESSEN – konflikt i religionsdannelse 
 
 

 

 
 
”Eat what’s on your plate, and eat it while it’s hot!”  
Pastor Ed i preken da konflikten ble offentliggjort i kirken.63

 

I de tidligere kapitlene har jeg til dels beskrevet en harmoni-modell der aktørene 

kommer fram til enighet gjennom trosforhandlinger og ved å tilpasse seg pastorenes 

forkynnelse. Religionsdannelse preges av mer enn harmoni. Aktørenes ulike troserfaringer og 

meninger kan tidvis skape så grunnleggende forskjeller at trosforhandlinger ikke fører fram. 

Konflikten jeg vil beskrive i dette kapitlet var av en slik grunnleggende art. Den innbefattet 

kirkens lederskap, og fikk etterhvert betydning for samtlige medlemmer av kirken.  Den 

følgende historien er basert på intervjuer med pastorene, psykologen som ledet prosessen, et 

av medlemmene i kirkerådet (the board) og en rekke menighetsmedlemmer. Historien er også 

basert på det som ble delt med forsamlingen i offentlige møter, samt min egen observasjon og 

deltagelse i kirken i konfliktfasen, samt i året som fulgte. Blant de involverte gikk denne 

konflikten bare under navnet ”the Process”, prosessen.  

Svært tidlig merket jeg sterke spenninger mellom de fire pastorene i kirken. Jeg var 

usikker på hvordan jeg skulle forholde meg til dette, og forsøkte å tilnærme meg det gradvis. I 

et av intervjuene kom det fram en del negativt om de andre, og jeg ble usikker på hvordan jeg 

skulle forholde meg som feltarbeider. Jeg gjennomførte intervjuer med alle pastorene, og 

gjennom disse forsto jeg noe av bakgrunnen for mangelen på kommunikasjon. Ordene var 

ofte lignende, men betydningen de la i ordene var ganske forskjellig. Jeg observerte også en 

del spenninger i kroppsspråk og kommunikasjon pastorene i mellom.  Konflikten så jeg i 

samhandling eller mangelen på sådan. Noen utsagn fra feltdagboken kan gi spredte eksempler 

på dette:  …ellers er det visse ting jeg begynner å observere, bl.a. at Ed og Larry omtrent 

                                                 
63 Dette var et sitat fra John Wimber, Vineyardbevegelsens grunnlegger.  
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aldri er ute ved resepsjonen på likt. Det virker ikke som om forholdet er altfor hjertelig. (Min 

feltdagbok, juli 1998)  

I det første intervjuet med pastor Larry merket jeg at han var misfornøyd: ”Da han 

kom inn på forholdet til lederskapet i kirken virket han plutselig tilknappet i 

kroppsholdningen. Han fikk en lukket holdning og virket noe skuffet da han snakket om Ed i 

særdeleshet. Jeg ble overrasket over hvor mange kritiske holdninger han fremmet i denne 

samtalen.” (Min feltdagbok juli 1998). I et intervju med pastor Marji kom det fram at også 

hun var berørt av situasjonen:  Vi sliter mye med å få virkeliggjort våre visjoner mens vi blir 

bombardert med nåtiden, ble svaret på mine spørsmål om visjoner for framtiden.  

Hva gjorde jeg i denne situasjonen? I metodekapitlet skrev jeg mer fyldig om min 

framgangsmåte, men her gir jeg et kort sammendrag: Det tryggeste ble å gå til kirkens 

hovedpastor (Ed) og spørre om hvordan han ønsket at jeg skulle forholde meg til det som 

kunne se ut til å være en konflikt. Han opplyste at de hadde trukket inn en psykolog og en 

bedriftsstrateg for å finne en løsning. Denne prosessen var ment å være konfidensiell og vi ble 

enige om at jeg ikke direkte skulle gå inn i konflikten på dette tidspunkt. Den dagen de kom 

fram til en løsning åpnet han opp for at jeg kunne snakke om prosessen og intervjue alle de 

involverte.  

Få uker senere brøt samtalene sammen, og jeg mottok klarsignal til å snakke om 

prosessen og til å delta på møter der resultatene ble offentliggjort. Jeg har valgt å dele 

historien inn i ulike deler. Først vil jeg gi en liten presentasjon av de to pastorparene ved å gi 

en beskrivelse av deres kallsopplevelse. Deretter vil jeg beskrive kallet til å bli pastorer i 

Seattle, før jeg går inn i de ulike fasene av konflikten. I de ulike delene vil jeg begynne med 

aktørenes fortellinger og forklaringer før jeg i hver del vil knytte materialet til mine 

betraktninger, analyse og sammenligning.  
 

ET KALL TIL PASTORTJENESTE 

 Pastor Larry var en mann med mange historier. I samtaler og taler hørte jeg ham stadig 

fortelle historier om hvordan han opplevde Guds tale og inngripen i sitt og andres liv. Hans 

narrativer og fortellinger var spekket med sterke opplevelser og erfaringer. En kveld vi satt 

rundt middagsbordet64 fortalte han om mennesker han hadde bedt for og hvordan mange 

                                                 
64 Da jeg besøkte Marji og Larry i San Diego, California ved slutten av mitt feltarbeid. (juni 1999). 
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hadde blitt helbredet fra alvorlige sykdommer. I prekener og intervjuer fortalte han om 

opplevelser av Jesu fysiske nærvær. Den første gangen opplevde han at Jesus hadde stått ved 

sengen hans, den andre gangen satt han og Marji hjemme da han plutselig opplevde at Jesus 

var tilstede. Han fortalte at Marji hadde opplevd det på samme måte, og at de hadde ringt til 

pastoren i kirken de tilhørte. Pastoren hadde kommet, og også han hadde opplevd Jesu fysiske 

tilstedeværelse.  

 
Per: Did those experiences change you in any way?  
Larry: Yes, they made me a much stronger Christian. I don’t have doubt anymore. 
When I was a young Christian I struggled with doubt, I was very intellectual, and I 
studied the Bible a lot. I tried to convince myself with scriptures that he had risen from 
the dead, I just went through these logical arguments about why the resurrection was 
true, but then I started having these experiences with Jesus. Now I don’t need those 
other arguments. It’s like I’ve met you now, nobody needs to convince me that you 
exist, because you’ve been in the room. I might have had letters before about you, even 
pictures, but now I’ve seen you. Nobody can convince me that you’re not real, and it’s 
been the same with the Lord, once I’ve had those experiences I don’t doubt that he’s 
real. 

 

Ved å få slike erfaringer tvilte ikke lenger Larry på Guds eksistens og nærvær i 

verden. I det første intervjuet fortalte han hvordan han hadde opplevd kallet til å bli pastor. På 

den tiden bodde han i staten Illinois.  

Det hele startet med at naboen hadde mistet husnøkkelen. Denne personen var troende, 

og i denne fortvilede situasjonen hadde han bedt til Gud. Han hadde blitt ledet ut i hagen, og 

fikk spesifikke instruksjoner i sitt indre om hvor han skulle gå. Plutselig kom han til et punkt 

der han opplevde en stemme som sa: Bøy deg ned akkurat her. Personen bøyde seg ned og 

fant nøkkelen. Litt senere fortalte han historien til Larry, som ble svært forbløffet. Naboen var 

en god venn, og Larry hadde ingen grunn til å mistro ham. Fortellingen gjorde et sterkt 

inntrykk, og da han senere kom på jobb, begynte han å lure på om dette kunne få betydning 

for hvordan han kunne kommunisere med Gud. Fortsettelsen skulle få store konsekvenser for 

Larrys liv. På kontoret begynte han å be:  

 
I prayed: “Lord, if you can speak to people that way, I want you to speak to me. I will 
be quiet for five minutes, and I pray that you will talk to me.”  I didn’t really have any 
expectations that he (Gud) was going to talk to me, but then I closed my eyes, and then 
immediately there was a message. It said: “My son, I have called you to shepherd my 
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people Israel. Cling to me as a branch to the vine65 and find your peace in my heart”. 
It was almost audible, it was so clear. I was shocked because I thought if he would 
speak, it would be about my sin or something. I was not expecting anything like that. It 
was just amazing, and I told my pastors and friends about it. We prayed together, and 
they said that they thought that that was the Lord. They saw that I had the potential to 
be a pastor. Ever since that time, I have known that that is what I was supposed to do, 
and then I had some more specific guidance later on about how to become a pastor, 
places where he wanted me to minister and all that.  
 
Per: So that message was a very clear thought in your mind?  
 
Larry: Yes, it was almost...do you know what a ticker tape 66 is? The experience was 
almost like that. Many times when God speaks to me it is not that clear, but that was 
probably the clearest I’ve ever heard from God.  
 
Per: It was clear word by word?  
 
Larry: Yes.  
 
Per: Not a general thought or…?  
 
Larry: No, it was word by word!!  
(Fra intervju med Larry, juli 1998) 

 

For pastorparet Carolyn og Ed var kallsopplevelsen noe annerledes. Carolyn hadde 

hatt en vanskelig oppvekst. Faren var alkoholiker, og hun vokste opp i den ytterste fattigdom. 

Gjennom sin bestemor ble hun presentert for en kristen tro, og dette håpet klynget hun seg til 

gjennom vanskelige barneår. Barnetroen beholdt hun gjennom de vanskelige årene som skulle 

følge etter at hun giftet seg med Ed. Han levde i sine yngre dager et tøft liv. Han begynte 

tidlig med alkohol, og ble etterhvert alkoholiker. Som 32-åring forsøkte han å begå selvmord, 

men lyktes ikke med det. I en tale i kirken fortalte han hvordan han gjennom organisasjonen 

AA67 hadde kommet seg ut av alkoholproblemene, mens Carolyn hele tiden hadde vært 

avholds. I ettertid så han det som om Gud reddet ham gjennom AA. Grunnen til at han fortsatt 

klarte å holde seg edru var knyttet til at han måtte aktivere en sterk tro. I hans egne ord: Jeg 

tror avholdsløftet holder fordi jeg hver dag er klar over at det å røre alkohol er et valg 

mellom liv eller død. (Pastor Ed i tale 16.8.1998). Etter at Ed hadde sluttet å drikke begynte 

                                                 
65 Vine  = "Vintreet"- et bilde hentet fra en av Jesu lignelser i Bibelen 
66 Ticker tape = en teknisk innretning der nyheter fra de store nyhetsselskaper tikket inn på en lang remse papir 
til nyhetsredaksjoner i ulike deler av verden.  
67 Organisasjonen Alcoholics Anonymous, Anonyme Alkoholikere. En verdensomspennende organisasjon med 
et mål om at alkoholikere skal innrømme at de er misbrukere, og gjennom dette bli hjulpet.  
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ekteparet å gå i en presbyteriansk kirke. I en av gudstjenestene opplevde de et tydelig kall til å 

gå inn i fulltidstjeneste. I pastor Carolyns ord:  

 
It was at the Presbyterian church and it was in a particular service. I can’t even tell 
you what the message was about. I did not recall specifically what was said, but there 
was just one of those real physical responses, that said yes, this is what I am supposed 
to be about. We went up before the congregation, just had prayer. Not for us 
specifically. There was a lot of people. I think there were six people total that just had 
really felt this sort of response that said yes, this is what I am supposed to be about. 
(Fra intervju med pastor Carolyn, juli 1998) 

 

Både Larry og Carolyn beskrev konkrete opplevelser som gav dem visshet om at de 

var kalt til pastortjeneste. Denne erfaringen ble en del av deres narrativer, og det var 

tydeligvis ikke første gang de fortalte historiene. Språket fløt greit, og ingen av dem behøvde 

å tenke seg om mens de fortalte. Rollen som pastor ble dermed sanksjonert gjennom historier; 

fortellinger der guddommen er en handlende person som intervenerer i menneskers liv. 

Forståelsen av denne troen er grunnleggende for å forstå menneskers handlinger i et 

trosfellesskap. Personene handler ikke i et vakuum, men har en klar opplevelse av at 

guddommen ønsker at de skal handle på en viss måte. Det kan oppleves vanskelig å 

kompromisse eller forhandle når aktørene har en tanke om at det er guddommen som gir dem 

befalingene. Ut i fra Carolyn og Larrys narrativer var de ikke pastorer fordi de trengte en 

jobb, eller hadde interesse for åndelige spørsmål. De var der heller ikke fordi de i første rekke 

ønsket å hjelpe mennesker eller fordi de så på seg selv som spesielt dyktige formidlere av tro 

og religion. I deres selvforståelse var de der fordi guddommen har talt og befalt. Å være til 

hjelp, formidle tro og helbredelse var viktige funksjoner for Carolyn og Larry, men det var 

ikke årsaken til at de befant seg i rollen. I narrativene var guddommens tale og kall 

grunnleggende for at de i det hele tatt kunne gå inn i posisjonen. I Larrys historie var det til og 

med et overraskelsesmoment. Larry forventet at guddommen skulle tale til ham om hans synd, 

men han fikk i stedet ord om at han skulle bli en leder. Larrys historie fikk sterke likhetstrekk 

med bibelhistoriene. Moses, Peter og andre bibelske personligheter opplevde at de foran 

guddommen så på seg selv som utilstrekkelige og uverdige. De forventet domsbudskap over 

seg selv, men opplevde i stedet et kall til å gå inn i posisjoner. Larrys historie har den samme 

oppbygning, vel og merke etter at han har blitt gjort klar over at guddommen kan tale på en 

slik måte. For Larry, og hans kone Marji, ble kallsopplevelsen starten på en evig samtale 
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mellom menneske og guddom. I fortsettelsen forventet de guddommens tale i valgsituasjoner. 

Det var vanskelig for dem å ta valg uten å ha hørt guddommens klare tale. Dette skulle få 

betydning for pastortjenesten i Seattle og for hvordan de opptrådte i ”The Process”, prosessen. 

 

ET KALL TIL SEATTLE 

 De fire pastorene hadde ulike historier om hvorfor de hadde kommet til Seattle. 

Carolyn og Ed grunnla kirken i 1987. I de første årene hadde de møter i Nord-Seattle før de 

endte opp i det nåværende kirkelokalet i University District. Bakgrunnen til at ekteparet 

havnet i Seattle var lang og komplisert, og var i følge pastor Ed basert på en følelse mer enn 

en klar befaling om at Seattle var stedet. Ved et par anledninger hadde han likevel 

opplevelsen av at guddommen talte direkte til ham. Den ene hendelsen skjedde kl 0430 på 

morgenen i januar 1987.  
 

The Lord woke me up in the morning and just said Isaiah 56:1-868, and I said: Thank 
you for sharing that, I have no idea what that is about, I’ll see you when the sun gets 
up, or slightly after. I couldn’t go back to sleep and I just decided to go and find out 
what this is all about. I looked up Isaiah 56: 1-8 and that was to become the 
foundational passage for our church, it told so much about what our church was to be 
about.69   
 

Ed gikk videre i å legge ut dette skriftstedet, før han fortalte om tolkningen som han 

mente at guddommen hadde gitt ham: 
 

The Vineyard in Seattle is to be a place which by its invitational life style calls those 
who don’t know God and those who have fled God back into a relationship with God. 
That is gonna be who we are.   

 
 
                                                 
68 56:1Thus saith Jehovah, Keep ye justice, and do righteousness; for my salvation is near to come, and my 
righteousness to be revealed. 56:2Blessed is the man that doeth this, and the son of man that holdeth it fast; that 
keepeth the sabbath from profaning it, and keepeth his hand from doing any evil. 56:3Neither let the foreigner, 
that hath joined himself to Jehovah, speak, saying, Jehovah will surely separate me from his people; neither let 
the eunuch say, Behold, I am a dry tree. 56:4For thus saith Jehovah of the eunuchs that keep my sabbaths, and 
choose the things that please me, and hold fast my covenant: 56:5Unto them will I give in my house and within 
my walls a memorial and a name better than of sons and of daughters; I will give them an everlasting name, that 
shall not be cut off. 56:6Also the foreigners that join themselves to Jehovah, to minister unto him, and to love the 
name of Jehovah, to be his servants, every one that keepeth the sabbath from profaning it, and holdeth fast my 
covenant; 56:7even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer: their 
burnt-offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar; for my house shall be called a house of 
prayer for all peoples. 56:8The Lord Jehovah, who gathereth the outcasts of Israel, saith, Yet will I gather others 
to him, besides his own that are gathered. (The American Standard Version of the Holy Bible) 
69 Dette og det følgende sitat er hentet fra en preken pastor Ed holdt i Seattle Vineyard i mai 1995.  (Fra et 
opptak jeg fikk da jeg kom til kirken i 1998. Kassettserien omhandlet Vineyardkirkens visjon) 
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I de første årene hadde de fått en rekke tilbud fra ulike menigheter, men de valgte etter 

lang tid i bønn å grunnlegge en Vineyardkirke i Seattle. I et intervju i juli 1998 sa pastor 

Carolyn: We wrestled through all things and did the thing that probably was hardest, but felt 

that that was what God wanted us to do, which was to plant a church in Seattle.  

 Da kallet om å flytte til Seattle kom til pastor Larry var han i sorg. Han hadde akkurat 

mistet sin mor og hele familien dro til Seattle for å tilbringe tid sammen. De bestemte seg for 

å besøke Larrys søster, som da bodde i Seattle. I denne situasjonen oppsøkte de 

Vineyardkirken. Midt under lovsangen opplevde Larry at guddommen talte til ham igjen. Som 

lyn fra klar himmel kom ordene: this is your church. Larry lyttet oppmerksomt og opplevde at 

det kom flere ord:  I want you to come here and help the pastor. Under gudstjenesten visste 

ikke Larry hvem som var pastor i kirken eller noe annet om forsamlingen. Han opplevde 

heller ikke at det var klart at guddommen ønsket ham i lønnet posisjon i kirken. I intervjuet 

spurte jeg om disse ordene var like klare som kallet til å bli pastor. Larry svarte: 

 
No, but it was clear enough. So, I told Marji about it after church and we decided to 
move.  
Per: What did she feel?  
Larry: She’s had times when God has spoken to her, very dramatically, so I’ve had to 
listen to her. Then we’ve made a major decision based on her, so this was my turn. 
We’ve kind of both done that. So I think she knows that I wouldn’t say: “God spoke to 
me”, if I wasn’t sure. I think the fact that I was pretty confident affected her a lot. She 
needed some time to process it…this was a big change. We didn’t know anybody here, 
we didn’t have any job here, and nowhere to live. We just went home, packed up all 
our things and drove out here, and just trusted that God would take care of us.   
Per: So she didn’t have the same experience as you?  
Larry: No, no, not at all… 

 

  Her ser vi et ganske dramatisk oppbrudd basert på Larrys opplevelse av at 

guddommen talte til ham. Hans kone opplevde på ingen måte de samme ord, men stolte på 

ektemannens ord om at ”Gud hadde talt til ham”. Larry ga i denne historien nok en fortelling 

som kunne gjenkjennes i bibelske tekster. I 1. mosebok 12 kan vi lese historien om 

Abra(ha)m70. I fortellingen sier Gud til Abra(ha)m: Dra bort fra ditt land og din slekt og din 

fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne 

deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse! (Bibelen 1978:1. mosebok 12:1-2) I 

                                                 
70 Abram het Abram inntil Gud gav ham det nye navnet Abraham (1. Mos 17:5)- Den nye pakt med Gud 
markeres med et nytt navn. Begge navnene betyr trolig ”Far er høy”. Men Abraham settes her i forbindelse med 
et hebraisk ord som betyr mengde. (Bibelen 1978:15 (fotnote)).  
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vers 4 ser vi hvordan Abra(ha)m følger opp denne befalingen og begir seg ut på den lange 

reisen. På samme måte bega Larry og Marji seg ut på den lange reisen fra Illinois til Seattle 

uten andre garantier enn at Larry hadde opplevd guddommens tale. Med på lasset tok de alle 

eiendeler, og bak seg forlot de menighet, venner og familie. I Seattle var “det lovede land” der 

guddommens løfter til ekteparet skulle oppfylles. Historien som presenteres har et svært 

individuelt og personlig preg. Samtidig er form og innhold kjent fra bibelsk litteratur. 

Mennesket blir i møtet med det guddommelige utfordret til å stole på guddommen og må 

handle i tro og tillit. Erfaringer gir nøklene til endring. Det hadde gitt lite mening for de 

medtroende om Larry hadde sagt at han ville være som Abra(ha)m og gi seg ut til et nytt sted 

uten at han selv hadde fått et tegn. Larrys kone, Marji, ville ikke ha gått med på å flytte til 

Seattle om det ikke var for at hun stolte på at Larry hadde hørt fra guddommen. I denne 

historien ser vi dermed mange deler som må være tilstede for at fortellingen skal bli godtatt av 

andre troende. For det første var historien basert på en dramatisk, personlig erfaring av det 

Larry opplevde som guddommens tale inn i et enkeltmenneskes liv. For det andre hadde 

historien bibelske forbilder, og erfaringen ble dermed ikke i opposisjon til Skriften. For det 

tredje ble erfaringen godtatt og stadfestet av andre personer i Larrys omgivelser, og for det 

fjerde ble erfaringen grunnlag for handling. Jeg vil se litt nærmere på erfaring, forbilder, 

stadfestelse og handling. La oss starte med den personlige erfaring. 

 
Den personlige erfaring 

Sosialantropologen I. M. Lewis skriver i boken  ”Ecstatic Religion” (1989) at religiøs 

entusiasme er the means by which men continually reassure themselves, and others, that God 

is with them. (Lewis 1989:19). Lewis beskriver sjamanisme og forskjellige former for 

ekstatisk religionsutøvelse i ulike deler av verden. Han vektlegger hvordan denne form for 

religionsutøvelse har rot i erfaringer som oppleves i transe (trance) eller i besettelse 

(possession). Denne form for religionsutøvelse kan også forekomme i kristne 

vekkelsesbevegelser: 

 
Fringe cults have increasingly taken over a mystical interpretation of trance as the 
sign of divine inspiration. This is certainly the manner in which trance is 
overwhelmingly understood in revivalist movements like those of the “Bible belt” of 
the USA. (Lewis 1989:39) 
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Det vil føre for langt å gå inn i en omfattende diskusjon om Larrys opplevelse kan sies 

å forekomme i transe eller i en tilstand av besettelse. Det er liten tvil om at Larry selv 

opplevde at det var Den Hellige Ånd (The Holy Spirit) som talte. I følge Larry bor denne ånd i 

ham og taler ord inn i hans situasjon. Ord som transe og besettelse har vanligvis en negativ 

klang i kristnes vokabular71. Det ville derfor være vanskelig for Larry å ta i bruk slike 

begreper for å beskrive sine erfaringer. Jeg mener likevel å se at det i et analytisk, 

krysskulturelt perspektiv kan være fruktbart å bruke slike begreper. Som jeg tidligere har 

nevnt kunne aktørene være med på at de i visse situasjoner ble sterkt påvirket av Den Hellige 

Ånd. De var forsiktige med å si at de ikke hadde kontroll eller hadde en annen bevissthet, men 

innrømte at de under ”åndens påvirkning” kunne gjøre handlinger, si ting og få erfaringer som 

gikk ut over deres egen bevissthet.  

Pastor Larrys kallsopplevelse kom i en traumatisk periode av hans liv. Han hadde 

akkurat mistet sin mor, og tapet var hardt å bære. I denne situasjonen dro han og hele familien 

til en by som lå langt fra Illinois. Om vi følger Lewis i hans beskrivelser av besettelse kan 

Larrys behov for guddommens tale ha en delforklaring i hans livssituasjon i kallsøyeblikket. 

The devotee is prone to experience possession in difficult, stressful situations, from which 

there is otherwise no satisfactory escape. (Lewis 1989:60). Leser vi inn Lewis’ perspektiv i 

Larrys situasjon kan det se ut til at tapet av moren fremmet behovet for endring i hans liv. I 

Seattle opplevde Larry guddommens tale under lovsangen i kirken. Budskapet ga ham en 

mulighet til å begynne på nytt og få ny mening i livet etter et smertefullt tap.  

 
”Larrys historie” som bibelhistorie, stadfestelse og handling.  

Jeg har tidligere i avhandlingen vært inne på hvor viktig det var for aktørene å knytte 

erfaringer til Skriftens ord. Siden de var pastorer var dette særdeles viktig for Marji og Larry. 

Kallsopplevelsen hadde flere bibelske paralleller, og hele historiens oppbygning fulgte de 

bibelske forbilder. Med historien i denne sammenheng mener jeg ikke bare ordene Larry 

opplevde å høre, men hele fortellingen om budskapet, hvordan det ble mottatt, og hvordan 

ekteparet handlet på grunnlag av ordene. Med sine ord og handlinger levde ekteparet ”Ordet”. 

De sa opp sine gode og trygge jobber i Illinois, forlot familie og venner og dro avgårde mot et 

                                                 
71 I sammenheng med den såkalte Torontofornyelsen uttrykte Vineyardledere stor motstand mot tolkninger av 
det som skjedde i lys av psykologiske forklaringer på at fenomenene foregikk i transe eller i en annen bevissthet. 
(Kilde ”Counterfeit Revival”) 
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”ukjent land”. Bibelhistoriene hadde blitt en kilde til å skape en livsstil basert på guddommens 

tale og befalinger. Marji og Larry kunne endre sin livshistorie, sin biografi. Anthony Giddens 

skriver: Each of us not only ”has”, but lives a biography reflexively organised in terms of 

flows of social and psychological information about possible ways of life. (Giddens 1991:14). 

Ved å skrive sine liv inn i bibelske historier ble forventningene høye til det som lå foran. Som 

Abra(ha)ms familie stolte også Marji på sin ektemann. Hun opplevde ikke selv å motta et kall 

til Seattle, men ble overbevist av Larry om at dette var guddomens ønske for dem. Etterhvert 

opplevde Marji at hun delte ektemannens visjon, og beslutningen ble også stadfestet av andre 

kristne. De betalte en høy pris for å følge det Larry opplevde som guddommens befalinger. 

Det er liten tvil om at historien slik den ble til i ord og handling gjorde et inntrykk på 

mennesker som møtte Marji og Larry. De levde ut en form for kristen tro som var basert på 

erfaringer og opplevelsen av å leve i en relasjon til guddommen. Denne form for religiøs 

entusiasme kan i antropologen Lewis’ ord være the means by which men continually reassure 

themselves, and others, that God is with them. (Lewis 1989:19). 

 

KONFLIKTEN 

Konfliktens røtter ble plassert ulikt ut i fra hvem jeg snakket med i kirken. De ulike 

pastorer ville plassere skyldbyrden mer eller mindre hos hverandre, mens psykologen som 

ledet meglerprosessen fordelte skylden på ulike parter. Menighetsmedlemmene var mer 

uvitende i forhold til dette spørsmålet, men enkelte uttrykte at konflikten var uttrykk for et 

mønster. Enkelte sa ”not again”, mens de ristet litt oppgitt på hodet. Spørsmålet om skyld og 

hvem som hadde rett er antropologisk uinteressant i denne avhandlingen. Mitt mål er her å 

beskrive et handlingsforløp der aktørenes opplevelsesnære tro og handlinger får en negativ 

betydning for religionsdannelse. Prosessen får en form som i et analytisk perspektiv kalles 

schismogonese, et begrep hentet fra antropologen Gregory Bateson. Schismogonese 

kjennetegnes ved at partenes handlingsmønstre har en gjensidig påvirkning som vanskeliggjør 

og forsterker en konflikt. Bateson eksemplifiserer med våpenkappløpet mellom USA og 

Sovjetunionen under den kalde krigen. Pastorenes fremste oppgave var å skape et religiøst 

fellesskap. Dette fordret at lederskapet hadde en enhet og enighet, ihvertfall i retningen de 

ønsket å gå. Dette ble svært vanskelig for lederskapet i Seattle Vineyard.  
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Det hører med til historien at det tidligere hadde vært noe turbulent i kirkens 

lederskap. Hverken Ed, Carolyn eller megler/psykolog Thomas72 la skjul på at det kunne være 

elementer i Ed og Carolyns lederstil som burde ha vært bearbeidet, og som tidligere hadde 

laget problemer. Carolyn sa for eksempel at hun hadde vært lite tilgjengelig. Fra tidlig 

barndom hadde hun blitt såret, og hadde på den måten vendt seg til å opparbeide et skall for å 

beskytte seg selv. Hun fortalte også i et intervju at hun og Ed hadde blitt noe ufokuserte av 

turbulensen som hadde vært i kirken. Ed fortalte at han hadde blitt forvirret av at ulike 

personer attakkerte ham så sterkt. Han hadde blitt skeptisk og usikker på de ulike aktørenes 

agendaer.  

Ukjente med hva som tidligere hadde skjedd kom Larry og Marji til Seattle. De ble 

godt mottatt i menigheten. Ganske snart var de med i ulike aktiviteter i kirken, og Ed og Larry 

hadde mye kontakt gjennom kirkens mannsgruppe. Også etter splittelsen snakket Larry og Ed 

varmt om denne gruppen. Psykolog Thomas (som senere skulle være en av meglerne i 

konflikten) var også med i gruppen. Han kunne fortelle at det var et godt fellesskap, men at 

han den gangen hadde vært bekymret over Larrys idealisering av Ed. Han mente i dette å se et 

klassisk eksempel på noe som måtte ende galt. Thomas fortalte senere i et intervju at han ikke 

ble overrasket over at forholdet til Ed ble anstrengt da Larry begynte å se at Ed ikke var 

feilfri. Fra da av kunne han se lite godt i Ed, men da var Marji og Larry allerede innsatt som 

medpastorer i kirken. 

I desember 1997 opplevde Ed at han trengte hjelp i sin pastorposisjon. Alanis ble 

trukket inn i prosessen. Hun var bedriftsrådgiver, og spesialist på problemløsning knyttet til 

kirkefellesskap. Ed ble noe urolig over veien Alanis staket ut, fordi hun ønsket at Ed skulle ha 

tillit til medlemmene i kirken og til de andre pastorene. I denne situasjonen opplevde Larry at 

han fikk løsningen på hvordan fordelingen av makt i kirken burde være. Pastoransvaret burde 

deles ved at Ed fikk en slags Pastor Emeritus tittel der han kunne konsentrere seg om de store 

linjer, mens Marji skulle være administrasjonspastor og han selv ha det daglige ansvaret med 

sjelesorg og daglige pastoroppgaver. I følge Larry sa guddommen ikke noe om at Ed skulle 

miste posisjonen som hovedpastor, men han fortalte i intervjuet at han hadde fått et ord der 

det kom fram at Ed kom til å gå av 18 måneder senere, og at han da burde være klar til å ta 

over. Pastor Ed fikk på sin side advarsler fra en bekjent, som hadde sagt til ham at han ikke 

                                                 
72 Thomas var i sammen med bedriftsrådgiver Alanis meglere i konflikten som oppsto i lederskapet. 
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burde ansette Larry som medpastor. Da Ed bekjente at han allerede hadde gjort det (noen uker 

tidligere) hadde personen sagt you’re in trouble – he wants to take over. Ed så på det som en 

profetisk advarsel, men pratet ikke om det med noen. I etterkant håpet han at det ikke hadde 

påvirket ham. 

I det de begynte å arbeide sammen innså Ed og Larry at de utøvde pastorrollen på 

svært ulike måter. Larry var svært relasjonell, og brukte mye tid i sjelesorg og samtale med 

ledere i menigheten. Ed ble noe frustrert over at Larry ikke brukte mer tid i kontoret.  

I april 1998 hadde Ed og Larry mange møter sammen. I disse samlingene uttrykte 

Larry et ønske om at de skulle la alt rase og at de skulle bygge opp menigheten fra grunnen. 

Ed følte at Larry ønsket å ta over og ble svært skeptisk. Larry ble frustrert over at Ed ikke var 

villig til å gi etter. Carolyn og Ed opplevde at forholdet til Marji fungerte utmerket i de første 

månedene, men at det var vanskeligere med Larry. De så at Marji blomstret som pastor og at 

hun stadig gikk inn i nye oppgaver.   

 
In the Fog of War  
 I’m the alarm bell that burned up in the fire! 73 Dette utsagnet kom fra pastor Larry 

noen måneder etter at han og kona søkte avskjed fra pastorembedet i Seattle Vineyard. 

Utsagnet sier en del om hvordan han opplevde konflikten. Larry opplevde at han så kirkens 

problemer, Eds problemer og at han hadde løsninger på disse utfordringene. I stedet for å 

trekke seg tilbake og la andre ordne opp gikk Larry inn og ropte høyt om vanskelighetene. 

Dette fikk Ed til å rygge tilbake. Da Ed skulle beskrive denne situasjonen gav han en lignelse. 

Se for deg en vakker sommerdag da kameratgjengen har dratt til sjøen for å bade. Mennesker 

koser seg, svømmer og har det fint, mens du nærmer deg stupetårnet. Du vet hva du bør gjøre 

– 10-meteren er målet og du starter forsiktig å gå opp trappene. På toppen tar du noen 

forsiktige steg ut på stupebrettet. Plutselig er kameraten din rett bak deg, og han dytter deg ut 

på stupebrettet. Resultatet blir at du ikke våger å stupe, men heller dytter tilbake. Ed forsto at 

det var elementer i hans lederstil som han burde endre på. Han ønsket å gå i den retningen, 

men opplevde at Larry dyttet ham. Dette vanskeliggjorde prosessen, og etterhvert ble 

samarbeidsproblemene stadig verre. For Marji ble det også vanskelig å være i 

pastorposisjonen. Mens de fortsatt var midt i konflikten hadde jeg et intervju med henne der 

                                                 
73 Intervju med meg februar 1999. 
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jeg spurte henne om Seattle Vineyard var et sted der hennes visjoner kunne virkeliggjøres. 

Hennes svar ble: We struggle a lot with trying to accomplish our vision, while being 

bombarded with the present. 74 Alle pastorene opplevde at situasjonen ble uoversiktlig. Ingen 

opplevde at de i denne perioden fikk instrukser fra guddommen om hva de burde gjøre. Pastor 

Larry forklarte mangelen på ord fra guddommen som et resultat av at de alle befant seg i en 

”fog of war” 75, en krigens tåke.  

 Om jeg skal forsøke å analysere denne konflikten så kommer jeg ikke unna 

profetordenes betydning for at samhandlingen ble så vanskelig og fastlåst. Larry fikk ord om å 

flytte til Seattle, og handlet på det. Ed og Carolyn hadde en klar opplevelse av at de var ønsket 

til Seattle, og at det var her de skulle etablere en Vineyardkirke. For alle pastorene var det 

altså en sannhet at de hadde opplevd guddommens tale og kall til Seattle. Larry opplevde at 

han fikk svaret på hvordan kirken burde ledes, mens dette ble en trussel for Ed. Han fikk på 

sin side det han anså å være en profetisk advarsel om å passe seg for Larry fra en person han 

stolte på. Larry fikk et ord fra en profetkvinne i California om ikke å kompromisse, og at han 

hadde sannheten. Disse profetordene sa de aldri direkte til hverandre (og de vet fortsatt ikke at 

den andre parten fikk slike ord). Profetordene styrket dem i deres egen tro, og ble på den 

måten et uttrykk for det jeg forsøksvis har valgt å kalle en opplevelsesnær tro. Disse profetord 

og opplevelser styrket pastorenes tillit til at guddommen var med dem og at han brydde seg 

om dem. Problemet lå i at de profetiske ordene forsterket begge parters handlingsmønstre. 

Larry ble enda mer kompromissløs, mens Eds skepsis til Larry ble forsterket. Begge parter går 

inn i konflikten med en sterk overbevisning om at guddommen er med dem, og at 

guddommen ønsker at den andre skal endre seg.  

På den offentlige arena var kvinnene bemerkelsesverdig fraværende i konflikten. De 

var også innsatt som pastorer, men det kunne se ut til at konflikten i første rekke ble mellom 

de mannlige pastorene. Ed fortalte at Carolyn i mange sammenhenger hadde vært svært 

oppgitt over Larrys utførelse av pastorposisjonen. Som Ed var hun opptatt av posisjonens 

praktiske oppgaver, og at stillingen fordret å utføre en del handlinger. Ved å uttrykke sin 

misnøye til Ed påvirket Carolyn indirekte prosessen, men var lite aktiv i pastorenes 

samtalemøter. Marji var lojal i forhold til sin mann, men uttrykte  i etterkant at hun hadde 

opplevd det vanskelig å samarbeide med Carolyn og Ed.  
                                                 
74 Intervju juli 1998. 
75 Intervju februar 1999 
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Carolyn sa om seg selv at hun hadde en svært enkel tro. Hun opplevde guddommens 

tale, men oftest var disse ordene ikke så klare som Larrys. When God speaks to me it is words 

without words. You just know that you know. It's just that sense that this is it. (Carolyn i 

intervju juli 1998). Hun og Ed fikk oftest en følelse av ro og trygghet, mer enn klare 

befalinger. Dette ser vi tydeligere når vi ser på hvordan de i tiden etter at de mottok kallet 

gradvis fant veien videre: 
 

It was really a process. Ed and I had felt called by God to be somehow involved in 
full-time ministry when we were a part of a Presbyterian church, and we both heard 
the call together, but we didn’t know how that would look like, or what it meant, 
because we were not young kids at all, so we just started looking around, checking out 
various ministries and missions. Then praying and asking God if that was it. 
Sometimes it was real obvious that it wasn’t a fit, but we weren’t sure. That’s a pretty 
broad thing. To be in full-time ministry can take on a lot of different shapes and forms, 
but like I said, we were willing and we were open, but we didn’t have any clear 
directions to what that would look like. (Intervju med Carolyn juli 1998). 
 

Marji og Larry får klare profetiske ord og budskap, mens Carolyn og Ed i sterkere 

grad tar valg ut i fra en indre følelse (”sense”). Alle vil bruke ord som ”Guds ledelse” og 

”Guds ord til dem”, men framgangsmåten vil være svært forskjellig. For Marji og Larry vil 

det være et nært forhold mellom det å høre og handle, mens Ed og Carolyn gradvis går i en 

retning uten helt å vite hvordan de skal nå målet. Problemer oppsto da disse personene møttes. 

Alle hadde de det jeg vil kalle en ”opplevelsesnær tro”. De ville derfor bruke de samme ord 

om fenomener og løsninger, men tankegangen om hvordan de skulle handle og forholde seg 

til disse ordenene var svært forskjellig. I etterkant var alle pastorer enige om at det var 

problemer i lederskapet, men forskjellene kom i hvordan utfordringene skulle møtes og hva 

som burde gjøres. At de alle opplevde å utøve guddommens plan hjalp ikke på 

samarbeidsproblemene. 

Hvorfor opphørte de profetiske ordene i den perioden de virkelig kunne ha trengt dem? 

Larry forklarte det med at de befant seg i en ”fog of war”. I en krigstilstand ble det vanskelig å 

høre fra guddommen. Ed, Marji og Carolyn forklarte det med at det var for mange emosjoner 

tilstede. De klarte ikke å høre eller se klart i den situasjonen de befant seg. Spesielt for Marji 

og Larry ble det vanskelig å forstå situasjonen. De hadde fulgt guddommens befalinger til 

punkt og prikke, og hadde ofret mye for å følge disse befalingene. Resultatet av disse 

anstrengelsene ble kaos og trøbbel. De kommer inn i en tilstand av tvil. Jeg tolker det dithen 

 154



at de blir forsiktige med å lytte etter profetiske ord. Ved å handle på de ordene de tidligere 

opplevde å ha mottatt hadde de havnet i den nåværende situasjon. Denne situasjonen kunne 

forklares på ulike måter. Enten hadde Marji og Larry lyttet og handlet riktig. Da var det 

guddommens vilje at de skulle få disse problemene. En annen løsning var at Larry hørte feil, 

og at de derfor var ute av guddommens plan og vilje. En tredje løsning var at Ed og Carolyn 

ikke var lydige i forhold til de ord guddommen talte til dem gjennom Larry, mens en fjerde 

løsning var at guddommen ikke fantes. Alle disse scenarier var mulige løsninger, og Marji og 

Larry fortalte i et intervju seks måneder senere at de i konflikten hadde opplevd det vanskelig 

å lytte etter guddommens tale. Også etter at de hadde forlatt kirken hadde de blitt tvunget til å 

tenke igjennom det de hadde opplevd. Til da hadde de ikke fått noen nye profetiske ord, og de 

var i en tilstand av tvil i forhold til hva de hadde gjort og hva som ventet dem.  

Konflikten hadde nå kommet så langt at meglerne godtok en splittelse i lederskapet. 

Løsningen ble at Marji og Larry forlot stillingene som pastorer, og de ble også indirekte 

oppfordret til å forlate kirken. Av hensyn til kirkens fred var det viktig at ikke Marji og Larry 

forble en del av menigheten. Dette kunne i følge meglerne ha skapt partier i kirken, og det 

ville på lang sikt ha vært svært destruktivt for Marji og Larry å befinne seg i et fellesskap der 

de ikke lenger hadde noen lederposisjoner. Det var tid for å la nyheten komme ut i kirken.  

 
Offentliggjørelse og helbredelse 

Meglerne rådet tidlig pastorene til å holde konflikten og meglingen konfidensiell. 

Problemene burde kun snakkes om med meglerne og de andre involverte. Da splittelsen ble et 

faktum ble offentliggjørelsen en viktig hendelse. Meglerne tok kontrollen og ønsket at dette 

skulle skje på en spesiell måte. De uttrykte klart at denne splittelsen måtte skje uten for mye 

konfrontasjon eller handlinger som kunne virke kirkesplittende. Offentliggjørelsen ble derfor 

tatt ut av pastorenes kontroll og ”iscenesatt” av meglerne. Alle pastorene var enige om at de 

ønsket det beste for kirken, og at de derfor ville følge meglernes råd. Pastorene stillte opp på 

fire offentlige møter der meglerne forklarte konflikten, før de ulike pastorene slapp til med 

sine versjoner. I møtene ble ikke mange detaljer offentliggjort, men pastorer og 

menighetsmedlemmer hadde en mulighet til å dele sine frustrasjoner over situasjonen som 

hadde oppstått. I slutten av disse møtene hadde de tilstedeværende mulighet til å fortelle 

hvorfor og hvordan de satt pris på pastorene som forlot kirken. Det første møtet var med 

kirkerådet (the board), det andre var et møte med ulike ledere i kirken. Så var det et møte med 
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kirkens forbedere, før konflikten ble snakket om i et åpent menighetsmøte der alle kunne 

delta. Jeg vil gi en kort beskrivelse av det tredje møtet der alle pastorene, begge meglerne og 

kirkens forbedere deltok. Alle møtene hadde en lignende oppbygning, så i beskrivelsen av det 

tredje møtet sees også oppbygningen i de andre møtene. Denne beskrivelsen er en noe 

bearbeidet utgave av mine feltnotater fra møtet 4. september 1998.  

 
Forbedermøte i Vineyardkirken 

Møtet fant sted i kirkerommet i Seattle Vineyard, og nærværende var kirkens 

bønneledere (ca. 15 personer), de fire pastorene, psykolog Thomas og bedriftsstrateg Alanis, 

samt undertegnede feltarbeider. Thomas og Alanis oppfordret alle de frammøtte til å sette 

stolene i en ring for å få en god samtalesituasjon. Etter at dette var gjort tok Pastor Ed ordet 

og sa at pastorene ønsket å fortelle litt om den prosessen de hadde vært igjennom. Han ba en 

kort bønn for kvelden og samtalen før han ga ordet over til Thomas, som begynte med å si:  

 
Jeg  og Alanis var de to involverte konsulentene (”consultants”)  i denne prosessen. 
Alanis har tidligere vært involvert i en annen prosess i en kirke her i Washington. Det 
gikk bra. Der hadde de også en prosess som strakk seg over noen uker. Pastorene her 
har også hatt tøffe sekvenser der de har snakket om positive og negative sider ved 
hverandre. Alle opplevde at prosessen var positiv og utviklende for dem, inkludert meg 
selv. Etter fem møter opplevde Marji og Larry at de ikke kunne fortsette. Dette 
opplevdes smertefullt for alle de involverte. De forsto at de kunne ha fortsatt 
prosessen, men mistenkte at det kunne ende på samme måte likevel. Marji og Larry 
følte seg emosjonelt utslitte og følte at de ikke hadde energi til å bruke mer tid på 
denne prosessen. Deretter diskuterte vi hvordan vi skulle fortelle dette til menigheten. 
Vi fant ut at vi skulle ha et ledermøte sist søndag. Så skulle prosessen diskuteres flere 
steder, i hjemmegruppa (mandagsgruppa), her på bønneledermøtet, og så på 
menighetsmøte til søndag. Vi ønsker at dette skal kunne bli en sorgprosess for folk. I 
kveld ønsker vi å åpne opp for samtale og spørsmål, men først skal vi la pastorene 
slippe til med noen tanker. 

 

Thomas oppfordret pastor Marji til å snakke først. Hun sa at hun opplevde det 

vanskelig å skulle bli skilt fra folk så plutselig. Hun uttrykte at hun ville savne denne gruppen 

i særdeleshet. Larry overtok og sa at han elsket denne gruppen og at han var lei for at dette 

skjedde. Han sa at han vanligvis opplevde Guds klare tale før store endringer i hans liv. Det 

hadde han ikke opplevd denne gang. Han hadde bare opplevd at han måtte slutte. Han klarte 

rett og slett ikke mer. Prosessen hadde vært både god og vond for ham og Marji. Han sa at han 

var lei for at kirken måtte inn i en ny sorgprosess, siden de hadde vært inne i en sorgprosess 
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da de kom dit. Larry avsluttet med å si: ”Gud er trofast”. Carolyn var den første av de 

gjenværende pastorene som snakket. Hun sa at mange hadde opplevd henne distansert og 

fjern. Hun ba om tilgivelse for det, og håpet at det kunne endres. Hun sa at hun opplevde seg 

redd for å binde seg til mennesker siden hun hadde blitt skuffet så mange ganger i livet. 

Spesielt hadde det vært vondt for henne til denne dag at en annen leder hadde forlatt dem. 

Hun sa at hun fortsatt ikke visste hvorfor, og at hun ville bli glad om noen kunne fortelle 

hvorfor det hadde skjedd den gangen. Hun sa også at hun og Ed gang på gang hadde bedt folk 

om å komme til dem og snakke om de hadde problemer med dem som personer, men at dette 

ikke skjedde. Hun hadde lurt en hel del på hvorfor. I det Carolyn sa dette tok Meg ordet. Hun 

sa at det krevde mye mot å komme til lederne og si sin mening. Hun opplevde ikke at hun 

hadde det motet. Den siste av pastorene som skulle dele sin versjon var Ed. Han fortalte at 

prosessen ikke var over. Alanis og Thomas ville fortsette prosessen med ham og Carolyn, og i 

en tid etter dette ville de gå svært sakte framover. Dette var ikke tiden for å gjøre de store 

endringer eller visjonære ting. Nå trengte de tid til å gjennomarbeide prosessen og se på hva 

lederskap handlet om. Han ønsket å se på seg selv og om hans personlighet kunne ha skapt 

problemer. Han sa at han ville be om tilgivelse om han hadde såret noen i denne prosessen. 

Det hadde ikke vært meningen. Han mente at alle som hadde vært i denne prosessen ønsket 

det best mulige for kirken.  

Etter denne sekvensen med pastorene tok Thomas igjen ordet. Nå ønsket han at 

tilhørerne skulle få bearbeide noen av sine tanker og følelser. Han mente at kirkemedlemmene 

kunne oppleve denne konflikten på ulike måter. I følge Thomas kunne mange oppleve 

splittelsen i lederskapet som en skilsmisse der Larry og Marji hadde stått for det moderlige, 

mens Carolyn og Ed hadde stått for det faderlige i kirken. Det kom raskt noen kommentarer 

på dette. En kvinne mente at det ikke kunne beskrives slik, fordi man ikke skiltes som kristne. 

Det var dermed vanskelig å kunne forholde seg til en slik analogi. Hun mente at pastorene 

aldri hadde lovet hverandre eller Gud evig troskap, og at det aldri hadde vært meningen at 

pastorene skulle være her for alltid. Hun mente at det var bedre å se på det som et team som 

nå hadde valgt ulike veier. De hadde prøvd en tid, men det hadde ikke lyktes. Meg tok ordet, 

og mente at hun opplevde det som en skilsmisse. At situasjonen var vond og ikke enkel å 

forholde seg til. Hun lurte også på hva som egentlig lå bak det som hadde skjedd. Thomas sa 

at det først og fremst var at Marji og Larry følte seg så emosjonelt utslitte at de ønsket å slutte.  
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Det ble så et lite sammenstøt da Meg sa at hun hadde hørt at de hadde blitt bedt om å 

slutte, gå ut av kirken. Ed spratt nesten opp av stolen da han hørte dette og spurte hvem som 

hadde sagt det til henne. Det ville hun ikke si, og Ed sa at det nettopp var slike rykter som 

skapte problemer i kirker, løse påstander uten noe hold. Mange kastet seg inn i debatten og de 

prøvde å få klarhet. Garth sa at det som ble sagt på søndag var at Marji og Larry hadde blitt 

bedt om å tenke over hva som ville være best for kirken etter at de hadde gått av som pastorer. 

De fant da ut at det beste ville være å gå ut av kirken. Marji sa at det ville blitt vanskelig å 

være der, for de hadde hatt en funksjon som ledere. Folk ville ha problemer med å slutte å se 

på dem som det, og dermed var det beste å gå ut av kirken. Meg mente fortsatt at dette 

betydde at noen utenfra hadde bedt dem å gå, siden de ble spurt om å vurdere dette. Mange 

«angrep» dette, og Meg sa at hun opplevde det vondt at hun ble «straffet» for å si sin egen 

mening og komme fram med det. Ed hadde nå roet seg helt ned og sa med rolig stemme at de 

hadde tolket situasjonen forskjellig og at det vanskeliggjorde kommunikasjonen. Samtidig 

takket han henne, og mente at hun absolutt viste mot ved å si det hun gjorde. For meg ble det 

tydelig at Ed gjennom møtet hadde gått igjennom en prosess i forhold til hvordan han burde 

forholde seg til Meg. Fra å fare opp i sinne hadde han i løpet av møtet funnet roen til å komme 

henne i møte og til og med gi henne honnør for motet hun viste ved å konfrontere. Meg strålte 

opp da han skrøt av henne, smilte et bredt smil, og var tydelig glad for å høre det. Thomas 

sluttet seg til det Ed sa og skrøt også av Meg. Hennes spørsmål hadde åpnet opp for en svært 

viktig diskusjon. Diskusjonen om konflikten kunne sammenlignes med en skilsmisse fortsatte 

i enda noen minutter før Thomas avbrøt debatten og sa at det var viktig å bruke tid til å  

takke Marji og Larry for hva de hadde betydd for hver enkelt. Han ønsket en takkerunde der 

folk skulle dele hva Larry og Marji hadde betydd for dem rent personlig. De fleste 

tilstedeværende fortalte ulike opplevelser og inntrykk de hadde fått med og av Marji og Larry. 

En fortalte om en helbredelse hun hadde opplevd etter forbønn fra Larry, en annen fortalte om 

hvordan Marji og Larry hadde oppmuntret henne til å være en forbeder, og gjennom denne 

oppmuntringen gått inn i tjenesten med ny frimodighet. En tredje fortalte om pussige episoder 

der Larry hadde ropt dyrelyder i bønnemøter, mens en fjerde person hadde blitt oppmuntret av 

å se hvor søte Marji og Larry var sammen. Flere uttrykte sin takknemlighet for hva de hadde 

betydd i forbønnsteamet og at de hadde gitt selvtillit og tro på at Gud kunne bruke dem. 

Mange gråt mens de fortalte, og papirlommetørklær ble sendt rundt i ringen. Thomas ønsket 
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at alle skulle be for Marji og Larry, og det skjedde ved at pastorene satt i midten mens de 

tilstedeværende la hendene på dem og ba for dem. De ulike bønneledere ba for Marji og 

Larry, og bønnene var blandet med mange tårer fra de tilstedeværende. Larry og Ed ba også 

for hverandre og velsignet hverandre i den videre tjenesten.  

 
Eksperter og terapi 

Alle pastorene opplevde at de befant seg i en vanskelig fase da de bestemte seg for å 

akseptere å gå inn i terapi og megling. Jeg vil vektlegge dette i analysen. For det første var 

konflikten og løsningen dominert av meglere. De kunne sees som eksperter innen sine felt. 

For det andre valgte pastorene en terapeutisk tilnærming til konflikten og hvordan den burde 

offentliggjøres i kirken. Pastorene går på denne måten inn i noe som er svært typisk for 

mennesker som lever i en moderne verden. Anthony Giddens skriver: 

  
Since fateful moments, by definition, are highly consequential, the individual feels at a 
crossroads in terms of overall life-planning. Fateful moments are phases when people 
might choose to have recourse to more traditional authorities. In this sense, they may 
seek refuge in pre-established beliefs and in familiar modes of activity. (Giddens 
1991:142) 

 

Det er interessant å merke seg at handlingsmønsteret blant pastorene tilsvarer  i form 

Giddens’ analyse i møte med ”skjebnesvangre øyeblikk”. Om vi følger Giddens i hans 

utlegning ser vi at aktørene valgte andre autoriteter enn de vanligvis gjorde. Pastorene i 

Seattle valgte vanligvis det jeg har kalt opplevelsesnær tro i slike øyeblikk, men denne troen 

hadde vært med på å skape problemene pastorene opplevde, og det ble derfor vanskelig å ta 

den i bruk for å løse konflikten. Det kan også sies at opplevelsnær tro fordrer et hierarki. 

Gjennom profetiske ord og erfaringer får aktørene direkte ord og løsninger fra det de opplever 

som guddommen. I denne situasjonen er det fire pastorer, bevisst eller ubevisst fanger de opp 

at de andre pastorene får andre signaler og profetord enn dem selv, og en konfrontasjon kan 

dermed ikke skje uten at pastorene setter spørsmål ved den andres evne til å høre fra 

guddommen.  

Psykologisk innsikt og kommunikasjonsteorier ble tatt i bruk for å forsøke å finne en 

løsning. Målet for deres søken ble i innhold akkurat det motsatte av det Giddens tegner opp i 

sin utlegning. Der mennesker i Giddens analyse søker mot ”tradisjonell” tro og aktiviteter, 
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søker pastorene i Seattle bort fra tro og guddommelig intervensjon i behandlingssituasjonen. 

De mistet ikke troen, eller tok avstand fra den, men de opplevde at situasjonen ble så 

uoversiktlig og vanskelig at de trengte hjelp fra mer nøytrale ”eksperter” for å kunne finne en 

løsning. De fikk en forståelse av at problemene måtte løses ved å gå inn i en refleksiv prosess 

der målet ble å tilpasse selvet til pastorenes nye situasjon. I de offentlige møtene ble det 

understreket at det hadde vært problematisk for pastor Larry å tilpasse seg rollen som 

assistentpastor etter å ha vært hovedpastor i ti år i en annen menighet. På grunn av tidligere 

hendelser hadde det også blitt vanskelig for pastor Ed å ha tillit til sine medarbeidere. Dette 

var bare to av mange problemstillinger som hadde å gjøre med tidligere opplevelser og 

traumer. Meglerne ønsket å konfrontere og bearbeide pastorenes rolleutførelse og 

selvforståelse. Forståelsen var knyttet til en overbevisning om at selvet kunne endres og 

bearbeides, og at en forståelse av aktørenes livssituasjon og handlinger kunne få fram en 

løsning. Tilbake til Anthony Giddens: 

 
The reflexivity of modernity extends into the core of the self. Put in another way, in the 
context of a post-traditional order, the self becomes a reflexive project. Transitions in 
individuals’ lives have always demanded psychic reorganization, something which 
was often ritualised in traditional cultures in the shape of rites de passage. But in such 
cultures, where things stayed more or less the same from generation to generation on 
the level of the collectivity, the changed identity was clearly staked out – as when an 
individual moved from adolescence into adulthood. In the settings of modernity, by 
contrast, the altered self has to be explored and constructed as part of a reflexive 
process connecting personal and social change. (Giddens 1991:33). 

 

Meglerne forsøkte å hjelpe pastorene til å bearbeide sin selvforståelse i møte med 

personlig og sosial endring. I de siste årene før konflikten hadde alle pastorene opplevd 

vanskelige situasjoner enkeltvis og i sammen. Meglerne gikk dels tilbake til disse i samtalene, 

dels forsøkte de å få pastorene til å reflektere over hvordan de utførte sine roller. Mye av tiden 

i møtene gikk med til å forsøke å sette ord på hvordan aktørene opplevde situasjonen, med 

andre ord reflektere over seg selv og sin rolle. Målet ble at aktørene skulle bli i stand til 

å...provide discursive interpretations of the nature of, and the reasons for, the behaviour in 

which they engage. (Giddens 1991:35). Giddens ser ikke på selvidentitet (self-identity) som et 

distinkt kjennetegn, eller som en samling av kjennetegn i individet, men han ser på selvet (the 

self)...as reflexively understood by the person in terms of his or her biography. (Giddens 

1991:53). Som jeg tidligere har nevnt inkluderte pastorenes narrativer fortellinger der 
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guddommen intervenerte i deres liv. Ingen av pastorene kunne se på seg selv eller sin egen 

historie uten å inkludere en relasjon til guddommen. Denne relasjon ble understreket i 

pastorenes narrativer der guddommens intervensjon har kommet som et resultat av pastorenes 

valg.. Blant mange valg, både religiøse og sekulære, hadde de valgt å stille sine liv til 

disposisjon for en høyere makt. Deres pastorposisjoner ble en livsstil (”lifestyle” – Giddens 

1991:5). Posisjonen ble dermed nært knyttet til pastorenes selvforståelse og selvidentitet. Ved 

å handle på de impulser de hadde opplevd å motta fra guddommen kom de opp i konflikt og 

problemer. Deres livsstil og selvidentitet ble truet i den nye situasjonen. Konflikten kunne 

dermed ikke løses utelukkende ved å ta i bruk bønn, profetier eller sjelesorg. Et alternativt 

system måtte bli tatt i bruk. Meglerne (som selv var kristne) tok ikke avstand fra pastorenes 

tidligere forståelse, men forsøkte å integrere en ny forståelse i deres selvforståelse og 

rolleutførelse. Denne forståelsen inkluderte det jeg anser å være en av de grunnleggende deler 

av terapi, nemlig tvil. Tvil på sin egen evne til å ha sannheten alene, og en vilje til å lytte til 

andre, og ikke minst stole på andre mennesker. Dette ble en voldsom utfordring for de 

involverte, og for to av pastorene ble hele prosessen så vanskelig at de bestemte seg for å gi 

opp. Et halvt år senere kom pastor Larry med en innrømmelse. Da de begynte prosessen 

hadde han trodd at konsulentene og pastorene skulle ta tak i Eds problemer, men da møtene 

startet rettet konsulentene oppmerksomheten mot alle de involverte. Larry var overbevist om 

at han hadde sannheten, og da konsulentene truet denne forståelsen ble han svært oppgitt. 

Tvilen, som da var en del av terapien, og som Larry opplevde, truet hans selvidentitet og hans 

biografi som en som hører guddommens stemme. Anthony Giddens skriver: 
 
Since individuals typically move between different milieux or locales in the course of 
their everyday life, they may feel uncomfortable in those settings that in some way 
place their own lifestyle in question. (Giddens 1991:83). 
 

Utfordringen for Ed var først og fremst knyttet til det å ha tillit til konsulentene og de 

andre pastorene. Dette ble så og si umulig i forhold til Larry, for det første på grunn av 

mistillit basert på ulik rolleutførelse, for det andre på grunn av at han følte seg truet av Larry 

og for det tredje på grunn av profetord og andres mistillit til Larry. Giddens skriver om 

hvordan mennesker søker grunnleggende tillit, men at denne tillit er avhengig av en del 

faktorer: 
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Such trust presumes the opening out of the individual to the other, because knowledge 
that the other is committed, and harbours no basic antagonisms towards oneself, is the 
only framework for trust when external supports are largely absent. (Giddens 
1991:96). 
 
 

Å våge å leve som kristne ledere i en moderne verden 
Da Larry og Marji forlot kirken fortsatte Carolyn og Ed prosessen med Thomas og 

Alanis. Det ble trolig lettere for Ed å ha tillit til konsulentene siden disse ikke hadde 

personlige grunner til å angripe Eds posisjon. De var også eksperter som Ed hadde tillit til ut i 

fra deres faglige kvalifikasjoner. Sosiologen Zygmunt Bauman skriver om eksperter at: 
 
The expert is a person capable, simultaneously, of interrogating the fund of 
trustworthy and supra-personal knowledge and of understanding the innermost 
thoughts and cravings of a single person. As an interpreter and mediator, the expert 
spans the otherwise distant worlds of the objective and the subjective. He bridges the 
gap between guarantees of being in the right (which can only be social) and making 
the choices that one wants (which can be only personal). In the ambivalence of his 
skills, he is, so to speak, resonant with the ambivalent condition of his client. (Bauman 
1991:199).  
 

Til tross for at meglerne sterkt utfordret Ed i hans personlige liv og i hans rolle, gikk 

dette greit å forene med hans livsstil som pastor og hans biografi. Gjennom hele året så jeg i 

Ed en evne til å inkludere nye og andre tanker. Som jeg tidligere har nevnt rekontekstualiserte 

Ed alt fra Sandis høye sko som et tegn på hennes posisjon i den åndelige verden, til begrepet 

postmodernisme som en tankegang som kunne åpne vei for en ny forståelse av hva det ville si 

å leve som kristne. Denne holdningen tok han med seg i den videre prosessen med Alanis og 

Thomas. I løpet av året jeg var i Seattle så jeg at Ed åpnet seg mer opp for andre ledere og for 

å lytte til mennesker rundt seg. Da jeg ett år senere skulle dra fra Seattle ønsket Ed at jeg 

skulle fortelle ham hvordan jeg så på ham som pastor. I mitt svar vektla jeg det jeg anså som 

hans sterke og svake sider, og gjennom det hele inntok Ed en lyttende stilling der han i liten 

grad forsøkte å forsvare seg selv (som han til dels gjorde i begynnelsen av mitt feltarbeid). 

Det kunne se ut til at Ed hadde integrert ”den terapeutiske tvil” i sitt liv og i sin biografi. Han 

valgte bevisst å gi rom for andre menneskers tanker, og forsøkte å ta i mot de råd han kunne 

få. Ed forsøkte bevisst å leve med en tro som kunne forenes med et liv i en moderne verden. 

På samme måte så jeg noen måneder senere i Larry en vilje til å gå i seg selv og se på 

prosessen fra ulike innfallsvinkler. Han var ikke lenger pastor, og forsøkte å orientere seg på 

nytt uten å ha denne rollen. 
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Selv om denne konflikten foregikk i et religiøst fellesskap hadde aktørene med sine 

handlinger og framgangsmåte plassert seg solid innenfor det moderne. Gjennom å akseptere 

psykologisk terapi risikerte pastorene mye. De godtok at utgangen av konflikten ble mer 

usikker.  
 
Therapy is not simply a means of coping with novel anxieties, but an expression of the 
reflexivity of the self – a phenomenon which, on the level of the individual, like the 
broader institutions of modernity, balances opportunity and potential catastrophe in 
equal measure. (Giddens 1991:34) 
 

Utgangen av konflikten skapte både katastrofe og muligheter for de involverte. 

Katastrofen ble for Marji og Larry knyttet til at de faktisk måtte forlate sine posisjoner og 

kirken. De endte også i følelsesmessig forvirring, der tvilen ble rådende. Giddens ser på denne 

form for forvirring som  mer grunnleggende enn bare det å være rådvill. Den kan 

karakteriseres som kaos: This chaos is not just disorganisation, but the loss of a sense of the 

very reality of things and of other persons. (Giddens 1991:36). Marji og Larry forsøkte i 

månedene etter at de forlot kirken å reflektere over hva som hadde skjedd og hvordan de 

skulle gå videre. På mange måter måtte de finne tilbake til kommunikasjonen med 

guddommen. De levde i en tilstand av ambivalens. På den ene siden hadde de opplevd 

guddommens kall til Seattle og Vineyardkirken, og burde ut i fra dette fortsatt være i sine 

posisjoner i kirken. På den andre siden hadde de gått bort fra dette kallet uten å ha hørt 

guddommens stemme, de befant seg dermed i en tilstand av uro. Sosiologen Zygmunt 

Bauman er opptatt av at mennesker i en situasjon av kaos kan bli ute av stand til å ta valg. 

Han skriver: The main symptom of disorder is the acute discomfort we feel when we are 

unable to read the situation properly and to choose between alternate actions. (Bauman 

1991:1). Det ble i de første månedene etter at de forlot kirken umulig for Marji og Larry å se 

alternative handlinger for å komme ut av situasjonen. De var ikke i posisjonene der de 

opplevde guddommen hadde plassert dem, men de ønsket fortsatt å være i guddommens plan, 

og gjøre hans vilje. De ble i noen måneder værende i en tilstand av ambivalens. Uten å høre 

guddommens stemme måtte de selv reflektere over hvordan de igjen kunne skape orden i sine 

liv. Bauman er opptatt av at refleksjon rundt det å skape orden er et kjennetegn på det 

moderne. We can think of modernity as of a time when order – of the world, of the human 

habitat, of the human self, and of the connection between all three – is reflected upon. 

(Bauman 1991:5). Marji og Larry tok noen måneder senere et valg uten å ha hørt 
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guddommens stemme. Ved å flytte til San Diego håpet de å få orden på sin tilværelse og igjen 

få gjenopprettet dialogen med guddommen. Dette betyr ikke at de var uten tro og håp i denne 

perioden. De opplevde fortsatt guddommens nærvær og kjærlighet, men hadde problemer med 

å høre profetiske ord knyttet til deres framtid og tjeneste. Etter å ha reflektert over dette i 

lengre tid, og søkt råd hos andre, bestemte de seg for å flytte. Ved å ta denne bestemmelsen 

håpet de igjen å få orden i sine liv. De måtte selv ta valget. 
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8: SLUTTORD: RELIGION I DET MODERNE 
 
 

 
 
 

 Selv i en tid da tradisjonelle institusjoner utfordres, har religionene bestått. Mennesker 

ser ut til å ha et behov for en religiøs overbygning over sine liv. De troende søker sammen for 

å dele tro og erfaringer, og gjennom dette skapes religioner. Definisjonen av religion som 

”den institusjonaliserte tro” hadde utgangspunkt i mitt materiale. Denne definisjonen vil 

kunne ha gyldighet i fellesskap med religioner som fordrer en tro.  

Ved å dele inn denne avhandlingen i to deler har jeg fokusert på at det religiøse kan 

deles i to sfærer, det individuelle og det kollektive. Blant aktørene i Seattle Vineyard hadde 

troen betydning for individer, men også en avgjørende betydning i forhold til å danne 

fellesskap og religion. Gjennom en vektlegging av tro har jeg ønsket å understreke det 

dynamiske i dannelsen av religion og kirke i dette fellesskapet. Religion blir i denne 

forståelsen et sosialt fenomen med utgangspunkt i menneskers erfaringer og individuelle 

opplevelse av det de opplever som det guddommelige. Jeg ser ikke bort i fra at det ligger 

føringer i tekst, tradisjon, maktforhold og guddommelig intervensjon, men i denne 

avhandlingen ligger vekten på de individuelle og sosiale aspekter ved religionsdannelsen.  

I teologi og innhold er det lite som skiller pastorene i Seattle Vineyard fra klassisk 

protestantisk teologi, men de sitter inne med få sanksjoner mot mennesker som har 

divergerende oppfatninger i teologiske spørsmål. På tross av dette hører jeg få aktører som 

uttrykker grunnleggende teologiske oppfatninger som i sterk grad skiller seg fra de andres. 

Dette kommer av at medlemmene tilpasser seg hverandre. Dels kan dette skje gjennom å høre 

pastorenes forkynnelse, dels gjennom det jeg har valgt å kalle trosforhandlinger. La oss nå 

avslutningsvis se litt nærmere på religion med utgangspunkt i Seattle Vineyard.  
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VERDIER OG AMBIVALENS 

Liv i det moderne fordrer ulike tilnærminger til tradisjonelle institusjoner. Blant disse 

institusjoner finnes religion. I tillegg til tekst, tradisjoner og maktforhold dannes religion ut i 

fra enkeltmenneskers valg, og de føringer disse valg gir for fellesskapet. Som jeg før har 

nevnt lever moderne mennesker i krysningspunkter mellom ulike verdisystemer og 

utfordringer. Dynamikken og nyskapningen denne situasjonen gir, forandrer vilkårene for 

religion.  

Sentralt i forståelsen av religiøse systemer finner vi verdier. Verdier blir ikke 

nødvendigvis normative ut i fra krav som pålegges aktørene med utgangspunkt i religionens 

sanksjonsmuligheter eller autoritet. Det normative kan oppdages analytisk i at verdiene 

framstår som det beste valg for enkeltaktørene. Valgene kan være et resultat av at 

handlingsmønsteret gir det beste resultat for den enkelte aktør, det sosialantropologen Fredrik 

Barth vil kalle verdimaksimering (Barth 1994:12). En slik maksimering behøver ikke å være 

et resultat av en kynisk, strategisk plan fra enkeltaktørenes side, men kan komme som et 

resultat av at mennesker ønsker å fylle behov hos seg selv og andre, samt gjøre det beste ut av 

den situasjonen de befinner seg i. Det betyr å leve ut de verdiene man ønsker å fremme. I min 

framstilling har verdier utgangspunkt i samhandling mellom enkeltaktører og ikke 

nødvendigvis i fellesskapet som helhet. I dette følger jeg Fredrik Barth:  
 
Verdier er begreper som gjelder for vurderingen av individers handlinger og ytelser, 
ikke for kollektive institusjoner. I denne betydningen blir verdier alltid gjort relevante 
innen en kontekst av parametrer som blir fastsatt av eksisterende institusjoner. (Barth 
1994:138). 
 

I dette utsagnet ser vi at verdier må sees i lys av individers handlinger og ytelser. Når 

jeg skriver om ”verdisystemer” gjør jeg det ut i fra en tanke om at samhandling mellom 

aktører gir de parametrene for adferd som Barth nevner. Disse parametrene kan ha 

utgangspunkt i tekst, tradisjoner, maktforhold eller i det som ser mest hensiktsmessig ut i 

øyeblikket, men parametrene får sin effekt i samhandlingen.  

Det er ikke mulig å se verdier utelukkende ut i fra aktørers handlinger. Til det er 

verdiorienteringer i for sterk grad basert på tilfeldige løsninger som gjennomføres i nuet. 

Verdier forhandles det om, og et handlesett eller tankegang som kan være en verdi for én 

person, kan bli sett på som lite verdifull for en annen. I samhandlingen mellom ulike aktører 

oppstår de institusjonelle parametrene som Barth nevner i sitatet ovenfor. Enkeltaktørers 
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delaktighet i ulike verdier vil variere, og i ulik grad vil forskjellige aktører dele verdier. Det å 

tro, og ikke minst å handle ut i fra sin tro, har i seg tilslutning til ulike verdier. Som vi så i 

kapitlet om ”trosforhandlinger” får samhandlingen et element av forhandling om i hvilken 

grad de ulike verdier skal vektlegges, det vil si hvilke parametre som skal legges til grunn for 

samhandlingen. Antropologen Raymond Firth skriver om verdier ut i fra et feltarbeid på øya 

Tikopia. Han skriver: 
 
Å snakke om verdier forutsetter erkjennelsen av preferansekvaliteter i forbindelsene 
mellom mål og middel i sosiale kontekster. Verdier impliserer en gradering av ting og 
handlinger ut fra deres relative ønskelighet. (Firth 1953/1964:221).   
 

 Firth understreker forholdet mellom det individuelle og det kollektive i tilslutningen til 

verdier. Jeg anser denne framstillingen som noe statisk i forhold til hvordan verdier stadig blir 

utfordret og blir gjenstand for forhandlinger. I forhold til Firth vil jeg sette spørsmålet ”hvem 

sanksjonerer og hvordan”? Min påstand er at denne sanksjoneringen foregår i samhandling. I 

samtalen mellom Frank og Bryan i kapittelet om trosforhandlinger så vi hvordan ulike 

standpunkter ble gjenstand for forhandling. Begge justerte de sitt syn noe, mens de vektla det 

relasjonelle i samhandlingen. Uenighet ble ikke så farlig som åpen konflikt. Konflikten måtte 

dysses ned ved å vektlegge relasjon eller en slags syntese av begge syn. Det kan sies at ulike 

verdier ble forhandlet fram gjennom samhandlingen, og at samtalen gav retningslinjer for 

hvilke verdier som var de mest aktverdige. Fredrik Barth problematiserer Firths tilnærming 

ved å spørre om hvor grensene går for hva som kan kalles verdier. Han spør:  
 

Når stopper preferansekriteriene for mine valg å være verdier og blir simpelthen 
beskrivelsen av mine hedonistiske ønskemål? Snakker vi fortsatt om verdier når 
forskriftene blir så idealiserte at deres virkninger på handlinger ikke lenger kan 
spores, og alle vet at det er øyentjeneri når de uttrykkes?.... (Barth 1994:131) 

 

Fredrik Barth stiller en del viktige spørsmål. Likevel må det være lov å spørre seg om 

det ut i fra Barths tilnærming blir mulig å snakke om verdier. Min påstand er at verdier er 

knyttet til menneskers holdninger, og ikke bare til deres handlinger. Om ikke mennesker 

klarer å leve opp til sin egen standard kan de likevel ha det som et mål å etterleve sine egne 

verdier. Når Debra i Amazon.com gir etter for presset og godtar å selge Starr-rapporten (Kap. 

3) gir hun ikke avkall på sine verdier, men hun blir tvunget til å leve med en dobbelhet. På 

den ene siden fastholder hun sine kristne verdier, mens hun på den andre siden må godta at 
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verden har blitt slik at ikke hennes verdier alltid kan presses på andre. Så lenge hun er en del 

av et selskap som har et mål om å bli markedsleder, må hun bøye seg for ”markedets røst” og 

gå på kompromiss med sine verdier. Blir hun da det Fredrik Barth kaller en ”øyentjener” som 

sier en ting, men handler på en annen måte? Jeg mener klart nei, og at Debra til tross for 

spenningen hun kommer opp i, blir enda sterkere overbevist om verdiene hun ønsker å 

fremme. Overbevisningen blir så sterk at hun innfører det jeg har valgt å kalle en ”imaginær 

framtid”. I denne framtiden skal hun unngå ambivalensen, og leve helt og fullt i henhold til de 

verdiene hun ønsker å fremme. Lederne av Amazon.com blir ikke verdiløse i Debras 

perspektiv. De opererer med verdier om å være hardtarbeidende, dyktig og arbeidssom, 

verdier som Debra deler. Problemene for Debra ligger i at ledelsen har enkelte mål som hun 

ikke deler. For henne er det ikke en verdi at selskapet skal selge produkter for enhver pris. For 

henne er den postmoderne tid, som hun setter som merkelapp på vår tid, en tid der enkelte 

kjerneverdier fremmes. Debra anser det som en sannhet at intelligens har blitt den fremste 

verdi i postmodernismen.  

Ambivalens preger Debras liv i denne perioden. Hun opplever det vanskelig å leve i 

samsvar med sine verdier i Amazon, men innrømmer samtidig at hun deler, og til dels 

arbeider for å fremme ledelsens interesser. Fredrik Barth skriver:  
 
Vi må ikke gjøre oss selv blinde for de dype ambivalensene som preger folks 
verdiholdninger: hvordan de samtidig kan ønske og allikevel avvise, rose og allikevel 
ikke skatte, verdsette og allikevel ikke strebe etter, og, mest gåtefullt, praktisere noe, 
men allikevel ikke konseptualisere det som verdifullt. (Barth 1994:132) 

 

Verdier blir i denne forståelsen stadig utfordret av det levde liv. Mennesker handler 

ikke alltid i samsvar med sine verdier. Hadde jeg som antropolog kun sett Debra i 

samhandling i Amazon ville jeg trolig ha sett henne som en person som etterlevde ledelsens 

verdier. Ved å se Debra i kirken og i samhandling med ulike personer forstår jeg at hun 

opererer med ulike verdisett i ulike settinger, verdier hun på ulikt vis integrerer og avviser. På 

denne måten blir Debra dypt involvert i det moderne ved å stå i krysningspunkter mellom 

verdier i Amazon, Vineyard og i samfunnet rundt. Dette er i samsvar med det bildet Giddens  

tegner av moderne mennesker som dypt involvert i det å reflektere over seg selv og sin rolle i 

verden: In the context of a post-traditional order, the self becomes a reflexive project. 

(Giddens 1991:32). Debra, og de andre aktørenes forhold til verdier, viser dermed noe av det 

intime forholdet mellom individer og institusjoner. Disse aktørenes forsøk på å etterleve 
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verdier og å påvirke andre i samme retning, er noe av kjernen i troens institusjonalisering. 

Denne institusjonalisering skal jeg se i lys av sosiologen Wade Clark Roofs begrep 

”wholeness-hunger”, helhetshunger. 

 

HELHETSHUNGER 

 Anthony Giddens skriver om det moderne: High modernity is characterised by 

widespread scepticism about providential reasons, coupled with the recognition that science 

and technology are double-edged, creating new parameters of risk and danger as well as 

offering beneficent possibilities for humankind. (Giddens 1991:28). Giddens skriver at 

mennesket forventet å kunne underlegge seg de sosiale og naturlige omgivelsene, men at 

endring hverken lar seg bestemme av menneskelige forventninger eller kontroll. Roof mener 

at denne usikkerheten gjør behovet for opplevelser som styrker fellesskapet ettertraktet.  
 

As a species we may be reaching limits on the extent to which we can, or will, tolerate 
compartmentalization: once wholeness-hunger sets in, it manifests itself in processes 
of ”de-differentiation” – that is, in constructive efforts at reintegrating life 
experiences...all aimed at healing the wounds of minds, bodies, and souls – deliberate 
searching, it might be said, for experiential unities people feel they have been robbed 
of.  ( Roof 1999:62-63). 

 

I Roofs analyse blir aktørene i moderniteten opptatt av å søke etter helhet i det usikre. I 

min analyse er det nok Debra som er nærmest en slik tankegang. For henne blir nåtiden 

vanskelig å forholde seg til. Betyr det at hun da blir stående som et splittet menneske uten 

mulighet til å oppleve helhet i tilværelsen? Jeg mener å se at også Debra har i seg 

helhetshungeren som Roof beskriver. I Debras forståelse blir problemet løst ved å se på 

framtiden som et sted der hun igjen skal oppleve helhet, og hun kan leve fullt ut for 

guddommen. Dette gir henne en opplevelse av helhet i nåtiden, ikke minst på bakgrunn av 

hennes distansering fra egen rolle i Amazon.com. I denne distansering og vektlegging av 

framtiden, finner vi Debras strategi for å oppleve helhet og mening i tilværelsen.  

Andre aktører i Seattle Vineyard viser også gjennom sine liv, ord og handlinger denne 

helhetshunger. De integrerer på ulike vis forskjellige former og teknikker for å oppnå den 

helheten de etterstreber. For kunstneren Susan har hennes kristne tro blitt overbygningen som 

hun ser alt annet i lys av. Gjennom kunst, yoga og dans opplever hun at guddommen taler til 

henne, og til andre gjennom henne. Hun tar i bruk teknikker og tankesett fra andre tradisjoner 
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og setter dem inn i en ramme av kristen teologi og forståelse. Ut i fra dette får hun en helhet i 

sitt liv, og i forståelsen av verden rundt. På samme måte trekker Frank inn World Music og 

ulike folkeinstrumenter i lovsangen. Han tar dermed uttrykk fra såkalt sekulær musikk og 

integrerer uttrykkene i det mange opplever som en av de høyeste former for kommunikasjon 

mellom guddom og menneske i denne forsamlingen, nemlig lovsang. Han forsøker å bringe 

ulike former for musikk og framføring inn i kirkelokalet, og på den måten skape en bro 

mellom ”verden” og kirken, med andre ord skape en helhet i hans egen musikkopplevelse, og 

forhåpentligvis for deltagerne i forsamlingen. Enda tydeligere kommer dette fram i et intervju 

med Harold, en av de andre lovsangslederne i Seattle Vineyard. Dette er lovsangslederen som 

brukte Nirvanas låt ”Smells like Teen Spirit” i lovsangen (beskrevet i innledningskapitlet). I 

intervjuet fortalte han bakgrunnen for at han brukte denne låten: 
 
We did "Lord of Every Man" to the tune of "Smells like Teen Spirit", heck, I don't 
mind taking from whatever, I mean, God is a creative God. Creativity comes from God 
whether it's in a secular or Christian setting. God speaks through his creation, and 
some of that is through unsaved people creating music. (intervju 10. Mars 1999).  
 

I denne forståelsen uttrykker også Kurt Cobain og de andre medlemmene av gruppen 

Nirvana guddommens kreativitet, og lovsangsleder Harold opplever kreativiteten som et 

uttrykk for ”Guds tale”. Nirvanas musikk blir med andre ord ikke et uttrykk for moralsk 

forfall eller for ”motkreftene”, men blir sett som et uttrykk for guddommens kreativitet, og 

inndefineres som noe flott og aktverdig. Truende uttrykk blir på denne måten inkludert og 

omformet til å bli et uttrykk for guddommens kreativitet og nærvær. Som vi så i 

innledningskapitlet ble sangen mottatt med stor begeistring. Intensiteten og dansen var trolig 

like høy som på rockeklubber i Seattle, og vi ser hvordan Harold skaper en ”bro” som skaper 

ny helhet og mening for ungdommene i Seattle Vineyard.  

Villigheten til å søke og finne nye uttrykksformer og trosuttrykk behøver ikke å bety at 

aktørenes tro utvannes og blir en vag, grenseløs åndelighet. Roof skriver: spiritual seeking is 

elevated as a prominent religious theme and can itself be a creative, revitalizing experience, 

even a venue to transforming the meaning of the religious itself. (Roof 1999:75). I sin søken 

etter nye erfaringer og nye måter å formidle sin tro, viser mange av medlemmene i Seattle 

Vineyard en bemerkelsesverdig åpenhet for ulike opplevelser, tanker og teknikker. I dette 

vitaliseres troen, og ikke minst formidlingen av den gjennom gudstjenester og i samtaler. 

Mange opplever at både de, og kirken, er underveis. En av medlemmene sier ved en anledning 
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at kirken er ”always changing”, alltid i endring. Betyr dette at det ikke finnes en helhet i 

fellesskapet, og at medlemmene forgjeves forsøker å skape et fellesskap? For å svare på dette 

kan det være fruktbart å se litt nærmere på hvordan vi kan se på helhet, eller holisme, i en 

samfunnsvitenskapelig tilnærming til religion     

 

MONISTISK VS. DUALISTISK HOLISME 

La oss løfte aktørenes helhetshunger opp på et høyere analytisk plan. Kan det sies at 

aktørene midt i en tilstand av å være underveis, i et analytisk perspektiv allerede skaper 

helhet? Det er lite tvil om at både Debra, Susan, Frank, Harold, Ed og andre opplever at de 

gjennom sin improvisasjon og fellesskapsdannelse får en holisme, eller en slags orden, i sin 

tilværelse. Opplevelsen av helhet kan oppleves i det å være underveis i religionsbyggingen. 

Målet er der framme, men underveis forsøker aktørene å skape orden i sine liv. 

Sosialantropologen Odd Are Berkaak skriver: 
 
...en monistisk holisme (har) som sin bærende idé at mennesket er i stand til å skape 
orden. Dette innebærer at det på ethvert tidspunkt er mulig å tolke kulturelle prosesser 
på vei mot helhet. (Berkaak 1992:32). 

 

De troendes samfunn kan sees som et fellesskap med basis i monistisk holisme. Det 

sistnevnte betyr at aktørene er på vei mot noe, og at fellesskapet ikke utgjør en statisk, 

dualistisk helhet. Helheten finnes da i selve prosessen, i det at de prøver å skape orden. Min 

påstand er at aktørene i Seattle Vineyard opererer med en monistisk holisme i forhold til det å 

skape fellesskap, mens deres oppfatning av sammenhengene i verden er preget av tanken om 

en helhet hos Gud mennesker har beveget seg bort fra (en dualistisk holisme). Tilbake til 

Berkaak: 
 
Vi kan altså si at holismen i sin dualistiske form forutsetter at det eksisterer en 
transcendental og opprinnelig helhet i universet i form av en almen kraft eller en 
overordnet struktur. I denne versjonen inneholder den en subtil form for 
kulturpessimisme som ser sivilisasjon som distansering fra holos. (Berkaak 1992:32) 
 

I en kirke som Seattle Vineyard er det liten tvil om at guddommen for aktørene 

nettopp er en slik ”almen kraft eller overordnet struktur”. I Debras perspektiv, som ikke er 

enestående blant medlemmene i Seattle Vineyard, er synet på sivilisasjonen (Amazon, USA, 
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Seattle osv.) til dels svært dystert. Mennesket har ut i fra Debras ståsted forlatt sin gudgitte 

moral, og er på vei mot å være oppsplittet i selvet, som i sin tur gir et samfunn uten 

overordnede normer eller moral. Ved å forlate guddommens plan har mennesket forlatt sin 

posisjon i skaperverket. Dette vil igjen skape kaos. De fleste aktører i Seattle Vineyard ville 

være med på en slik beskrivelse av verden, og det er derfor jeg mener å se at de opererer med 

en holisme i en dualistisk form. Det er likevel ikke så enkelt. For å si litt mer om dette går vi 

tilbake til empirien i de foregående kapitler.  

La oss begynne med hovedpastor Ed. Som beskrevet i kapitlet om tro i det moderne 

ønsker pastor Ed å forene en kristen forståelse med et vitenskapelig språk. Ulike begreper fra 

universitetsdiskursen inkluderes i pastorens taler, og samtaler og diskusjoner foregår ofte på et 

høyt, abstrakt nivå. Pastoren ønsker å ha en åpen holdning, og i trossamtaler og diskusjoner 

ønsker han mer å utveksle erfaringer og standpunkter enn å overtale. Pastor Ed er på mange 

måter en bricoleur av de sjeldne. Han rekontekstualiserer både begreper (kap. 3), 

kirkemedlemmenes sko (kap. 5) og Franks nyskapende sanger (kap. 4), og tolker det alt i lys 

av en kristen forståelse. I denne prosessen skaper han helhet for de tilstedeværende, og de 

opplever seg som verdsatt med hele seg, både de intellektuelle fra universitetsmiljøet, 

ungdommen med moteplagg og sangeren som trekker inn andre former og uttrykk blir møtt 

med åpenhet fra Ed. Deres ulike uttrykksformer, som ofte har blitt sett på med skepsis i ulike 

kirker, blir i Vineyard møtt med åpne armer. Dette er karakteristisk for det Wade Clark Roof 

kaller ”seeker sensitive churches”, kirker der det å søke blir sett på som en naturlig del av det 

å være kristen. Roof skriver:   
 
Seeker churches organize activities and programs with the expectation that people 
have questions, maybe even doubts. They assume that people probably know very little 
about religious traditions – the meaning of symbols and teachings, why the faith is 
practiced as it is. The music, the preaching, the programs are oriented to 
contemporary life and relating faith to spiritual seeking. Such churches cater to a 
psychological culture and try to connect the language of self with a language of 
transcendence…In this way Evangelical churches build bridges to a changing 
culture… (Roof 1999:25). 
 

Det er ikke tilfeldig at det nettopp er en person76 fra en Vineyardkirke som i Roofs 

analyse blir presentert som en representant for en “seeker sensitive church”. Kirkene er 

muligens de som i form går lengst i en vilje til å integrere og tilpasse nye uttrykksmåter og 

                                                 
76 Sam Wong fra San Jose Vineyard Christian Fellowship, California 
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spørsmål i fellesskapets felles prosjekt. Medlemmene av Seattle Vineyard blir ut i fra dette 

konstant tvunget til å reflektere over fellesskapet, individenes rolle i det, og hvordan liv i det 

moderne kan kombineres med en teologi som til dels er konservativ i innhold. På bakgrunn av 

at aktørene i dette fellesskapet blir stående i slike krysningspunkter kan det være interessant å 

se nærmere på hvordan deres prosjekt kan gi grunnlag for det Berkaak kaller monistisk 

holisme: Simmel leverte råstoffet til mosaikk-metaforen i sin visjon av det moderne mennesket 

som befinner seg i krysningspunkter mellom ulike sosiale sirkler. I det sistnevnte perspektivet 

ligger det en mulighet til å utvikle en monistisk holisme (Berkaak 1992:40). I de foregående 

kapitler er det nettopp denne tilstanden av å være i krysningspunkter mellom ulike sosiale 

sirkler som kjennetegner aktørene i Seattle Vineyard. De blir likevel ikke bare stående i disse 

krysningspunktene, men prøver på ulike måter å skape orden og samhørighet. Selv om 

aktørene opplever at deres livsverden blir utsatt for moralsk forfall, som Debra uttrykker det, 

prøver de likevel å skape helhet og kontinuitet i tilværelsen. Denne helheten finner de nettopp 

i integreringen av ulike kulturelle elementer, og i formidlingen av dette. Den protestantiske 

tradisjon blir utfordret gjennom aktørenes vilje til å ekskludere og inkludere ulike elementer i 

livs - og trosutøvelsen. Selv Debra, som ser på verden rundt som et sted i moralsk forfall, tar i 

bruk ulike strategier; fra å søke forbønn i collegegruppen, til å planlegge for framtiden og 

søke råd hos andre. Hun søker etter helhet i sitt liv. Doktorgradsstudenten Cathy fortalte i 

intervjuet at hun hadde tatt et oppgjør med deler av sin kristne forståelse. Gjennom studier og 

livets gang hadde hun avvist og integrert ulike oppfatninger for at troen kunne gi mening i en 

foranderlig verden. Berkaak skriver i sin framstilling: 
 
For å demonstrere at det er nettopp i møtet med dekonstruksjonsdiskurser vi trenger 
den monistiske holismen og den monografiske skrivemåten, kan vi se nærmere på et 
eksempel på en av de tilsynelatende aller mest "fragmenterende" og deformative 
kulturytringene i samtiden, nemlig den såkalte "dødsmetall-genren" i rocken. Den 
framtrer estetisk og ideologisk som ren negativitet. Den er ikke bare "sentrifugal" i 
forhold til den dominerende sentralkulturen, men fjerner seg også fra det den 
oppfatter som normal rock." (Berkaak 1992:41-42). 
 

Odd Are Berkaak henviser til et intervju med Death Metal bandet Cadaver (Berkaak 

1992:41-). I intervjuet framstiller gruppen seg som nyskapende, men også som tilhørende en 

tradisjon. De anser seg som sluttpunktet for noe, men også som en begynnelse på noe nytt, 

som enda er uavklart og åpent. Berkaak mener at denne gruppen uttrykker det samme 

kultursyn som Manchester-skolen utviklet gjennom studiet av urbaniseringsprosesser i det 
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sørlige Afrika på 1940-tallet, nemlig at: Kultur er "et lagerskur av mening" hvor det enkelte 

subjektet kan trekke fra og legge til. Denne unike identiteten er så, paradoksalt nok , det som i 

sin tur danner grunnlag for nytt fellesskap (holos) (Berkaak 1992:44). For bandets tilhengere 

virker ikke det unike og spesielle i rockebandets stil og framføring nødvendigvis avvisende. 

Cadaver har fått platekontrakt med bandet de liker best, og har et ubegrenset fellesskap med 

tilhengere "der ute" et sted. Bandet fyller det enkelte oppfatter som en mangel ved 

sentralkulturen, og denne mangelen muliggjør at nye former for fellesskap dannes med 

bakgrunn i et behov. 

På samme måte ser vi i mitt materiale hvordan opplevelser og erfaringer, som til dels 

er merkelige og spesielle, er grunnleggende i hvordan mennesker oppnår en 

fellesskapsfølelse. Frank understreket i et av intervjuene hvordan han fikk et dypere fellesskap 

med mange i menigheten etter at han selv hadde fått manifestasjoner. Mange kristne kirker og 

menigheter har i liten grad vært åpne for manifestasjoner og opplevelser. Tvert i mot har 

kirkeledere understreket hvordan disse kan føre mennesker på villspor. Torontofornyelsen ble 

på mange måter en trussel mot kirkestrukturer og makthierarkier, det som kan ansees å være 

sentralkulturen. Aktørene opplevde å få fylt et behov for nærhet til det guddommelige og til et 

fellesskap basert på lignende erfaringer. Erfaringene kan tolkes i ulike retninger, og kan 

knytte mennesker sammen på forskjellige måter. Fornyelsen i Toronto fikk 

verdensomspennende betydning. Erfaringer, manifestasjoner og opplevelser ga startskuddet 

for at tusenvis av mennesker fra hele verden kom til Toronto. Musikk, bøker og 

undervisningsmateriale ble produsert og distribuert til hele kloden. Et nytt fellesskap uten 

grenser ble skapt gjennom at noen personer opplevde manifestasjoner, erfaringer og 

opplevelser i Toronto, Canada.  

Dette betyr ikke at de opplevelser og erfaringer medlemmer i Seattle opplever gir de 

samme resultat. Der ser det ut til at disse erfaringene i sterkere grad inngår som ett element 

blant flere i hvordan mennesker skaper sine liv og påvirker fellesskapet. Som vi har sett 

tidligere trekker personer inn ulike teknikker og metoder fra ulike religiøse og sekulære 

tradisjoner. Yoga, meditasjon og ulike former for matrestriksjoner (vegetarianere osv.) inngår 

for mange i dannelsen av deres identitet som kristne. I formidlingen av det kristne budskap 

har vi også sett hvordan kunst og ulike musikkformer (Grunge, World Music) blir inkludert i 

gudstjenester og møter. Det kan dermed se ut til at religion i denne forståelsen blir et 
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"lagerskur av mening". Mennesker finner sammen ut i fra ulike behov og mangler, og 

troserfaringer og ideer deles med ulike personer. Kontinuerlig vokser det fram nye rammer for 

helhet og fellesskap. Kirken er, som pastor Ed ved en anledning sier, "never the same", men 

samtidig er det i denne endringen mange linjer, og en retning som deles av mange. Det blir 

vanskelig å skille ut en overordnet struktur, men i krysningspunktene dannes det både orden 

og fellesskap, og det er i denne samhandlingen jeg også i Seattle Vineyard finner eksempler 

på monistisk holisme.   

  

RELIGION I EN MODERNE TID 

 Sosiologen Peter Berger skriver i artikkelen ”Protestantism and the Quest for 

Certainty” (1998) at han tok feil i tidligere analyser da han mente å forutse at religioner ville 

bli svekket av modernitet. Han mener å se at feilslutningen lå i hans tilnærming til pluralisme. 

I de tidligere bøkene tok han det for gitt at det selvfølgelige ved tro og verdier ville 

undermineres av pluralismen. I de senere år har han innsett at han tok feil, og at religionene 

har framgang som aldri før. Han skriver: 
 

Pluralism, for our purposes, can simply be defined as the coexistence and social 
interaction of people with very different beliefs, values and lifestyles. This state of 
affairs is indeed generally associated with modernity, but it does not necessarily lead 
to secularization, as is most clearly shown by America, a "lead society" (to use Talcott 
Parsons’s term) both for modernity and for pluralism. Rather, the effects of pluralism 
are more subtle, but nonetheless of great importance: pluralism influences not so 
much what people believe as how they believe. (Berger 1998:782)  

 

I det moderne, mener Berger, kan mennesker fortsatt ha de samme meninger og 

verdier som forfedrene, men de holder de på en annen måte. Det som før var selvfølgelig ut i 

fra fødsel har nå blitt gjenstand for valg. De fleste av medlemmene i Seattle Vineyard har selv 

valgt å bli en del av fellesskapet. Få har gjennom foreldre blitt ”født inn i troen”, og veien til 

Vineyard har skjedd som et resultat av mange valg. På mange måter kan de videreføre mange 

av foreldrenes verdier (”hva de tror”), men de gjør det ut i fra valg, og ikke som noe overført 

og arvet (”hvordan de tror”). 

Pluralisme gir mennesket flere valgmuligheter, men gir samtidig en høy grad av 

usikkerhet (Berger 1998:783- ). Berger bringer inn hvordan mennesker i det moderne søker 

etter sikkerhet (”certainty” – Berger 1998:784). Dette kan sammenlignes med den 
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helhetshunger jeg beskrev tidligere i kapitlet, men har likevel et noe annet fokus. Der Roofs 

helhetshunger omtaler sammenheng og helhet i livet, taler Bergers sikkerhet om en 

intellektuell overbevisning. Om mennesket ikke er i stand til å leve i en tilstand av usikkerhet 

mener Berger å se at de vil svinge konstant mellom nihilisme og fundamentalisme: The 

dialectic between relativism and the competing claims to absolute truth is ongoing. In every 

nihilist there is a fanatic screaming to get out, and conversely every fanatic is a potential 

nihilist. (Berger 1998). Vineyardleder Todd Hunter og pastor Ed har på mange måter fanget 

opp dette når de uttrykker et ønske om å plassere bevegelsen, og kirken, i ”the radical 

middle”. Dette er et dristig prosjekt, og Berger understreker hvordan disse kirkene gjerne blir 

sett som ”svake” i forhold til de gruppene som sier: Kom til oss og få den sikkerheten du 

savner. Pastor Ed sier igjen og igjen at han ikke vil gi alle svarene. I et av mine intervjuer spør 

jeg ham om hva som gledet ham mest med gudstjenesten dagen før. Han svarer raskt at han 

gledet seg veldig over å se en av byens hjemløse ta plass på tredje rad, og uttrykke 

takknemlighet for at han fikk være en del av fellesskapet. Ed fortsatte med å si at han i 

motsetning til andre pastorer og ledere er uten noen klar visjon for denne personens liv. Han 

vil hjelpe og støtte ham, men vil ikke gi ham alle svarene. Dette er en holdning som 

gjenspeiles i flere intervjuer og samtaler. Troen innebærer, med noen unntak, ikke at aktørene 

blir uten tvil eller usikkerhet, men de har foretatt et valg om å tro, noen ganger på tross av 

omstendighetene. Dette valget er ikke basert på at de aldri tviler, men har sin basis i at de har 

funnet en slags balanse mellom troen og livet de lever.  

Berger mener at kristne i dag tilbys tre arenaer der sikkerhet kan finnes: kirkelige 

institusjoner, troen på Bibelens ufeilbarlighet og personlige, religiøse opplevelser. I liten grad 

søker aktørene i Seattle Vineyard sikkerhet i kirkeinstitusjonen. Tvert i mot viser de liten 

interesse for kirkesamfunnet, og de fleste sier at de like godt kunne ha valgt et annet 

kirkesamfunn om det møtte deres behov og/eller tjeneste på en bedre måte.  

Noen få velger å si at de tror på Bibelens ufeilbarlighet, og at hvert ord og bokstav er 

direkte diktert av Gud. De fleste velger en mellomposisjon som sier at Bibelen er skrevet av 

mennesker, inspirert av Gud, men at den må tolkes inn i vår tid og kultur. Bergers tredje 

moment ser ut til å være det aktørene i Seattle Vineyard søker; sikkerhet gjennom personlige 

erfaringer av det guddommelige. Det er også i dette feltet kampen har stått innen 

Vineyardbevegelsen. Bevegelsens ledelse har ikke ønsket at medlemmene skulle bygge for 
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mye på manifestasjoner og opplevelser, og de har prøvd å begrense dette noe. De har forsøkt å 

etablere en mellomposisjon, en radikal middelvei. Det radikale ligger nettopp i at en 

mellomposisjon er, som Berger påpeker, svak. Det krever styrke å befinne seg i spenningen 

mellom to posisjoner, og Vineyardleder Todd Hunter påpeker at flere har forlatt bevegelsen 

av denne grunn. Denne mellomposisjonen mellom relativisme og absolutisme, som pastor Ed 

kaller forsvarlig relativisme ("responsible relativism"), kan sees som relativiserende, men 

samtidig holder den troen høyt. Denne troen kan inkludere menneskers tro og tvil, for den går 

utover kunnskap, og over i tillit til en guddom som har sannheten. Berger mener å se at vekten 

på tro har en lang historie innen protestantisme: The Protestant principle implies a rejection 

of all absolute claims, ipso facto of all offers of restored taken-for-granted certainty. It insists 

that the believer should live by faith alone. (Berger 1998). Det er likevel ikke først og fremst i 

aktørenes tro vi ser denne mellomposisjonen. Min påstand er at de fleste aktører i Seattle 

Vineyard opererer med det jeg har valgt å kalle "opplevelsesnær tro", denne troen finner 

nettopp sin sikkerhet i Bergers tredje moment, religiøse opplevelser.  

Som i forholdet mellom dualistisk og monistisk holisme ser jeg i fellesskapsdannelsen 

eksempler på det Berger beskriver i forhold til moderne menneskers forhold til tro. I 

religionsbyggingen i Seattle Vineyard sees mye vilje til å innta mellomposisjoner. Pastor 

Carolyn sier i et intervju at akseptasjon ("acception") skal være grunnstenen i kirkens 

holdning til mennesker. Kirkens lederskap er i det hele tatt lite villig til å diskutere hvem som 

kan ansees å være utenfor eller innenfor i fellesskapet. Det er likevel interessant å se hvor lite 

medlemmene assosierte seg med bevegelsen, og til dels kirken. Få var sikre på om de ville 

være i kirken om ti år, og de ville absolutt ikke forplikte seg til å bli i kirken så lenge. Peter 

Berger spør: 
 
...will these institutions (bygd på det protestantiske prinsipp om troen alene) not be 
extraordinary weak; associations of individuals with no deep commitment? Can such 
institutions survive? Well, the sociology of American religion suggests an answer: Yes, 
such institutions may be rather unreliable; but, yes, they can survive - and sometimes 
they show a surprising vitality. (Berger 1998)  

 

De fleste av medlemmene i Seattle Vineyard har selv valgt å bli en del av fellesskapet. 

Det gir kirken en egen dynamikk og vitalitet. Få er der av tvang eller av vane, men de er der 

fordi de har valgt å tro, og forbli en del av fellesskapet.  Sosiologen Helmut Schelsky skriver i 

artikkelen "Can permanent reflection be institutionalized":  
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The most important difference (fra "sterke" institusjoner) will be that the members of 
these institutions will always remember that they have chosen to belong to them and 
that this choice could in principle be revoked. Such institutions are, by definition, 
voluntary associations. The same voluntariness by which people choose to join them 
may at a later date allow them to leave. In this sense, these institutions are "weak". 
Conversely, institutions that are experienced as being an irresistible destiny are 
"strong". (Schelsky i Berger 1998) 
 

Frivilligheten er dermed fellesskapets styrke og svakhet. Styrken ligger i at 

medlemmene faktisk har valgt dette fellesskapet blant mange andre, mens svakheten ligger i 

at vissheten om valgmulighetene gjør det enkelt å bytte fellesskap. 

Seattle Vineyard er en evangelisk kirke, det vil si at medlemmene oppfordres til å være 

misjonerende og evangeliserende. Ovenfor har jeg karakterisert Seattle Vineyard som en 

"svak" kirke i betydningen åpen og inkluderende, med få av fundamentalistenes klare svar. 

Hvordan forenes dette med misjonerende og evangeliserende? I det neste avsnittet vil jeg 

diskutere hvordan kirkens lederskap plasserer kirken, og hvordan de ønsker å nå ut med sitt 

budskap. 

 

KIRKEN OG VERDEN 
 

”I see myself as a market place preacher. I wanna speak in a voice that will be heard in the 

market place.”  

Pastor Ed Cook (I intervju med meg 28. juli 1998). 

  

Til nå har jeg analysert kirken som et fellesskap med vekt på de ”indre” anliggender; 

på det å tro, skape fellesskap og gi mening for de involverte. Kirker i USA går likevel utover 

denne målsetningen, de må nå ut med sitt budskap. På hvilke måter kan ønsket om effektiv 

formidling observeres i Vineyardbevegelsen? Jeg vil i dette avsnittet trekke noen linjer til 

markedsføring fra Sosialantropologen Marianne Liens bok Marketing and Modernity. 

 Det er ikke min mening å fremstille kirkens lederskap som selgere av åndelige 

opplevelser for økonomisk fortjeneste. Økonomisk ser det ut til at kirken får inn nok midler 

uten å behøve å ha lange kollekttaler eller utøve press på andre måter. Det er likevel et faktum 

at enhver organisasjon eller sammenslutning som ønsker å vokse, er avhengig av ressurser. De 
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må nå ut med sitt budskap for å vokse. Seattle Vineyard er en relativt ny kirke. Ed og Carolyn 

grunnla kirken i 1987, og i løpet av drøye ti år har de bygd opp et fellesskap med over tre 

hundre medlemmer. De har posisjonert seg i kirkelandskapet, og ser ut til å ha funnet en stil 

og form som tiltaler en viss gruppe mennesker i Seattle.  

 Marianne Lien understreker hvordan aktørene begrepsfester det de kaller "markedet" 

ved hjelp av ulike metaforer. Liens informanter ser på marked som territorial space 

(territorielt rom), a battlefield (en slagmark), an environment of natural selection (omgivelser 

av naturlig utvelgelse) eller som a flux of transformation (overflod av endring). (Lien 

1997:96). Disse metaforene er ”gode å tenke med”, og kan i følge Lien forsterke påvirkningen 

i prosesser der en persons forståelse blir tatt i mot av en annen. Samtidig påvirker tenkning 

gjennom metaforer oppfattelsen av virkeligheten. For Liens markedsførere i selskapet Viking 

Foods blir det særdeles viktig å forholde seg til det de kaller "markedet". It is important to 

create products that are adapted to the environment. One must, in other words, know the 

market, a task which is not easy, considering its constant shifts and changes. (Lien 1997:96).  

Pastorene Marji og Ed uttrykker eksplisitt at de forsøker å finne nøkler for å kunne formidle 

til mennesker utenfor fellesskapet. De prøver å forstå verden utenfor kirken. Om vi trekker en 

analogi til markedsførere i Viking Foods kan det sies at Marji og Ed anser "markedet" som 

gjennomsyret av det de kaller en postmoderne tenkning. Endringstankegangen i Liens siste 

metafor deles dermed av pastorene i Seattle. Dette blir ikke bare en viten pastorene forholder 

seg til passivt, men det er noe de ønsker å møte aktivt. Forut, under og etter konflikten jeg 

beskrev i kapittel syv arbeidet en bedriftsstrateg (Alanis) tett med lederskapet. Hele veien 

utfordret hun lederne på hvem de ønsket å nå, og hvordan. Pastorene blir dermed utfordret til 

å ta del i en tankegang som preger bedrifter og organisasjoner ellers i USA, og det blir viktig 

for pastorene å kjenne verden utenfor kirken. Det er ikke tilfeldig at pastor Ed i en E-post spør 

andre ledere: If our culture becomes experience focused, what will the consequences be for 

the participatory church as community? Skjer det store endringer i det pastor Ed kaller “our 

culture”, må muligens kirken tilpasse seg den nye virkeligheten. Ihvertfall er det en vilje til å 

se på muligheten for endring.  

 Viljen til å tilpasse seg verden utenfor kirken ligger også innebygd i 

Vineyardbevegelsens teologiske og filosofiske grunnerklæring (Theological and 

philosophical statements – Hunter 1995). I innledningen til denne skriver Todd Hunter at 
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denne erklæringen skal gi et innblikk i bevegelsens lære, men også de verdier og 

prioriteringer som gjør bevegelsen unik. Her framgår det at bevegelsen skal være “culture 

current”, det vil si at den skal være tilpasset den omkringliggende kultur. Dette skal 

gjenspeiles i det å utvikle; an atmosphere of ease, and to speak, act, and dress in ways in 

which our culture can respond positively. (Hunter 1995:26). Ikke minst skal dette sees i 

gjennom lovsangen i Vineyardkirkene: We desire Spirit-enabled worship in a style that is 

intimate, dynamic, culture current, and life changing. (Hunter 1995:27). Ord som intimate, 

dynamic, culture current og life changing er knyttet til individer og deres møte med et åndelig 

fellesskap, men ordene sier også en del om hvordan bevegelsen og kirken er en del av en 

amerikansk virkelighet. Individualitet, personlig vekst og individets muligheter er 

grunnleggende kategorier i en amerikansk kontekst. Her plasseres disse kategoriene innenfor 

en kirkelig kontekst, og knyttes dermed til gudsrelasjon og et åndelig fellesskap. Det er liten 

tvil om at den form Vineyardledere etterstreber er knyttet til å nå ut til til amerikanere. Ved å 

"pakke inn" budskapet i en form som amerikanere gjenkjenner, kan budskapet formidles 

lettere. I Vineyardbevegelsens eget blad VOV presenteres denne viljen til å tilpasse seg. 

(Bogart 1998:8-). Artikkelen omhandler Dayton Vineyard Christian Fellowship, og hvordan 

kirken i løpet av 7 år fikk 1200 medlemmer. Det ser ut til at pastoren, Doug Roe, har funnet 

en formidlingsnøkkel. Det hele startet med to opplevelser:  
 
It was at the job as a product rep for Borden Foods where Doug learned a powerful 
ministry lesson. Instead of pushing the product and selling, Doug decided to serve his 
clients. "Becoming client focused completely changed my outlook", he says. Not only 
did his sale increase but so did his client satisfaction. "What would this look like in 
ministry?" he wondered. (Bogart 1998:9) 
 

 Den andre opplevelsen hadde han ved et besøk på McDonalds. Under lunsjen 

opplevde han at Gud spurte ham et spørsmål: "What do you like about McDonalds?" Doug 

skrev ned fire ting: vedvarende produkter, vennlig atmosfære, god service, og at man kan gå 

inn og ut som man vil. Ved å tilpasse gudstjenestene til de unådde opplevde pastor Roe at 

Gud gav ham et løfte: Create a customer-friendly weekend service, and I will send the lost to 

you. Artikkelen fortsetter med å beskrive hvordan pastoren har bygd opp kirken med et mål 

om å nå et marked:  
 

Doug started seeing the people who come to his church not as congregants with a 
commitment but as customers making choices. As Doug tried to consistently offer the 
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"product" that would point people to Christ, he discovered what market he was 
competing in. "VCF Dayton wasn’t competing against other churches," Doug says 
intently. "We were competing against the Sunday morning culture of leisure - sleeping 
in, reading the Sunday paper, going to brunch." (Bogart 1998:9) 

 

I denne framstlillingen brukes markedstermer direkte. Her presenteres markedet i 

kamptermer ("competing against"). Denne forståelsen av "marked" kan sees i lys av det Lien 

metaforisk kaller "a battlefield". Ikke bare bedrifter, men også kirker kjemper i denne 

framstillingen om det de begrepsfester som "markedet". VCF Dayton går offensivt ut med en 

tilpasset form på gudstjenestene. Hva med Seattle Vineyard? Jeg begynte dette avsnittet med 

et sitat av pastor Ed. Han så på seg selv som en markedsplasstaler. Da jeg ba ham om å 

forklare hva som lå i dette sa han:  
 
The market place is the whole market place of ideas of our culture. I want somebody  
to come over from the University of Washington, a professor, he may not be a 
Christian, and he might disagree with a lot of the belief systems that we hold, but he’s 
having an articulate conversation even though he might not come to agreement. So 
that’s what I call marketplace preaching. (mitt intervju juli 1998) 
 

Pastor Ed ønsker at hans taler skal være bygd opp på en slik måte at de blir 

intellektuelt stimulerende selv for velutdannede mennesker. Selv professorer fra University of 

Washington skal i Eds taler bli trukket med i en artikulert samtale. Her er ikke "markedet" en 

kamparena, men et sted der ideer florerer og utveksles. Dette gjennomsyrer gudstjenestene i 

kirken. Talene er intellektuelt stimulerende, musikken er variert og oppdatert, og formen er 

uformell. Eds åpne holdning, som forøvrig passer godt overens med Vineyardbevegelsens 

profil, ser ut til å prege kirken, og gir kirken en nisje i kirkelandskapet som kommuniserer 

godt med studenter og intellektuelle i University District. Forsiktigheten i forhold til inn - og 

utdefinering av medlemmer underbygger også en slik tankegang. For å kunne være i dialog, 

må respekt og akseptasjon være grunnleggende termer. Tilpasningen i forhold til hvem de 

ønsker å nå, fordrer dermed en nedtoning av visse elementer i den kristne tradisjon. Dette går 

først og fremst på en nedtoning av skillelinjer mellom de som er utenfor og innenfor. Talene 

bærer ofte preg av å være samtaler der Ed deler sin forståelse av ulike sannheter. Han 

understreker ofte at det som sies er hans forståelse, og at mennesker kan mene noe annet om 

de kan begrunne det. Talene kan likevel være svært utfordrende. Han oppfordrer 

menighetsmedlemmene til å holde en høy moralsk standard, men tilkjennegir en forståelse for 

at mennesker ikke klarer å leve opp til det. Om mennesker ikke klarer å leve opp til 
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standarden skal ikke han eller andre kirkemedlemmer være dømmende, men heller være der 

for å støtte og gi nytt håp. Poenget er ikke at menighetsmedlemmene skal bli perfekte, men at 

de skal forsøke å gå i retning av en høyere standard. Denne tankegangen har utgangspunkt i 

kirkens grunnvisjon: The Vineyard in Seattle is to be a place which by its invitational life style 

calls those who don’t know God and those who have fled God back into a relationship with 

God (talekassett med Ed fra 1995). Kirken skal ha en form som kan være tiltrekkende på 

mennesker utenfor fellesskapet, samtidig som den skal ivareta menighetsmedlemmenes behov 

for fellesskap og nærhet.  

I Seattle Vineyard er det mange som opplever en form for mening og helhet i livet og i 

menighetsfellesskapet. Det er med andre ord mulig å være usikker om mange spørsmål og 

inkludere ulike tankesett, men likevel ha noe å formidle, og faktisk skape en form for orden 

og helhet for de tilstedeværende. Religion i det moderne kan med andre ord like godt gi 

muligheter som begrensninger, en form for helhet med utgangspunkt i det fragmenterte og en 

form for orden i møte med det ambivalente. Religion i Seattle Vineyard ser ut til å inkludere 

både det fragmenterte og det helhetlige, ambivalens og orden, men likevel skapes det 

kontinuerlig mening og fellesskap for de involverte.  
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ETTERORD 
Etter å ha jobbet med et prosjekt i nesten tre år er det mange som fortjener en takk. 

Først vil jeg takke pastorer og medlemmer i Seattle Vineyard for at dere tok så godt i mot 
meg. Fra første stund opplevde jeg en positivitet og entusiasme som en feltarbeider bare kan 
drømme om. Dere ble informanter, venner, samtalepartnere og trosfrender. Vi hadde en del 
likheter, men også noen forskjeller, men jeg opplevde å bli møtt, både som venn og 
antropolog. Dere godtok min tilstedeværelse med båndopptaker, fotoapparat, og ikke minst 
notatblokk, og det er jeg svært takknemlig for. Jeg hadde aldri kommet hjem med hundrevis 
av sider med feltnotater, over femti timer med intervjuer og 2000 fotografier uten deres 
deltakelse og hjelp. TUSEN TAKK! Jeg vil også takke de familier som åpnet sine hjem for 
meg: Familien Clark i Seattle (2 dager i mai'99), Familien Chinen/Hayashi på Hawaii, 
familien Button i Blaine, pastor Marji og Larry i San Diego, samt familien Snyder i Seattle 
(Julaften 1998). Det å få være en del av en familie når man er tusenvis av mil unna sin egen 
betyr noe helt spesielt, så tusen takk! 

I Seattle vil jeg også takke Professor Edgar Winans og Chair Stevan Harral ved det 
antropologiske institutt ved University of Washington for vennlig mottakelse og for å ha gitt 
meg "Visiting Scholar" status ved University of Washington. Deres glede over at en norsk 
antropologistudent ønsket å studere et kirkefellesskap i Seattle varmet, og gjorde starten 
lettere. I forkant av feltarbeidet fikk jeg også gode tips og råd fra en rekke amerikanske 
antropologer over E-post: Sherry Ortner, Gerald Berreman, Hildred Geertz, Laura Zimmer 
Tamakoshi og Mimi Kahn ga gode råd og veiledning. Deres overskudd og vilje til å svare og 
hjelpe en norsk hovedfagsstudent imponerte meg.  

Jeg vil også få takke mine veiledere ved Universitet i Oslo. Før feltarbeidet fikk jeg 
god oppfølging og mye støtte fra Professor Ingrid Rudie, mens Førsteamanuensis Marianne 
Lien overtok veilederansvaret etter feltarbeidet. Begge ga meg god oppfølging og nyttige råd.  

En samtale med Jone Salomonsen rett etter hjemkomst fra USA ble til hjelp. En stor 
takk til henne. Elin Berg fortjener en spesiell takk. Både før og etter feltarbeidet har vi bedømt 
hverandres arbeider. Hennes gode observasjonsevne og villighet til å gi både ros og ris har 
vært til uvurderlig hjelp i dette prosjektet.  

Til slutt vil jeg takke familien for at dere er slik en fantastisk gjeng. Fra yngst til eldst 
er dere noen herlige mennesker som jeg er glad for å kjenne! Jeg vil også takke mine venner. 
Mange av dere er også som familie å regne. En spesiell takk til Vigdis og Helge for mange 
mailer og brev i rette tid. Det er også grunn til å nevne Tjodun og Per Arne som kom og 
besøkte meg i Påsken 1999. Vi hadde en fantastisk tur til California og Canada. Deres besøk 
var balsam for min sjel (som min søster ville sagt det). Til slutt vil jeg takke Gud som gir meg 
fundamentet for mitt liv.  

 183



 

Litteraturliste 
 
 
 
 
Amit, Vered 

2000: “Introduction” i Constructing the Field. Routledge, 
London. 

 
 
Barth, Fredrik 

1994:    Manifestasjon og Prosess. Universitetsforlaget, Oslo  
 
 

Bateson, Mary Catherine 
1989: Composing a life, Atlantic Monthly Press, New York. 
 
 

Bauman, Zygmunt: 
1991: Modernity and Ambivalence, Polity Press, Cambridge. 
 

 
Berger, Peter 

1998: "Protestantism and the Quest for Certainty" i The 
Christian Century August 26 - September 2, The 
Christian Century Foundation, USA. 

 
 
Berger, Peter & Luckman, T. 

1966: The Social construction of Reality. A Treatise in the 
Sociology of Knowledge, Harmondsworth, Penguin, 
London. 

 
 

Berkaak, Odd Are 
1992: ”Samtidskultur som påbegynt virkelighet” i Den 

påbegynte virkelighet – Studier i samtidskultur. 
Universitetsforlaget, Oslo.  

 
 

Bibelen 
1978: ”Matteus Evangelium”, "1. mosebok"  i Bibelen, 1978-

oversettelse, Det Norske Bibelselskap, Oslo. 
 

 
Bogart, Jon 

 184



1998: "Evangelism Stew" i Voice of the Vineyard, No 3 Spring 
1998, Anaheim, CA.  

 
 

Durkheim, Émile  
1957: "Definition of Religious Phenomena and of Religion" i 

The Elementary Forms of the Religious Life, Allen & 
Unwin, London. (Førsteutgave 1915). 

 
Eriksen, Thomas Hylland 

1993: ”Religion og ritualer” i Små steder – Store Spørsmål. 
Universitetsforlaget, Oslo 

 
  

Fitzgerald, Francis 
1981: Cities on a Hill i Roof: Spiritual Marketplace 1999. 
 
 

Gaustad, Edwin Scott 
1990: "One Small Candle May Light a Thousand" i A Religious 

History of America. First Edition: 1966. New revised 
edition: 1990. Harper/Collins, New York.   

 
 
Geertz, Clifford 

1983: ”The Native’s point of view” i Local Knowledge, 
Fontana Press, London (reissue: 1993) 

 
1993: “Religion as a Cultural System” i The Interpretation of 

Cultures. Fontana Press, London (First Edition: 1973: 
Basic Books Inc., New York). 

 
 

Giddens, Anthony 
1991: Modernity and Self-Identity. Stanford University Press, 

Stanford, California.  
 
 
Gill, Jill 

1999: Report to Vineyard Christian Fellowship Seattle. The 
Center for Social and Religious Research at Hartford 
University, Hartford. 

 
 
Goffman, Erving 

1959: "Preface" i The Presentation of self in Everyday Life, 
Penguin, London, UK. 

 
 
Goodman, Felicitas D. 

 185



1990: Where the Spirits ride the Wind - Trance journeys and 
other ecstatic experiences, Indiana University Press, 
Bloomington and Indianapolis. 

 
Grant, Amy 

1991: ”Hats” (Amy Grant/Chris Eaton)  fra Heart in Motion. 
Myrrh Records, USA.  

 
  
Gullestad, Marianne 

1989:  Kultur og Hverdagsliv. Universitetsforlaget, Oslo. 
 
 
Gupta, Akhil & Ferguson, James 

1997: "Dicipline and Practice" i Anthropological Locations, 
University of California Press, Berkeley and Los 
Angeles, California.  

 
 
Holland, Dorothy 

1999: “The Woman that climbed up the House” i Identity and 
Agency in Cultural Worlds”. Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts.  

 
 
Hunter, Todd 

1995: Theological and philosophical statements, Association of 
Vineyard Churches, Anaheim, Ca.  

 
1998: "Where to from here? Intimacy" i Voice of the Vineyard, 

Fall 1998, Anaheim, Ca. 
 
 

Lamphere, Ragoné & Zavella 
1997: “Introduction” i Situated Lives – Gender and Culture in 

Everyday life. Routledge, London.  
 
 
Lewis, I. M.  

1989: Ecstatic Religion – A study of shamanism and spirit 
possession. Routledge, London. (Second edition) 

 
 
Lien, Marianne 

1997: “Conceptualizing the market” i Modernity and 
Marketing, Berg, New York.  

 
 

Malinowski, Bronislaw 

 186



1948: Magic, Ritual and Religion; Waveland Press, Inc. 
Prospect Heights, Illinois. (Utgave 1992) 

 
 

Marsden, George M.  
1991: Understanding fundamentalism and Evangelicalism. 

Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Mich. 
 
 
Morris, Bryan 

1987: Anthropological studies of Religion, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK. 

 
  

Narayan, Kirin 
1993: “How native is a “Native” Anthropologist?” American 

Anthropologist 95 (3), 671- 86. 
 
 

Needham, Rodney 
1972: Belief, Language and Experience, The University of 

Chicago Press, Chicago. 
 
Nouwen, Henry 

1981: Intimacy, Essays in Pastoral Psychology, Harper and 
Row, New York.  

 
 

Obeyesekere, Gananath 
1981: ”Private and Public Symbols” i Medusa’s Hair. The 

University of Chicago Press, Chicago. 
 

Paden, William 
2000: “Religion” i Encarta Encyclopedia Deluxe 2001. 

Microsoft Corporation, Redmond. 
 
 

Rapp, Rayna 
1997: "Constructing Amniocentesis" in Situated Lives, Ed: 

Lamphere, Ragoné og Zavella, Routledge, London, UK. 
 
 

Repstad, Pål  
1995: Den sosiale forankring – Sosiologiske perspektiver på 

teologi, Universitetsforlaget, Oslo. 
 
 

Roof, Wade Clark 
1999: Spiritual Marketplace. Princeton University Press, New 

Jersey. 

 187



 
 
Rudie, Ingrid 

1998: ”Om deltagelse” i E-post til Per Dehlin, 19. november 
1998. 

 
 
Salomonsen, Jone 

1991: Når gud blir kvinne. Blant hekser, villmenn og sjamaner 
i USA. Pax Forlag, Oslo. 

 
1998: Methods of compassion or pretension? Conducting 

fieldwork in modern magical communities. Paper for a 
round-table discussion at the 97th annual meeting of the 
American Anthropological Association in Philadelphia, 
December 2-6, 1998. 

 
1999: Riter. Pax Forlag, Oslo 

 
 
Smith, Martin 

1998: “What a friend I’ve found” fra King of fools. 
Curious?Music, UK. 

 
 
Turner, Victor 

1967: “Symbols in Ndembu Ritual” i The Forest of Symbols: 
Aspects of Ndembu Ritual, Ithaca: Cornell University 
Press. 

 
1970: "Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de 

Passage" i Man Makes Sense, Little, Brown and 
Company, USA. 

 
 
Weber, Eugen 

1999: “Apocalypse and Science” and “The Twentieth Century” 
in Apocalypses. Hutchinson, London. 

 
 

Wuthnow, Robert 
1994: Producing the Sacred, University of Illinois, Urbana and 

Chicago. 
 

 188


	 
	 1: INNLEDNING 
	SEATTLE VINEYARD, VINEYARDKIRKEN I SEATTLE (kirkekontekst) 
	FIND A WAY (En samfunnsvitenskapelig kontekst) 
	FRA PILEGRIM TIL KIRKEGJENGER TIL SØKENDE (Historisk kontekst) 
	VINEYARDBEVEGELSEN, FORNYELSENES BEVEGELSE 
	GOD IS HERE – LET’S PARTY!!!   
	OHANA – MY FAMILY 
	AVHANDLINGENS OPPBYGNING: 
	 2: METODISKE OG TEORETISKE REFLEKSJONER 
	TEMATISK OG FAGLIG AVGRENSNING.  
	MODERNE ELLER POSTMODERNE SOM ANALYTISKE BEGREPER   
	UTVELGELSE AV FELT, ENHET OG INFORMANTER. 
	MIN POSISJONERING 
	ETISKE VURDERINGER 
	JEG, EN INNFØDT ANTROPOLOG? 
	TRO OG RELIGION SOM ANALYTISKE BEGREPER 

	3: TRO I DET MODERNE 
	POSTMODERNISME OG MORAL 
	Å FORMIDLE TRO I DET POSTMODERNE 
	POSTMODERNISME OG TRO: EN OPPSUMMERING 

	 4: TROENS INNOVATØRER 
	KUNSTNERENS DILEMMA   
	Tro, kunst og kjønn 
	Kunst og protestantisme   
	Tro, kunst og modernitet 

	ET KYSS FRA JESUS  
	IMPROVISASJONENS KUNST 
	TROENS INNOVATØRER 
	INNOVATØRER, AGENTER FOR ENDRING? 

	 5: EN OPPLEVELSESNÆR TRO 
	“I THINK GOD WANTS PER NOW!" 
	REFLEKSJON RUNDT TRO OG OPPLEVELSER 
	DEN "INDRE" ERFARING: GUDDOMMEN SOM TALER I MENNESKETS INDRE 
	GUDDOMMENS TALE GJENNOM DRØMMER 
	DEN "YTRE" ERFARING: KROPPEN SOM GUDDOMMENS TALERØR 
	MANIFESTASJONER SOM OFFENTLIG SYMBOL? 
	SANDI OG SONJA: TO UNGE KVINNER - DET GUDDOMMELIGE NÆRVÆR I FELLESSKAP. 
	GUDDOMMEN SOM ERFARING. 
	TRO I DET MODERNE - EN OPPSUMMERING. 

	 6: TROSFORHANDLINGER 
	ENHET ELLER FORTSATT FORHANDLING? 
	ENHET I MENIGHETEN. 
	ENHET GJENNOM ENIGHET 
	ENHET GJENNOM RELASJON. 
	Identitets – og religionskamp 


	 7: PROSESSEN – konflikt i religionsdannelse 
	ET KALL TIL PASTORTJENESTE 
	ET KALL TIL SEATTLE 
	Den personlige erfaring 
	”Larrys historie” som bibelhistorie, stadfestelse og handling.  

	KONFLIKTEN 
	In the Fog of War  
	Offentliggjørelse og helbredelse 
	Forbedermøte i Vineyardkirken 
	Eksperter og terapi 
	Å våge å leve som kristne ledere i en moderne verden 


	8: SLUTTORD: RELIGION I DET MODERNE 
	VERDIER OG AMBIVALENS 
	HELHETSHUNGER 
	MONISTISK VS. DUALISTISK HOLISME 
	RELIGION I EN MODERNE TID 
	KIRKEN OG VERDEN 

	 
	 ETTERORD 
	Litteraturliste 


