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Forord med takk
Det er flere som fortjener en reell takk for at jeg har kunnet fullføre min masteroppgave. Først
og fremst vil jeg takke min enestående veileder, Knut Kjeldstadli, for gode råd og bidrag
underveis i hele prosessen. På vegne av lille Esther vil jeg også takke for din
imøtekommenhet når hun har vært med sin mor på veiledning. Takk til Knut Aukrust for
nyttige innspill tidlig i prosessen, og til Nasjonalbiblioteket og de ansatte ved Spesiallesesalen
som inspirerte til valg av tema for oppgaven og sørget for tilgang til kildene etter T. B.
Barratt.
Jeg vil også rette en takk til pinsebevegelsen i Norge, til Per Kjetil Farstad, Terje Hegertun,
Anne Gustavsen, David Østby og IBRA Media – alle har vært svært behjelpelige i min jakt på
Barratts prekener, også når de muntlige innspillingene av disse viste seg vanskeligere å spore
opp enn antatt. Selv har jeg vokst opp i pinsebevegelsen, og nettopp derfor er interessen for
emnet sterkt til stede. Denne dobbeltheten er både en styrke og en utfordring, men jeg har i
mitt arbeid med denne oppgaven hovedsakelig fått merke at denne forkunnskapen har gitt
meg forutsetning for å forstå og legge frem det sentrale innholdet i Barratts forkynnelse. Min
masteroppgave er ingen apologetisk studie, men et dypdykk i et emne med både godt kjente
og mindre kjente sider, og jeg har hatt stor glede av å utforske bakgrunnen for min
kirketilhørighet med historievitenskapelige briller.
Takk til medstudenter og nær familie som alle har støttet meg i arbeidet med oppgaven, stilt
som barnevakt og heiet meg fremover med stor interesse. Sist, men ikke mist, en stor takk til
min kjære ektemann som har hatt tro på meg fra start til slutt, sittet ved min side når
motivasjonen har latt vente på seg, og lest hvert ord jeg har skrevet. Uten deg hadde dette
vanskelig vært gjennomførbart.
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Kapittel 1. Presentasjon
«Det er en NY strøm som fyller mennesket, og opptar det helt. Jesus blir nu med sin ånd den
herskende makt i hjerte og liv! Det er dette verden trenger, det er dette DU trenger.»1 Slik
skildrer Thomas Ball Barratt (1862-1940) dåpen i Den Hellige Ånd i en av sine utallige
prekener. Til tross for at Barratt anses som svært sentral i pinsebevegelsens grunnleggelse
både i Norge og Nord-Europa, er han likevel i liten grad studert.2 I denne oppgaven tar jeg for
meg en liten del av det rikholdige materialet Barratt har etterlatt seg. Som del av
Nasjonalbibliotekets prosjekt om norske prekener skal jeg kartlegge og analysere et utvalg
prekener av Barratt fra perioden 1923 til 1939.3 I løpet av oppgaven vil jeg svare på følgende
tre spørsmål: Hva handler forkynnelsen om? Hvordan legges den frem? Og hva kan denne
fortelle oss om pinsevennenes sentrale tenkemåter og syn på verden?
Det kan synes problematisk å studere én manns uttalelser med sikte på å etablere kunnskap
om en hel bevegelse. Jeg vil likevel påstå at en studie av Barratts forkynnelse vil gi innsikt i
pinsebevegelsens verdensbilde, tenkemåter og retorikk. Dette er fordi «den Barrattske
vekkelse» er nært knyttet til Barratts person og hans forkynnelse var den som dominerte innen
bevegelsen.4 Min oppgave hviler på forutsetningen om at Barratt gjennom sin lederposisjon
og tilstedeværelse har satt et avgjørende preg på pinsebevegelsen. Barratt var meget sentral i
vekkelsens første fase gjennom å forkynne om sin erfaring av Den Hellige Ånd. Nettopp
forståelsen av åndsdåpen og tungetalen ble det som kjennetegner bevegelsen.
Videre preget Barratt bevegelsen gjennom sitt engasjement som forstander i Norges største
pinsemenighet Filadelfia Oslo, og som redaktør for tidsskriftet Korsets Seier5,
pinsebevegelsens hovedorgan. For å finne svar på hvordan pinsebevegelsen forholdt seg til

1

Thomas Ball Barratt, «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus», upublisert materiale.
Spesiallesesal for privatarkiv og sjeldent materiale, Nasjonalbiblioteket. Ms 4o 3341: XI.
2
David Bundy påpeker hvordan forskning som omhandler Barratt, er begrenset i både omfang og kildebruk, i sin
redegjørelse for tidligere forskning. David Bundy, Visions of Apostolic Mission: Scandinavian Pentecostal
Mission to 1935. (Uppsala: Uppsala Universitet, 2009), 134
3
Vitenskapsbutikken ved Universitetet i Oslo har i samarbeid med Nasjonalbiblioteket lagt frem et prosjekt
knyttet til norske prekener. Se http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-ognaringsliv/studentsamarbeid/vitenskapsbutikken/prosjekter/nasjonalbiblioteket/norske%20prekener/.
4
Martin Ski, T. B. Barratt - døpt i Ånd og Ild (Oslo: Filadelfiaforlaget, 1979), 108; Nils E. Bloch-Hoell,
Pinsebevegelsen: en undersøkelse av pinsebevegelsens tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på
bevegelsens utforming i Norge (Oslo: Universitetsforlaget, 1956), 154.
5
Forløperen til Korsets Seier var Byposten, et kristent tidsskrift etablert av T. B. Barratt og utgitt første gang 27.
februar 1904, innunder metodistkirken. Bladet fulgte Barratt over i pinsebevegelsen og byttet i 1910 navn til
Korsets Seir og ble ukeavis i 1930 under navnet Korsets Seier. Bladet er den dag i dag pinsevennenes
hovedorgan.
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verden og den historiske konteksten, vil jeg i tillegg til forkynnelsen ta for meg årganger av
Korsets Seier og verdensbildet som her kommer frem. Mitt overordnede spørsmål blir
dermed: Hvordan har Barratt ved hjelp av sin forkynnelse og redaktørvirksomhet preget
pinsebevegelsens tankegods i årene 1923 til 1939?
I dette første kapittelet drøfter jeg prekenbegrepet og presenterer mine kilder, den tidligere
forskningen innen emnet og min metodiske tilnærming til oppgaven. I kapittel to redegjør jeg
for pinsebevegelsens historie. I tredje kapittel presenterer jeg prekenmaterialet i sin helhet
gjennom en hyppighetsanalyse. På bakgrunn av fem gjensidig utelukkende kategorier, med
hver sine tre tilhørende underkategorier, kartlegger jeg Barratts prekener tematisk etter
hovedtema.
I kapittel fire, mitt hovedbidrag, utforsker jeg fem ulike prekener ved hjelp av diskursanalyse.
Jeg ser på Barratts kommunikasjon og språkføring og deres betydning for sentrale tenkemåter
i pinsebevegelsen. Størrelsen på dette kapittelet samsvarer dessverre dårlig med de resterende.
Jeg synes likevel ikke det er hensiktsmessig å dele opp prekenanalysen i fem mindre kapitler,
da jeg vil presentere analysen samlet. Jeg oppfordrer heller til en lesepause mellom hver
preken. I kapittel fem legger jeg frem en figur som illustrerer pinsevennenes verdensbilde slik
det fremgår av årgangene i Korsets Seier. Avslutningsvis, i sjette kapittel, konkluderer jeg
med typiske trekk for Barratts formidling.

Hva er en preken?
Forkynnelsen omtales gjerne som prekener, og det er derfor behov for å definere nettopp dette
begrepet. Store norske leksikon definerer preken på følgende måte: «i den kristne kirke
betegnelsen på den muntlige forkynnelse av det kristne budskap, som regel knyttet til en
bestemt bibeltekst».6 Bokmålsordboka opererer med en todelt definisjon der 1) er en
«oppbyggelig tale under en gudstjeneste» og 2) er et «moraliserende, belærende foredrag». 7
I Predikans samtal fra 2000, en doktoravhandling om kommunikasjon utgitt ved Linköping
Studies in Art and Scinence, utvider Jonny Karlsson den allmenne definisjonen til å inkludere
det han klassifiserer som prekenens 1) sted, 2) subjekt, 3) innhold og 4) form. Karlsson
foreslår derfor følgende definisjon: «Predikan – [2] när någon av samfundet legitimerad och

Ingemann Ellingsen, “preken,” Store norske leksikon, 28.09.2014, http://snl.no/preken. Nedlastet 13.01.2016.
Bokmålsordboka, «preken», 2010, http://www.nobordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=preken&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bokmaal.
Nedlastet 13.01.2016.
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av församlingen utvald [1] företrädesvis i gudstjänstsammanhang [4] framför ett på biblisk
text baserat muntligt budskap [3] om frälsning i Jesus Kristus, med anspråk på att detta
budskap rymmer ett gudomligt tilltal.»8
Fordelene med en slik bred definisjon som Karlsson foreslår, er mange, og spesielt egnet er
den for min oppgave fordi den, til tross for at Karlsson benytter den på den svensk-lutherske
kirke, også kan brukes om prekener holdt i dissenterkirker. Her er ikke predikanten innsatt
som prest av en biskop eller annen øvrighet, men kun legitimert av forsamlingen. Videre er
ikke gudstjenesten basert på fastsatt liturgi, eller prekenen knyttet til fastsatt bibeltekst, men
likefullt fremføres prekenen i en kirkelig sammenheng og er basert på Bibelen.
Må nødvendigvis prekenen holdes i en gudstjeneste? Hvem henter presten eller forkynneren
sitt kall fra, Gud eller menigheten? Dette ser jeg nærmere på i prekenanalysen i kapittel fire.
Karlsson stiller seg åpen til de ovennevnte spørsmålene, men slår tydelig fast at når det
gjelder innhold, er en preken alltid basert på Bibelen, det være seg bestemte bibeltekster eller
ikke. Angående form støtter han seg til den svenske teologen Yngve Brilioth og verket
Predikans historia fra 1945, der Brilioth hevder at prekenen som muntlig tale har «fått en så
fast utprägling, att den tydligt kan avgränsas från andra retoriska typer». 9 Dermed kan
prekenen anses som egen retorisk sjanger med tilhørende forutsetninger og krav, avslutter
Karlsson.10
Her ser vi også betydningen av begrepet sjanger. Nettopp det at prekenen har fått en «fast
utprägling» innebærer at den forholder seg til visse normer eller konvensjoner, altså at den
innehar en rekke formelle eller tematiske kjennetegn som er felles med andre prekener. I
utgivelsen Tekst og historie fra 2008, har en rekke bidragsytere slått fast nytten av
sjangerbegrepet og sjangerteorien. For selv om det også kan tenkes at nettopp «forsøket på å
plassere verk i skuffer og båser gir oss et mindre historisk og dynamisk syn på litteraturen», er
nettopp sjangerbegrepet en viktig forståelseskategori for både nåtidige og fortidige lesere,
hevdes det her.11 Det slåes et slag for sjangeren nettopp fordi den gir oss som lesere et verktøy
for å forstå, beskrive og nyansere forholdet mellom teksten og omgivelsene, dens forfattere og
lesere samt forholdet til andre tekster og diskurser.12

8

Jonny Karlsson, Predikans samtal: en studie av lyssnarens roll i predikan hos Gustaf Wingren utifrån Michail
Bachtins teori om dialogicitet. Ph. D.avhandling. (Skellefteå: Artos, 2000), 26. Tallene har jeg selv satt inn.
9
Brilioth sitert i Karlsson, Predikans samtal, 26.
10
Karlsson, Predikans samtal, 26.
11
Kristin Asdal et. al., Tekst og historie: å lese tekster historisk (Oslo: Universitetsforlaget, 2008), 189.
12
Ibid.
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Også i min analyse vil sjangerbegrepet være sentralt. For nettopp valg av sjanger kan si noe
om forfatterens intensjon og hvordan han velger å kommunisere med lesere eller tilhørerne,
ettersom «sjangerintensjonen gir uttrykk for en ambisjon eller en plan som forfatteren gir seg i
kast med å realisere».13 Ved å utforske fem prekener av ulik karakter skal jeg i kapittel fire
svare på hvordan forkynnelsen legges frem, og hva den forteller oss om pinsevennenes
tankegods og verdenssyn. Med Barratts kommunikasjon og språkføring under lupen spør jeg:
Hvilket publikum henvender han seg til? Hvor henter han metaforer fra? Og hvilke forskjeller
og likheter er det mellom de ulike prekenene?

Prekenens historie og etikk
Forkynnelsen har siden kristendommens begynnelse vært sentral, og prekenen har derfor stått
sterkt. Karlsson forklarer prekenen som kirkens fremste kjennetegn ved «tanken att Gud
meddelar sig i språkets form, att Gud uppenbarer sig på ett personligt sätt i sitt ord», og at
dette uttrykkes i prekenen.14 På grunn av prekenens sentrale posisjon i kristendommen og
sjangerens egne forutsetninger og krav kan det være nyttig med en kort redegjørelse av
prekenens historie, eller homiletikkens historie, nemlig læren om prekenen.
Homiletikken var lenge nært knyttet til retorikken, og det fremgår kanskje også av den
etymologiske betydningen av ordet homilie, som på gresk betyr samtale, og preken, som på
latin betyr offentlig vitnesbyrd.15 Nettopp på grunn av den retoriske arven homiletikken står i,
har forfatter Ottar Grepstad i sin fremstilling av sakprosaens historie, Det litterære
skattkammer fra 1997, valgt å inkludere «religiøse forkynnings- og oppbyggingsskrifter»
under det han kaller «pedagogiske tekster». 16 I sin redegjørelse av homiletikkens historie
viser Grepstad hvordan den kristne prekenens røtter strekker seg tilbake til Peters tale på
pinsedag, og hvordan prekenkunsten senere har blitt utformet av viktige personer som
Augustin på 300-tallet, Andreas Hyperius under reformasjonen og Friedrich Schleiermacher
på 1800-tallet. Siden 1906, da presten Jens Jonas Jansen utgav Norges første homiletikk, har
Georg Skagestad, Carl Fredrik Wisløff og Olav Skjevesland preget homiletikken her til
lands.17

13

Ibid., 209.
Karlsson, Predikans samtal, 13.
15
Tarald Rasmussen, “homiletikk,” Store norske leksikon, 28.09.2014, http://snl.no/homiletikk. Nedlastet
18.01.2016; Ellingsen, “preken.”
16
Ottar Grepstad, Det litterære skattkammer: sakprosaens teori og retorikk, Samlagets bøker for høgare
utdanning (Oslo: Samlaget i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 1997), 353.
17
Ibid., 354.
14
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Augustins homiletikk var nært knyttet til den aristoteliske retorikken, men skilte seg likevel
fra denne på to viktige områder. Til forskjell fra den verdslige talen henter som nevnt
prekenen sitt innhold fra Bibelen. Samtidig bidro homiletikken, slik Grepstad fremhever, til å
bryte opp forholdet mellom form og innhold, ettersom kristne forkynnere mente at «alle ord
kom til kort i høve til Guds bodskap», og at man derfor like gjerne kunne velge en ydmyk stil
som høystil, til tross for kristendommens livsavgjørende evangelium.18 Andreas Hyperius
grunnla den såkalte vitenskapelige homiletikken, mer løsrevet fra retorikken. Det var likevel
Friedrich Schleiermacher som fullførte løsrivningen fra retorikken, med hans vekt på
prekenen som kunst, og dermed ble homiletikken for Schleiermacher en sakral kunstteori.19
Prekenen hadde lenge først og fremst vært rettet mot troende, en samtale mellom trosfeller i
tråd med ordet homilies opprinnelse. Hyperius etablerte fem underordnede sjangrer av
prekenen: læreprekener, der predikanten drøfter et lærespørsmål, stridsprekener rettet mot
vranglære, moralprekener som tar opp etiske spørsmål med basis i evangeliene,
straffeprekener med brodd mot vantro og kritikkverdige forhold i menigheten og til slutt
trøsteprekener som gjerne ble holdt i anledning begravelser eller ved ulykker og krig. Jens
Jonas Jansen skilte i 1906 kun mellom tre former: prekener som belærer, som bøyer viljen,
eller som berører samvittigheten.20 På 1800-tallet stod lekmannsprekenen sterkt, en
vekkelsespreken rettet til «dei vekte, dei som var undervegs, men enno ikkje omvende», og
først på 1900-tallet, da prekenen ikke lenger dominerte som offentlig tale, ble
misjonsprekenen rettet mot dem som ennå ikke tror, viktig.21
Gjennom disse ulike bidragsytere til homiletikken slår Grepstad fast noen sentrale kjennetegn
på prekenen som sjanger. Den henviser alltid til Bibelen som kilde og har til hensikt å
oppbygge de troende. I tillegg kommer misjonsprekener som er myntet på dem som ennå ikke
tror. Prekenen skal forklare og bruke Guds ord, og hos Martin Luther var prekenene gjerne
todelt. Delen som utlegger hva teksten sier, kaltes explicatio, og applicatio var delen der en
hentet ut det som kunne oppbygge de troende.22 Videre må ikke talekunsten komme i veien
for Guds ord, selv om talekunsten helt fra Augustin har stått sentralt. Til slutt trekker Grepstad
frem fortellingens plass i prekenen. Evangeliene er forkynnende fortellinger om Jesu liv, og i

18

Ibid.
Ibid., 355.
20
Ibid.
21
Ibid., 357.
22
Ibid.
19
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tillegg til disse har prekener, særlig fra middelalderen, tatt utgangspunkt i et sitat, en fabel
eller en analogi.23

Kilder og avgrensning
Det rikholdige materialet etter T. B. Barratt består av alt fra personlige brev og dagboknotater,
sanger og dikt, utgitte verker og prekenmanuskripter, samt en rekke artikler i pressen.
Allerede fra ungdommen av var han en meget produktiv skribent, men noen komplett
bibliografi eksisterer dessverre ikke.24 Som Helge Johnsen påpeker i sin hovedfagsoppgave
fra 1979, bærer kildene etter Barratt preg av å være situasjonsbestemt.25 De er såkalte
«leilighetsskrifter» med en konkret forutsetning og en konkret hensikt, og er ikke sjelden
polemiske av karakter.26 Derav følger det også at hverken Barratt eller noen annen pinsevenn
etter hans død i 1940 har utgitt noen helhetlig dogmatisk fremstilling på vegne av
pinsebevegelsen.
Prekensamlingen ved Nasjonalbibliotekets arkiv etter Barratt er kun delvis datert til perioden
1923 til 1939, og dette tidsrommet utgjør perioden jeg undersøker. Blant de mange hundre
prekenene i arkivet finnes grammofontaler, radiotaler, vekkelsesprekener, korte prekener og
en rekke prekenmanuskripter. Årganger av Korsets Seier, der Barratt som nevnt var ansvarlig
redaktør frem til sin død, henter jeg i hovedsak fra samme tidsperiode som prekenene. I disse
finnes alt fra trykte prekener av Barratt, rapporter fra møtevirksomhet, dagboknotater,
innsendte brev fra misjonsstasjoner rundt om i verden og en rekke artikler som kaster lys over
pinsebevegelsens virksomhet, trosgrunnlag og verdensbilde.
Selv om jeg i denne oppgaven behandler Barratts prekener som skriftlige kilder, er det viktig
å bemerke at de egentlig er muntlige og skrevet for å fremføres. Det har lykkes meg å høre to
innspillinger av Barratts taler, «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus
Jesus» og «Frelsens velsignelse». Her får man et inntrykk av Barratts muntlige formidling.
Han har en mørk og behagelig stemme, som oppleves rolig til tross for at han egentlig snakker
svært raskt. Fremføringen er relativt monoton, med lite bruk av dynamikk. Det er likevel
merkbart at Barratt legger ekstra trykk enkelte steder, gjerne mot slutten for å aksentuere

23

Ibid., 358.
Bundy, Visions of Apostolic Mission, 136.
25
Helge Johnsen, “Fra liv til lære: en studie i norsk pinsebevegelses åndsdåpslære med særlig tanke på dens
utvikling”. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 1979, 4.
26
Ibid.
24
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hovedpoenget og henvende seg til lytteren i en klar oppfordring om å motta budskapet han
forkynner.
I disse passasjene kan en merke hans iver. Likefullt ivrer han med full fatning og avdempet
røst. Det som kanskje ble hans varemerke, og som Vebjørn Selbekk påpeker at fulgte ham
gjennom livet, er hans smått engelske aksent.27 Til tross for at han Barratt med tiden behersket
sitt nye morsmål så godt at han skrev alt fra sanger, dikt og prekener på norsk fremfor
engelsk, hadde han en karakteristisk uttale. Den er ifølge Selbekk «umiskjennelig
«barrattsk»», og ble trolig «gjenstand for godmodig herming i egen bevegelse, og kanskje
ikke fullt så godmodig blant hans motstandere».28
Aller helst ville jeg hatt videoopptak av Barratt, talende foran en forsamling, både for å kunne
studere hans mimikk og gestikulasjon og for å se publikums umiddelbare respons på hans
budskap. For på mange måter blir noe av kilden borte i mangel på det fysiske uttrykket i det
fysiske rommet. I grammofontalen og radiotalen jeg analyserer, må Barratt likevel selv ha
vært klar over denne tapte dimensjonen. Jeg vil påstå at i tillegg til mangelen på visuell
dokumentasjon av Barratts taler, kan nettopp Barratts eget valg om å spille inn
grammofontaler og benytte radioen som medium legitimere bruken av disse muntlige kildene
til en skriftlig analyse.

Tidligere forskning
Når vi ser til tidligere forskning på pinsebevegelsen, er det påfallende lite av den, spesielt i
Norge. Pinsebevegelsen var likevel tidlig gjenstand for forskning i svenske studier. Emanuel
Linderholm, teolog og kirkehistoriker ved Universitetet i Uppsala, skrev Pingströrelsen i
Sverige: ekstas, under och apokalyptik i nutida svensk folkreligiositet i 1925. Selv om denne
fokuserer på bevegelsen som helhet heller enn Barratt som person, har Linderholm tilegnet
Barratt tittelen som har fulgt ham i senere studier, nemlig «pinsebevegelsens apostel».29 Blant
nyere forskning innen samme emne kan vi trekke frem studien av professor i
kulturantropologi, Jan-Åke Alvarsson, som eksempel: Om Pingströrelsen: essäer, översikter
och analyser, som utkom i 2014.30
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Professor i «Comparative Cultural Studies» ved Northern Arizona University, Arne Hassing,
utgav i 1991 Religion og makt: Metodismen i norsk historie. Her påpeker han innledningsvis
at metodismen i Norge ikke er «blitt behandlet av historikerne», og at det samme gjelder
«frikirkene i sin alminnelighet».31 Det samme skriver Asbjørn Froholt i sin hovedfagsoppgave
i kristendomskunnskap angående mangelen på vitenskapelige studier om Erik Andersen
Nordquelle og hans «frie venner».32 Både Hassing og Froholt trekker frem et verdig unntak,
som også jeg i min oppgave har hatt stort utbytte av. I Norge er det nemlig teologen Nils E.
Bloch-Hoell som har banet veien for videre undersøkelser av frikirkelighet og
pinsebevegelsen. I sin avhandling Pinsebevegelsen fra 1956 tar han for seg fremveksten av
bevegelsen både i USA og i Norge tidlig på 1900-tallet, samt dens utvikling frem mot midten
av århundret. Nær sagt hver eneste bok jeg har åpnet i forbindelse med denne oppgaven, har
oppført Bloch-Hoells avhandling i litteraturlisten, og selv henviser jeg også gjentatte ganger
til denne.
Historikere som Bjørn Slettan og Bjørg Seland har studert folkelig religiøsitet, vekkelse og
bedehuskultur med fokus på Agderfylkene, og religionssosiologen Jon Paschen Knudsen,
også ansatt ved Universitetet i Agder, avla i 1983 sin hovedoppgave i kulturgeografi, der han
gjorde en samfunnsgeografisk studie av frikirkelighet i Norge.33 Realiteten eller den historiske
konteksten leverer visse premisser for sosiale og religiøse bevegelsers oppblomstring.
Spørsmålet blir hvordan en fortolker disse faktiske forholdene, og hvilke faktorer en anser
som avgjørende. Bloch-Hoell hevder for eksempel at pinsebevegelsens suksess i Los Angeles
kom som resultat av at den «åndelige jordbunn der og tiden var særlig gunstig». Det er likevel
sjelden kun ett mulig svar på spørsmålet «hvorfor vekkelse»? 34 Bjørn Slettan stiller seg åpen
overfor spørsmål knyttet til de ulike forklaringsmodellene forskere har tydd til, og påpeker
samtidig hvordan disse ofte henger nært sammen med ens «historiefilosofiske grunnsyn». 35
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En rekke biografier er skrevet om Barratts liv, og flere kirkehistorikere anerkjenner hans rolle
som sentral i grunnleggelsesperioden. Likevel er litteraturen om Barratt svært begrenset.36 En
stor andel av den litteraturen som finnes, er skrevet av tilhengere av pinsebevegelsen. Takket
være bidragene fra Martin Ski, journalist, redaktør og predikant innen pinsebevegelsen, har
det lykkes meg å få et helhetlig innblikk i Barratts liv og virke, samt hvordan utviklingen i
Barratts liv speilet seg i utviklingen av pinsebevegelsen. I perioden 1956-59 utkom et
historieverk i tre bind om «pinsevekkelsen gjennom 50 år» kalt Fram til urkristendommen,
skrevet av Martin Ski med Egil Strand og Erling Strøm, begge pinsevenner, som
medredaktører.
Basert på dette verket skrev Ski i 1979 en utførlig biografi om Barratt: T.B Barratt – døpt i
Ånd og Ild.37 Denne har jeg hatt stor nytte av og henviser ofte til. Dessverre er den uten
fullstendige kildehenvisninger, i motsetning til det foregående verket Fram til
urkristendommen. Avslutningsvis i biografien har Ski lagt ved prekener fra Barratts egne
utgivelser i opphavelig språkdrakt fra 1932. Den opprinnelige ideen bak dette var å svare på
spørsmålet «Hva lærte han egentlig?» ved hjelp av «nødvendige sitater og egen vurdering»,
men Ski oppgir tanken og lar heller tekstene i vedlegget tale for seg selv.38 Det er med andre
ord ingen som har foretatt en dybdeundersøkelse av Barratts forkynnelse. Det er nettopp dette
jeg anser som mitt bidrag til forskningen på Barratt: en tolkning av hans forkynnelse og dens
innvirkning på pinsebevegelsens lære.
Delvis basert på denne biografien, og med utstrakt bruk av blant annet samtidige uttalelser om
Barratt i pressen, har redaktør og journalist Vebjørn Selbekk utgitt T.B. Barratt – forfulgt og
etterfulgt på Hermon Forlag i 2006, også med mangelfull kildehenvisning.39 Disse to
biografier gir viktig innsikt i Barratts liv og virke, selv om de er skrevet fra et innenfraperspektiv. Mye informasjon er hentet fra Barratts egen selvbiografi, Erindinger (1941), hans
kone Lauras Minner (1946) og T.B Barratt – et Herrens sendebud av deres datter Solveig
Barratt Lange (1962).40 Barratts egen selvbiografi ble utgitt etter hans død, og er redigert av
Osvald Orlien og fullført av Barratts datter Solveig ettersom Barratts manuskript ikke ble
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fullført. Denne bygger i stor grad på den engelske selvbiografien Barratt skrev i 1927, When
the Fire Fell, men der er likevel noen vesentlige forskjeller.41 Jeg har hovedsakelig tatt
utgangspunkt i Martin Skis biografi ettersom kildetilfanget her er stort, og ettersom
Erindringer, da den er redigert, ikke kan anses som primærkilde.
Førsteamanuensis i historie ved Fuller Theological Seminary i USA, David Bundy, har studert
den tidlige skandinaviske pinsebevegelsens misjon frem til 1935 i doktoravhandlingen Visions
of Apostolic Mission fra 2009. Gjennom å ta for seg bevegelsens teori og praksis knyttet til
misjon viser han hvordan skandinaviske misjonærer har satt preg på den globale
pinsebevegelsen og bidratt til de mange avgreningene som i dag eksisterer under
paraplybegrepet «Pentacostalism». Han viser at utallige kirker og fellesskap er direkte eller
indirekte påvirket av skandinavisk misjon, og tydeliggjør på hvilken måte pinsebevegelsen
viderefører arven fra pietismen, hellighetsbevegelsen og baptismen.42
Bundy har blant annet benyttet kildene i Nasjonalbibliotekets privatarkiv etter Barratt. Han
har også undersøkt en rekke årganger av både Byposten, Korsets seir og Korsets Seier, samt
arkiver i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, India, Nederland, England og USA for
å danne seg et helhetlig bilde av bevegelsens misjonsvirksomhet. Han hevder at mange
pinsehistorikere utenfor Norge har nøyd seg med fortellingen om Barratts rolle i den tidlige
pinsebevegelsen, ofte uten tilgang på kilder. Bundy anerkjenner Martin Ski og Bloch-Hoell
som de viktigste bidragsyterne til forskning på pinsebevegelsen i Norge.43
Tor Edvin Dahl, norsk forfatter, og John-Willy Rudolph, tidligere direktør ved Kopinor, skrev
i 1978 en interessant bok, også denne med perspektiv innenfra pinsebevegelsen, kalt Fra seier
til nederlag. Det som klart skiller boken fra Martin Skis utgivelser og de nevnte biografiene
om Barratt, er den kritiske tilnærmingen til utviklingen i pinsebevegelsen og det de kaller
«subkultur» innenfor denne.44 Forfatterne representerer neste generasjonen pinsevenner som
skulle prege og forme bevegelsen etter de store pinsehøvdingene var gått bort. Eksempelvis
trekker de frem utfordringer, nær sagt kriser, slik som Filadelfiaforlagets mulige konkurs,
bruddet med Aage Samuelsen i 1957 og striden om Troens Bevis og Aril Edvardsen på 1970-
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tallet. Ettersom alt dette hendte etter Barratts død, er denne perioden ikke gjenstand for mine
undersøkelser.
Til slutt vil jeg trekke frem at det finnes en hel del nyttige og gode hovedoppgaver og
masteroppgaver om pinsebevegelsen, riktignok med teologi som fag og ikke historie. Øyvind
Årdal har tatt for seg Barratts vandring: «Fra metodistpredikant til pinsevekkelsens pioner».45
Også han kommenterer manglende forskning på området, spesielt hva angår Barratts periode
som metodistprest, som han i denne hovedoppgaven undersøker. Andre studerer
pinsebevegelsens lære om åndsdåp. I hovedoppgaven «Fra liv til lære» betrakter Helge
Johnsen pinsebevegelsens utvikling av åndsdåpslæren, mens Åse Kristine Norlund analyserer
den pentekostale læren om «Åndens gave» fra luthersk ståsted i sin masteroppgave.46 Thomas
Erlandsen skrev i 2011 sin spesialavhandling «På din egen tro og bekjennelse…» om Barratts
dåpsteologi i lys av moderne antropologi, der han blant annet utfordrer bibelsynet Barratt
legger til grunn for denne.47

Gjeldende teori
«Teologen og historikeren kommer ikke alltid overens», konstaterte Jens Arup Seip i debatten
om kirkelig historieteori og forskning fra 1944.48 Etter en omfattende debatt over mange år
har, heldigvis vil noen si, dette skillet mellom teologi og historie blitt noe mindre skarpt. For
som Bjørg Seland presiserer innledningsvis i sin avhandling, «når kirkehistorikeren
tradisjonelt har fokusert på åndshistorie og det faghistoriske miljøet har forsømt dette feltet,
står vi jo tilbake med noen blanke felt i vår kunnskap om religionens innvirkning på sosial
samhandling [...]».49
Både Bloch-Hoell og Paschen Knudsen knytter pinsebevegelsens fremvekst til
deprivasjonsteori. Denne forklarer religiøs søken utfra menneskers behov for å kompensere
for andre mangler, dette være seg økonomisk, sosial, etisk eller, som Paschen Knudsen
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foreslår, eksistensiell deprivasjon.50 Under dens tilblivelse i Los Angeles sammenligner
Bloch-Hoell byen med en anleggsplass. Han hevder at «store kirkesamfunn av
folkekirketypen» har vanskelig for å møte akutte behov som oppstår på anleggsplassen, og at
sektene og «deres primitive kristendomstype har lettere enn kirkene for å finne resonans i
anleggsmentaliteten».51 Der moralen er lav og det religiøse behovet utilfredsstilt, er
«pionertidskristendom» mer effektivt, fortsetter Bloch-Hoell.52 Et slikt syn underbygger
Paschen Knudsen i sin samfunnsgeografiske studie, som hviler på forutsetningen om norsk
frikirkelighets oppblomstring som resultat av økonomisk og sosial deprivasjon.53 Dette
kommer jeg tilbake til i kapittel to, der jeg ser på pinsebevegelsens forutsetninger for suksess i
både USA og Norge.
Bjørg Seland påpeker at i flere historiske fremstillinger er tanken om vekkelse som følge av
materiell deprivasjon og økonomiske nedgangstider implisitt til stede.54 Som motvekt trekker
hun frem sosiologen Knut Lundby. Lundby har behandlet forholdet mellom religiøse og
økonomiske konjunkturer og mener å finne samvariasjon, men ikke at vekkelser oppstår i
nedgangstider.55 Bjørn Slettan trekker frem viktigheten av å se mangfoldet av årsaker som
bidrar til vekkelse, ikke kun de økonomiske, og viser til studier av svenske Anders
Gustavsson som tyder på at deprivasjonsteoriene ikke holder mål.56 Dahl og Rudolph omtaler
eksempelvis pinsevekkelsen også som et slags opprør, i første omgang mot vanekristendom
og religiøs slapphet og i neste omgang mot lav moral i samfunnet.57
I religionssosiologien har spørsmålet om sekularisering og pluralisering og deres
innvirkninger på religionen stått sentralt den siste tiden. Blant andre representerer Pål
Repstad, professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, ideen om at religion vil
blomstre når ideologisk monopol oppheves, grunnet økt konkurranse mellom ulike
trossamfunn og retninger.58 I tillegg til deprivasjonsteori nevner Inger Furuseth og Pål
Repstad sosialiseringsteori, teori om rasjonelle valg og teori om søken etter mening og
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tilhørighet som «sosiologiske forklaringer på hvorfor mennesker blir religiøse».59 Slike
problemstillinger er absolutt interessante, men ikke gjenstand for min undersøkelse.
Martin Ski hevder at grunnen til at det er sagt og skrevet så mye «rart» om pinsebevegelsen,
er at «man på rent vitenskapelig grunnlag søker å kartlegge og klarlegge pinsevekkelsens
karakter, uten å akseptere åndsdåpens karismatiske innhold i det totale mønster».60 Med andre
ord må det være samsvar mellom forskermetoden og forskerobjektet. Fridtjof Valthon uttaler
som sitt mål i sitt verk om norsk vekkelseshistorie å spore karakteristiske trekk ved
pinsevekkelsen tilbake i tidligere vekkelser.61 Slik får historien lett en teleologisk vinkling
som anses som uheldig i vitenskapelig sammenheng. Det går også tydelig frem at i Valthons
verk er forståelsen at Gud griper inn i historien, og at en historie om kristendommen er en
historie om vekkelse: «Mange og forskjelligartede har de vært, men ett er felles: de er alle
Guds redskaper i hans kamp for å vinne det norske folk tilbake til Gud.»62
I min søken etter teoretisk forankring for denne oppgaven så jeg for meg at
mentalitetshistorien ville passe godt. Den franske Annales-skolens inntreden i
historieforskningen på 1900-tallet utfordret historieforståelsen som forandring langs en
endimensjonal tidslinje.63 Det er ikke lenger kun den privilegerte og intellektuelle eliten som
formidler kultur, men hele befolkningens livsstil og erfaring er i fokus.64 Jaques Le Goff, en
av Annales-skolens tredje generasjons representanter, påpeker hvordan mentalitetshistorien
kombinerer etnologien, sosiologien og psykologien og studerer hverdagslivet, det upersonlige
og universelle: «Den rör det som den individcentrerade historien inte når, då den avslöjar det
opersonliga i en individs tankevärld, det som Caesar och den siste av hans legionärer, Ludvig
den helige och bonden på hans domäner, Colombus och matrosen på hans Caravelle har
gemensamt.»65
Likevel har jeg måttet vike fra den opprinnelige planen om å lete etter sentrale mentaliteter i
pinsebevegelsen i lys av Barratts forkynnelse, ettersom det ble tydelig at innholdet ikke passer
til teorien. Forestillingen om at verdens ende er nærstående bidrar til en mentalitet der alt
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verdslig blir forgjengelig, så i den sammenheng kunne mentalitetshistorien passe som
rammeverk for min analyse. Men hverken omvendelse eller gudsrelasjon kan anses som
mentaliteter på samme måte. Jeg har derfor valgt å benevne gudsrelasjonen, omvendelsen og
endetidsperspektivet som sentrale forståelser, tenkemåter eller forestillinger hos
pinsevennene.

Metode
I møtet med oppgaven å skrive master i historie har jeg gjentatte ganger måttet spørre meg
selv: Hva er historie? Er det tilstrekkelig å oppgi en gitt tidsperiode og dermed studere hva det
måtte være, innenfor dette tidsrommet? I mitt tilfelle har jeg ved flere anledninger spurt
veileder: Blir ikke dette en teologisk oppgave? Ligner det kanskje mer en
litteraturvitenskapelig analyse enn en historisk? Og nettopp da har jeg fått følgende spørsmål
til svar: Hva er egentlig historie? Her befinner jeg meg i den omfattende debatten om hva som
kjennetegner, og ikke minst hva som bør kjennetegne, historiefaget som vitenskap, og hva
som skiller denne fra nettopp andre fagdisipliner innen humaniora. Denne debatten kan jeg
ikke gå inn på i denne oppgaven, men jeg ønsker likevel å fremheve det økumeniske aspektet
ved historie som fagfelt, både med tanke på spørsmålene vi stiller til vårt materiale, og ikke
minst hvilke kilder som kan anses som historisk relevante. Som historikere er vår oppgave å
stille spørsmål som kan belyse fortidens menneskers handlinger, og det fortidige samfunnet de
var en del av.66
Jeg er takknemlig for utviklingen innen historiefaget som gir historikeren større handlingsrom
i valg av både emner og kilder. Mentalitetshistorien åpnet for en historisk tilnærming til et
bredt spekter av emner knyttet til den menneskelige tilværelsen og «på oppfinnsomt vis
utvidet historikerens territorium til å omfatte forestillinger og begreper om tid og rom, himmel
og jord, synd, lyst, kjærlighet, oppdragelse og manerer, barndom, alderdom, død og mye
annet».67 Og ikke minst har den såkalte språklige vendingen, eller linguistic turn, bidratt til at
«språket anses som selvstendig og uavhengig objekt for erkjennelse og kunnskap», hvor
«språket går fra å være et bilde på virkeligheten til å bli et objekt i sin egen rett», slik Helge
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Jordheim påpeker i sin bok Lesningens vitenskap.68 Denne utviklingen er forutsetningen for at
jeg kan kalle mine analyser en master i historie.
I min oppgave har jeg valgt et blandingsdesign av kvantitativ og kvalitativ metode. På denne
måten kan jeg gi en helhetlig karakteristikk av et mangfoldig kildemateriale, samtidig som jeg
får studere enkelte sider ved dette i detalj. Jeg har derfor valgt å gjøre både en
hyppighetsanalyse av prekenmaterialet i arkivet basert på tematisk innhold, og en
diskursanalyse av fem ulike prekener som på hver sin måte kaster lys over Barratts
forkynnelse.
Hyppighetsanalyse
En hyppighetsanalyse er en kvantitativ metodisk tilnærming, da hensikten bak analysen er å
undersøke tematisk frekvens i prekenmaterialet. Et innblikk i hvor ofte hvilke temaer
forekommer, gir et viktig helhetsinntrykk av prekensamlingen og danner grunnlag for å
utforske tenkemåter som allerede her trer frem i primærkildene. Kvantitativ metode har vist
seg svært nyttig også i historiefaget, og er da gjerne knyttet til økonomiske eller demografiske
studier. Men som både Knut Kjeldstadli og Jan Eivind Myhre påpeker i sine arbeider om
teori, metode og historiografi, inkluderer historikere kvantitative størrelser i sine
fremstillinger også implisitt eller skjult.69 Heller enn å hevde at Barratt «ofte» preker om for
eksempel endetid, ønsker jeg ved hjelp av en hyppighetsanalyse å vise eksplisitt hvor ofte
dette tema forekommer i predikantens forkynnelse.
En hyppighetsanalyse er en opptelling hvor en registrerer antall forekomster av et fenomen, i
form av en beskrivende statistikk, der fenomenet en undersøker, får en tallmessig
beskrivelse.70 Dette forutsetter selvsagt at fenomenet en undersøker, faktisk er målbart og
mulig å telle. Ettersom man teller forekomsten av et fenomen, er en slik analyse mindre egnet
til å si noe om hva som ikke er tilfellet, altså om de fenomenene som ikke trer frem i
analysen.71 Likevel har denne metoden vist seg å gi økt innsikt i fortiden, for i tillegg til å
måle målbare enheter kan en ved å se på representativitet og samvariasjon etablere visse
årsakssammenhenger. Eksempelvis tror jeg at hvis det er tilfellet, slik Roger Schofield hevder,
at «data over mødres dødelighet i forbindelse med fødsler kan si oss noe om mødrenes
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følelser omkring fødsler», kan en hyppighetsanalyse av Barratts prekener si noe om hva
predikanten opplevde som verdt å preke om.72
Tallfesting er én mulig metode for å håndtere store mengder informasjon. Tallfestelsens
styrke og svakhet er at informasjonen vi ordner, får et enklere uttrykk.73 Min
hyppighetsanalyse er en forenkling av tematikken i prekenmaterialet, ettersom man i en og
samme preken utvilsomt kan finne flere ulike temaer, mens jeg har kategorisert basert på
hovedtema. På samme måte er også kategoriene eller klassifiseringen en variant av
forenkling. Som Myhre påpeker, får historikerens valg av kategorier og klassifiseringer store
konsekvenser for hvordan vi forstår og tolker historiske fenomener. Selv om det kan være
problematisk å kategorisere, klarer vi oss heller ikke uten disse inndelingene, for som Myhre
skriver: «Vi ordner verden for å forstå den.»74
På nominalnivå skiller vi ulike fenomener fra hverandre uten å rangere disse. 75 Et eksempel
kan være skillet mellom mann og kvinne, ung og gammel eller hus og båt. Ved å bruke
prototyper heller enn kategorier kan en gradere fenomener og si at noe er mer slik enn noe
annet. Eksempelvis fremstår en struts mindre som fugl enn en spurv, men kan likevel kalles
fugl. Benytter man gjensidig utelukkende kategorier, fjerner man dette elementet av gradvis
overgang mellom fenomener. Et hus kan både være stort og grønt, men det kan ikke være rødt
og grønt på samme tid.
Diskursanalyse
Språk er ikke et overhistorisk medium som flyter fritt mellom historiske kontekster og epoker; det er et
aggregat av andre menneskers og andre tiders definisjons- og anvendelsesmåter. Språket rommer i
tillegg til ord og betydninger, også krefter og handlinger. Derfor er det heller aldri nøytralt, men partisk
– aldri gjennomsiktig, men tilgrodd.76

Som Helge Jordheim trekker frem i Lesningens vitenskap fra 2001, kan begrepet filologi
belyse forholdet mellom språk og historie og formelen «språket i historien» realisere
filologiens objekt.77 Jordheim trekker frem tre sentrale navn, nemlig Reinhart Koselleck,
Michel Foucault og Quentin Skinner – som alle beveger seg innen «tre forskjellige filosofiske
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univers»: «tysk hermeneutikk, fransk (post)strukturalisme og anglosaksisk språkfilosofi.»78
Hver av disse har ulikt fokus på det Jordheim kaller språket i historien, det være seg
semantikk, syntaks eller pragmatikk. Mens Koselleck i sin begrepsteori fokuserer på
begrepenes betydning, er Foucault innen diskursen orientert mot utsagnenes funksjon, og aller
lengst går Skinner idet han definerer språk som handling i sin talehandlingsteori.79
Jeg hevder ikke å være filolog i denne oppgaven, men disse tre navnene utgjør alle en
teoretisk berøringsflate for diskursanalysen jeg skal gjøre. For som Marianne Winther
Jørgensen og Louise Phillips påpeker i sin bok Diskursanalyse som teori og metode fra 1999,
kommer denne analysemetoden som «et teoretisk og metodisk hele – en pakkeløsning», som
inneholder både filosofiske grunnprinsipper om språkets rolle og funksjon, teoretiske
modeller og metodiske retningslinjer, samt språkanalytiske verktøy.80 Selv om den kan
benyttes på alle områder, forutsetter den en viss teoretisk ramme som igjen bygger på
følgende nøkkelprinsipper: en kritisk innstilling overfor selvfølgelig viten, historisk og
kulturell spesifisitet, en sammenheng mellom viten og sosiale prosesser og til slutt
sammenhengen mellom viten og sosial handling.81
Det er hos Norman Fairclough jeg henter min modell for diskursanalyse, da denne er
utarbeidet med tanke på sammenhengen mellom språklig analyse og sosiale prosesser,
relasjoner og maktfordeling, og forandringen av disse.82 I tråd med Faircloughs kritiske
diskursanalyse skal jeg beskrive, fortolke og forklare.83 Jeg vil først beskrive prekenteksten,
på struktur-, setnings- og ordnivå, for å gjøre leseren kjent med innholdet og betrakte den
objektivt. Underveis vil jeg også fortolke teksten i lys av situasjonskonteksten og den
tekstuelle konteksten, hovedsakelig forstått som bibelhenvisninger og andre prekener av
Barratt, for å forstå tekstens sosiale funksjon og sjangeren den tilhører. Deretter vil jeg
forsøke å forklare hvorfor teksten og fortolkningen er således utformet, med tanke på hvilke
forestillinger og syn på verden som ligger latent i prekenteksten, og hvem som utgjorde
tilhørerne.
Med andre ord er det tre dimensjoner som kommer til syne gjennom analysen, og disse
dimensjonene formidler kunnskap om selve teksten, diskursen den inngår i, og den sosiale
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praksisen diskursen er en del av.84 De tre elementene jeg søker å finne svar på gjennom
analysen, er hvordan teksten formidler og konstruerer kunnskap og forestillinger om 1) sosiale
relasjoner, 2) identitet og selvforståelse og 3) verden.85 Dette skal jeg finne svar på gjennom å
fokusere på følgende trosforestillinger: hvordan relatere til guddommen, omvendelsens plass i
kristenlivet og oppfatningen om at endetiden er nær.
Figur 1.1 Norman Faircloughs tredimensjonale rammeverk for diskursanalyse.86

Retorisk analyse
Diskursanalyse og retorisk analyse henger nært sammen og kan utfylle hverandre. Retorikken
har lange historiske røtter, og Aristoteles har lagt grunnlaget for dens klassiske form. I verket
med samme navn definerer han retorikk slik: «La oss da si at retorikken er evnen til i enhver
sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale.»87 I forlengelsen av dette er det vanlig å tale
om tre overtalelsesmidler: «talerens personlige karakter» (ethos), «den tilstand tilhøreren
settes i» (pathos) og «selve argumentasjonen» (logos).88
En talers ethos avhenger ifølge Aristoteles av at taleren selv er overbevisende, men også hans
«forstand, personlige karakter og velvillige instilling». 89 Talerens troverdighet er avgjørende
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for at tilhørerne skal ta imot budskapet. Aristoteles påpeker videre at vi både «lettere og
raskere» har tillit til sympatiske personer. Spesielt i tilfeller der det hersker uvisshet eller er
rom for tvil, er talerens karakter avgjørende for mottagelsen. Om følelsenes betydning skriver
Aristoteles at det er nettopp disse som leder folk til å ta avgjørelser eller skifte mening om
noe.90 Dermed er talerens evne til å vekke de ønskede følelsene i lytteren også av betydning.
Han må kjenne til «de forskjellige sinnstemninger, hvordan de arter seg, hva som fremkaller
dem og hvordan det skjer» og Aristoteles gir en utførlig innføring i dette gjennom en rekke
kapitler i verkets bok II.91
Den retoriske situasjonen betegnes ved begrepet kairos, blant andre av den greske klassiske
retorikeren Gorgias. I ordets betydning ligger «det rette tidspunkt» eller «den gode
anledning», og talesituasjonen innvirker derfor på både stil og argumenter, samt valg av
retoriske virkemidler.92 Blant de retoriske virkemidlene står metaforen og similen sterkt og
virker sammen med korrekt språk, passende stil, stemmebruk og fremføring for å få frem
budskapet.93 Metaforen er virkningsfull, og ifølge Aristoteles er det først og fremst den «som
gjør talen anskuelig, tiltalende og spesiell».94 Similen, sammenligningen, er også en metafor,
og Aristoteles påpeker hvordan både analogier og ordspråk innehar en «metaforisk
overføring».95
I min prekenanalyse vil jeg peke ut Barratts bruk av de tre appellformene ethos, pathos og
logos. Jeg vil også kommentere den retoriske situasjonen og se på Barratts bruk av språklige
virkemidler, med hovedvekt på metaforen.
Kvantitativ og kvalitativ metode – et blandingsdesign
Akkurat som man i landmåling og navigasjon benytter triangulering for å kartlegge et område
og beregne avstand, kan man som forsker kombinere ulike teorier, fag og metoder for å belyse
en problemstilling fra ulike vinkler. Metodetriangulering innebærer, slik Sigmund Grønmo
definerer det i sin bok Samfunnsvitenskapelige metoder, å belyse samme problemstilling ved
hjelp av ulike data og metoder.96 Ifølge Grønmo vil det å bruke ulike typer kilder, se til ulike
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forskere og teorier og kombinere flere metoder kunne «styrke tilliten til både metodene og
resultatene i en bestemt studie».97
Å kombinere kvantitativ og kvalitativ analyse er et eksempel på metodetriangulering. I lys av
forskning kan nettopp en slik kombinasjon vise seg å være fruktbar sammenlignet med
rendyrket kvantitativ eller kvalitativ metode. Forskjellene mellom de to er kanskje heller ikke
fullt så avgjørende som en skulle tro? Eksempelvis skrev sosiologen Siegfried Kracauer i sin
artikkel ”The Challenge of Qualitative Content Analysis” fra 1952-53 at også kvantitativ
analyse innehar elementer av kvalitativ analyse, ”for it both originates and culminates in
qualitative considerations.”98 Ifølge Kracauer hviler kvantitativ analyse på visse forestillinger
om objektivitet og systematikk, men hevder likevel at metoden ikke garanterer en objektiv og
systematisk analyse.
Eksempelvis nevner Kracauer hvordan hyppighetsanalyser lett kan preges av hastverk, og at
kategoriene som brukes, er etablert på samme grunnlag som ved kvalitativ analyse, i møte
med helheter i teksten. Han vektlegger fordelene ved kvalitativ analyse ettersom en i møte
med en tekst må se på helheten for å få øye på mønstre som igjen kan gi viktig innsikt og
hypoteser. 99 Det er i møtet med helheten jeg var i stand til å etablere kategoriene jeg benytter
for å tallfeste frekvente temaer i Barratts forkynnelse. Samtidig er tilfellet at vekt kan
overstyre frekvens; tre positive utsagn kan for eksempel vanskelig veie opp for ett ytterst
negativt et.
Andre forskere fremhever de mange mulighetene ved kvantitativ analyse. Klaus Krippendorff,
professor innen kommunikasjon, språk og kultur ved universitetet i Pennsylvania, er blant
tilhengerne av det han kaller «content analysis». Kvantitativ tilnærming til kommunikasjon,
språk og symboler avslører at bruken av disse midlene representerer mer enn bare innholdet:
«they reveal some properties of their distant producers or carriers, and they have cognitive
consequenses for their senders, their receivers, and the institutions in which their exchange is
embedded.»100 Han trekker derfor frem eksempler fra forskningsområder som politikk,
samfunnsvitenskap og litteratur der kvantitativ analyse har gitt både ny kunnskap og verifisert
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andre analyser.101 Fordelen med å kombinere kvantitativ og kvalitativ analyse i min oppgave
er den at jeg i diskursanalysen kan bekrefte eller avkrefte tendenser som blir synlig i
hyppighetsanalysen.

Oppsummering
I innledningen til Tekst og historie uttrykker Trygve Riiser Gundersen og Helge Jordheim
følgende: «Begreper som «tekst» og «historie» bør være steder hvor de forskjellige
humanistiske disiplinene møtes, heller enn midler til å skille dem fra hverandre.»102 Heller enn
å kontrastere de to begrepene skal jeg i denne oppgaven benytte meg av tekster og språket i
disse for å si noe om historien og konteksten de ble til i. Som Knut Kjeldstadli understreker,
kan kulturhistoriske tilnærminger «bidra til å gjeninnsette de historiske menneskene som
erfarende, tenkende, følende og handlende individer».103
Min oppgave er hverken en gjennomgang av pinsebevegelsens historie i Norge eller en
diskusjon omkring forutsetningene for at denne kom til og deretter bredte seg videre. I min
oppgave lar jeg forkynnelsen fra bevegelsens indre kjerne danne utgangspunktet, og håper
med det å bringe ny kunnskap om pinsevennenes virkelighetsforståelse og forestillinger, på
deres egne premisser. Ved å analysere Barratts forkynnelse og hans publikasjoner i Korsets
Seier, vil jeg tydeliggjøre hvordan pinsevennene under Barratts ledelse forholdt seg til sin
Gud, til omvendelsen og til verdenen de levde i. Dette kan gi økt forståelse for Barratts
betydning, ikke bare i pinsebevegelsens grunnleggelsesperiode, men også for dens senere
utvikling.
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Kapittel 2. En internasjonal vekkelse
«Find yourself in your history, so that by knowing your past you can know your future»,
uttalte professor David Bundy i et intervju gjort av TV Inter i forbindelse med
pinsebevegelsens 100-årsjubileum i Norge.104 I samme intervju hevdet han at for å forstå
pinsebevegelsens verdensomspennende utbredelse må man også forstå personen T. B.
Barratt.105 I dette kapittelet skal jeg derfor redegjøre for den historiske konteksten
pinsebevegelsen ble til i, både i USA og i Norge, før jeg ser nærmere på Barratts reise fra
metodistprest til pinsepredikant. Avslutningsvis skal jeg kort si noe om pinsebevegelsens
posisjon på 30-tallet og frem til Barratts død, som markerer slutten på perioden jeg her
studerer.

Kirkelig pluralisme
Da konventikkelplakaten ble opphevet i 1842 og dissenterloven vedtatt i Stortinget 1845,
mistet statskirken sitt formelle monopol i Norge. Professor ved institutt for historie, religion
og filosofi ved Universitetet i Agder, Bjørg Seland, påpeker i sin historieavhandling Religion
på det frie marked at på dette tidspunkt var «en folkelig religiøs bevegelse allerede
etablert».106 Før sin tidlige død i 1824 hadde Hans Nielsen Hauge hadde satt dype spor i norsk
kirkeliv og «skaket opp almenheten», noe som igjen førte til en rekke vekkelser innen både
kirke og organisasjoner siste halvdel av 1800-tallet.107 Opposisjon til statskirken ble del av en
demokratiseringsprosess der ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet stod sentralt i
lekmannsbevegelsen, og historieprofessor ved Lunds Universitet Hanne Sanders anser
vekkelsesbevegelsene som et tidlig uttrykk for sekularisering i et førsekularisert språk.108
Dissenterloven står som et vendepunkt i norsk kirkehistorie og «innebar et brudd med det
prinsipp som hadde vært selvsagt både under middelalderens katolske kirkestyre og i de tre
hundreår som var gått siden reformasjonen», skriver Knut Lundby om det faktum at folket
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ikke lenger var pålagt den samme tro.109 Dissenterne utgjorde likevel ikke et stort antall,
faktisk ikke mer enn 2,4 prosent av landets befolkning i 1900.110
Metodismen danner på mange måter utgangspunktet for kirkelig pluralisme i Norge og
overfører impulser fra amerikansk kirkeliv til norsk setting. Det hevder i hvert fall Arne
Hassing, professor emeritus i religionsstudier ved Northern Arizona University. Også han
trekker frem dissenterloven som grunnlag for en begynnende religiøs pluralisme, og
metodismens ankomst til Norge i 1853 markerer starten på metodistkirken som «pluralismens
hovedaktør i Norge».111 Hassing skriver videre at oppblomstringen innen denne kirken
utfordret det lutherske hegemoniet og stimulerte til religiøs aktivitet og «den subjektive
akseptering av religiøs pluralisme».112 Da Metodistkirken i 1890 utgjorde den største og mest
innflytelsesrike frikirken i landet, var hovedgrunnen til dette at «den var det fremste talerør
for den pluralistiske stil og alt som var «amerikansk» i Norges religiøse liv», konkluderer
Hassing.113
Fra metodismen utgikk på slutten av 1800-tallet også hellighetsbevegelsen, en kirkelig
fornyelsesbevegelse med fotfeste i både Storbritannia og USA. Bloch-Hoell karakteriserer
denne som en reaksjonsbevegelse, med brodd mot umoralen og den religiøse slappheten som
preget USA etter borgerkrigen, med et ønske om «å beholde «the old time religion»». 114 Med
sitt fokus på «fullstendig helliggjørelse» etter metodismens grunnlegger John Wesleys begrep
«entire sanctification», regnes hellighetsbevegelsen som forløperen til pinsebevegelsen, der
«hellighet» ble avgjørende for den kristnes erfaring av Den Hellige Ånd.115 Med andre ord er
både metodismen og pinsebevegelsen internasjonale bevegelser. Vi skal derfor kort se på
forutsetningene for pinsebevegelsens oppblomstring både internasjonalt og i Norge.

Pinsebevegelsens amerikanske røtter
Det er tilsynelatende ikke tilfeldig at pinsebevegelsen oppstod nettopp i USA. Her taler
nemlig sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold til fordel for vekkelsens
tilblivelse. Noe av det mest avgjørende for utviklingen av typiske trekk ved amerikansk
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sivilisasjon ligger i det historiske dilemma om hvordan balansere det etniske mangfoldet og
behovet for nasjonal enhet, ettersom nasjonen i realiteten utgjør et immigrantkonglomerat.116
Hver representerte folkegruppe tar med seg sin arv fra hjemlandet og viderefører denne
innenfor rammene av en ny nasjon med egne karakteristiske trekk. Den første puritanske
immigrasjonen markerte starten på en assimileringsprosess der engelske og europeiske
settlere over tid utviklet en dominerende angloamerikansk og protestantisk kultur, som på
mange områder fremdeles er gjeldende i dagens USA.117
Ved siden av drømmen om fullstendig religionsfrihet, som til tross for Mayflowers ankomst i
1620 likevel ikke var en realitet før på slutten av 1700-tallet, trekker Bloch-Hoell i sin
avhandling frem antiritualisme, denominasjonalisme og voluntarisme som typiske trekk ved
amerikansk kirkeliv.118 Mangelen på en statskirke har gjort amerikansk kirkehistorie til en
frikirkehistorie, skriver Bloch-Hoell og peker på hvordan amerikaneren ikke forholder seg til
«Kirken, bare kirker eller denominasjoner». Dannelsen av nye trossamfunn henger også nært
sammen med religiøs toleranse, et typisk trekk ikke bare for USA, men for 1800-tallet
generelt, noe også dissenterloven i Norge er et tydelig tegn på. Den amerikanske
voluntarismen kan igjen knyttes opp til den krevende livsstilen som selvforsynte og
selvstendige kolonister førte, og den protestantiske etikken dette livet fordret. Det hersker i
hvert fall ingen tvil om at voluntarismen har bidratt til den store aktiviteten innen amerikansk
religiøst liv som gjennom vekkelseskampanjer har sørget for å erverve nye medlemmer.119 En
annen side ved voluntarismen og den kirkelige aktiviteten er det sosiale bidraget kirkene lenge
har stått for. Fremdeles utgjør kirkelig veldedighet en viktig del av tilbudet om hjelp til fattige
og trengende.120
Pinsebevegelsen bygger videre på en skepsis til ritualer og stive former, går inn i rekken av
amerikanske denominasjoner og viderefører i stor grad bruken av vekkelseskampanjer fra
1700-tallets Great Awakening som mål for å nå de ufrelste. I tillegg hevder Bloch-Hoell at
den amerikanske befolkningen, som følge av immigrasjon, industrialisering og fremvekst av
storbyer, var preget av åndelig og sosial rotløshet. På samme måte som metodismen i
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Storbritannia var negativt forberedt ved industrialisering og storbyvekst, kan pinsebevegelsen
sies å være det i USA gjennom innflytting til byene eller immigrasjon fra andre deler av
verden. For innflytterne og immigrantene kan den nye livsstilen i byene ha medført sosial og
religiøs rotløshet.121 Bloch-Hoell anser pinsebevegelsens tidlige fase som en primitiv
lavkirkelig bevegelse, da den rekrutterte fra lave sosiale lag og hadde stor fremgang blant
fargede og kvinner. I tråd med et slikt syn lå forholdene i storbyene godt til rette for at
pinsebevegelsen kunne bli svaret på det han anser som emosjonelt anlagte menneskers
åndelige søken. Som vi snart skal se tolker Paschen Knudsen norsk frikirkelig vekst på samme
måte. Hvorvidt dette er en uttømmende tolkning, er ikke innenfor denne oppgavens omfang å
drøfte videre, men jeg vil tro at en nyere studie ville omtalt både kvinner og fargede grupper
på en annen måte enn det her gjøres.
At bevegelsen kan karakteriseres som lavkirkelig, er det derimot ingen tvil om. Den
demokratiske utviklingen, som ikke utelukkende gjelder USA på dette tidspunktet, åpnet for
radikale bevegelser i opposisjon til flertallet. Hos Bloch-Hoell har denne prosessen der
uskolerte og sosialt underlegne grupper utfordrer den konservative og overklassepregede
religiøse majoriteten, fått navnet «lekfolkets emansipering», og motiveres av
industrisamfunnets klasseskiller. Videre slår han fast at pinsebevegelsen var del av en
demokratiseringsprosess både i USA og i Norge idet fokuset på individet virker
autoritetsoppløsende på samfunnet.
Samtidig som naturvitenskapen utfordret det kristne verdensbildet og enkelte kirkesamfunn
svarte med en liberal teologi, reagerte pinsevennene med «biblisisme» og «empirisme», i den
forstand at Bibelen anses som høyeste autoritet og den religiøse erfaringen beviser
kristendommens sannhet. Empirismen gav seg utslag i en søken etter gudommelige
manifestasjoner som tungetalen og åndsdåpen. Heller enn å gå på akkord med nyere vitenskap
anså pinsevennene disse erfaringene som tilstrekkelig bevis for religionens sannhet og
naturvitenskapens utilstrekkelighet. Hva tilslutning til bevegelsen angår, lyktes den i langt
større grad enn apologetikken i å vinne sine tilhørere. Om de historiske forutsetningene for
pinsebevegelsens tilblivelse i USA konkluderer Bloch-Hoell slik: «[…] denne bevegelse er
typisk for visse sider ved amerikansk kristendom samtidig som den har samlet i seg og
intensivert mange karakteristiske trekk fra tidsånden omkring årsskiftet.»122
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Forutsetninger for norsk pinsebevegelse
Om de norske forholdene rundt årsskiftet har vi allerede trukket frem konventikkelplakatens
oppheving og dissenterlovens markering av nyvunnen religiøs pluralisme i Norge. Paschen
Knudsen påpeker skyggesiden ved den kirkelige pluralismen i sin samfunnsgeografiske studie
av norsk frikirkelighet, og jeg anser det som nyttig å sitere hans resonnement i sin helhet:
Overgangen fra monopol til marked fører til at religionens status endres. Fra å oppleves som total og lik
nomos, blir den redusert til en verdensforståelse man kan anta i konkurranse med andre
verdensforståelser. Religionens evne til å framstå som gunstig for individet blir dermed av større
betydning enn før. Fører ikke tilhørighet til det ene systemet til lykke eller suksess, kan man velge et
annet.123

I likhet med Bloch-Hoell fremhever Paschen Knudsen at strukturelle forutsetninger som
industrialisering og urbanisering, samt relasjonelle forhold som økt mobilitet og
internasjonalisering danner viktige forutsetninger for frikirkelighet.124 Som sitatet ovenfor
underbygger, oppstår det under slike forhold sosial rotløshet, eller som sosiologen Emile
Durkheim i kaller det, «anomi».125 Paschen Knudsen støtter seg i stor grad til Durkheim idet
han betrakter sosial tilhørighet som et gode i seg selv og den økende tilslutning innen norske
frimenigheter som følge av befolkningens sosiale og økonomiske deprivasjon.
Bjørg Seland påpeker hvordan, i motsetning til forskere som ved hjelp av deprivasjonsteori og
markedsteori hevder at pluralisering fører til økt religiøst engasjement, den skotske sosiologen
Steve Bruce viser til «klare nedgangstendenser for religiøst engasjement i både europeisk og
amerikansk empiri».126 Dette anser Bruce som resultat av en moderniseringsprosess der det
blir umulig for trossamfunnene å hevde rettroenhet.127 En slik tolkning samsvarer likevel, slik
jeg ser det, med Paschen Knudsens poeng, at nettopp fordi religionen mister sitt nomos,
endres religionens natur, og ettersom den vanskeligere legitimeres som guddommelig
åpenbart heller enn menneskeskapt, trekker den seg tilbake «til de deler av tilværelsen som
folk flest oppfatter som minst rasjonelle».128
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Som Knut Lundby påpeker i Troskollektivet, kan troende «kjenne seg misforstått eller
mishandlet når sosiologer behandler deres religiøse virkelighet. Sosiologen fatter ikke
dybdene i troen, slik den enkelte kan oppleve det.»129 Likevel leves troen ut innenfor
rammene av et samfunn, og selv eremitten «forholder seg til sine sosiale omgivelser ved å
isolere seg».130 Det er nettopp en slik «sterk åndelig og sosial rotløshet» Bloch-Hoell hevder
karakteriserer de amerikanske byene der pinsebevegelsen slår rot.131 Jeg vil derfor i denne
delen støtte meg til Paschen Knudsen og hans deprivasjonsteori når jeg omtaler
forutsetningene for den norske pinsebevegelsens oppblomstring.
På mange måter henger økonomisk og sosial deprivasjon nært sammen. Paschen Knudsen
trekker frem pinsebevegelsens rekruttering fra arbeiderklassen i byene som tegn på
økonomisk deprivasjon, sammen med kjennetegn som overvekt av kvinner og lokalisering i
økonomisk depriverte regioner.132 Her kommer de sosiale forholdene umiddelbart inn i bildet.
Byene representerte en ny livsstil sammenlignet med bygdene. I Oslo var hele to tredeler av
befolkningen opprinnelig fra landsbygda, og åtte prosent av utenlandsk opprinnelse, i
hovedsak svenske arbeidere.133 Det er påvist en nær sammenheng mellom økt sosial
polarisering i befolkningen og økt størrelse på byene.134 I tillegg finner vi i byene en kulturell
polarisering. Skillet mellom Kristianias velstående vestkant og fattigslige østkant illustrerer
tydelig både sosial og kulturell polarisering, derav navnet «Den delte byen». 135
Blant relasjonene til andre har kontakt med utlandet vært avgjørende for norsk frikirkelighet,
og statskirkelighet for den del. Immigrasjon så vel som emigrasjon har spilt sin rolle. Da Den
romersk-katolske kirke i 1843 fikk kongelig resolusjon til å eksistere som dissentermenighet,
var det for å betjene utenlandske borgere i byen.136 Martin Ski påpeker riktignok hvor
paradoksalt dette i virkeligheten var, da den 900 år tidligere hadde brakt den kristne tro til
landet.137 Kristendommen, i alle dens former, har alltid kommet fra utlandet. Paschen
Knudsen peker på hvordan handelen og skipsfarten fra 1840-50-årene fikk en religiøs effekt
ved at «mange mennesker kom i direkte kontakt med fremmede kulturer gjennom besøk i
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havner, altså på steder som var preget av kulturell pluralisme, sosial nød og omfattende
evangelisering».138 Skipsfarten forenklet kommunikasjon og utveksling av impulser i Vesten.
Blant andre sjømannen Ole Peter Petersen, som i 1850-årene brakte metodismen til Norge,
står som et av flere eksempler «på at sjøfolk og hjemvendte norsk-amerikanere medvirket ved
ikke-lutherske menigheters tilblivelse i Norge», skriver Bloch-Hoell.139
Før vi ser på hvordan pinsevekkelsen kom til Norge via en metodistprest, vil jeg tegne et bilde
av det frikirkelige landskapet og de foregående bevegelsene som for denne gjorde «veien
mere jevn».140 Den lammerske bevegelsen er kanskje ingen direkte årsak til pinsebevegelsens
tilblivelse, men den banet veien for andre som ville bryte med statskirken. Denne bevegelsens
holdning til allianse med andre kristne er likevel en tydelig parallell til pinsebevegelsen.141
Det norske baptistsamfund av 1879 utgjorde på det tidspunkt et av Norges største
frikirkesamfunn, med sine fem til seks tusen medlemmer. Baptistenes dåp og selvstendige
menighetsordning er av stor betydning for pinsebevegelsens utvikling, og av baptistenes
tidsskrift Banneret fremgår det at også de i 1906 var opptatt av «Den Helligaands fylde». 142
Den anglo-amerikanske bevegelsen Kristi Menigheter, Plymouth-brødrene, Frelsesarmeen,
den treiderske bevegelse i Calmeyergades Missionshus og Albert Lundes vekkelsesmøter i
samme lokale er alle eksempler på religiøse bevegelser som pinsebevegelsen har større eller
mindre tilknytning til.143 Mer direkte forløpere finner vi i Missionsforbundet fra 1884,
vekkelsen i Skien under Carl Magnus Seehuus og i Erik Andersen Nordquelles «frie venner».
Metodistkirken står likevel i en særstilling her, for på samme måte som Hassing påpeker at
metodismen brakte amerikansk kirkeliv til Norge, understreker Bloch-Hoell at det var
«metodismen som for alvor innførte den amerikanske vekkelsesteknikk i norsk kristenliv».144
Ved siden av at metodismen med sin puritanske holdning til livet rettet fokus bort fra
sakramentene i subjektivistisk retning, var det nettopp i dette kirkesamfunnet pinsebevegelsen
fant sin apostel, T. B. Barratt.
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Thomas Ball Barratt – fra metodist til pinsevenn
Etter en misjonsreise til Amerika i 1905-1906 på vegne av norsk metodistkirke kom Thomas
Ball Barratt tilbake til Kristiania med livsforvandlende erfaringer som kom til å ta både ham
selv og det norske kirkelandskapet i en ny retning. Hensikten med reisen var en innsamling av
økonomiske midler til Håkonsborgen, et nybygg som skulle fungere som sentrum for
Kristiania Bymisjon, det veldedige arbeidet Barratt og hans kone Laura på den tiden drev
under Metodistkirken. Under Amerika-oppholdet ble Barratt kjent med vekkelsen i Los
Angeles, nærmere bestemt Azusa Street, der den afro-amerikanske pastoren William Joseph
Seymour holdt vekkelsesmøter. Disse møtene var en del av hellighetsbevegelsen, med rot i
John Wesley og metodismens tanker om «fullstendig helliggjørelse». I tradisjonell
hellighetslære skilles det mellom rettferdiggjørelsen eller gjenfødelsen og helliggjørelsen på
den måten at rettferdiggjørelsen finner sted når kristen frelse mottas og den frelste blir en ny
skapning i Kristus. Helliggjørelsen betegner prosessen mot et hellig liv i likhet med Jesu
karakter, som den kristne kan oppnå kun ved hjelp av den Hellige Ånd.145
Vekkelsesbevegelsen, som senere fikk navnet Apostolic Faith Mission, anså tungetalen, eller
åndsdåpen, som mer enn en bibelsk engangshendelse og «Åndens fylde» som de kristnes kraft
til å overvinne synd.146 Seymour forkynte åndsdåpen som en erfaring av Den Hellige Ånd
med tungetale som det synlige tegn på denne erfaringen. Det var nettopp målet om kristen
enhet, allianse, gjennom Den hellige ånd som først appellerte til Barratt da han leste om
vekkelsen i Los Angeles i tidsskriftet The Apostolic Faith.147 Barratt tok kontakt med
bevegelsen, og etter et lignende vekkelsesmøte i New York skildrer han i Byposten 8.oktober
1906 opplevelsen og erfaringen av Den hellige ånd på følgende vis i første avsnitt:
Halleluja! Det skjedde i går, søndag 7.oktober mellom kl. 5 og 6 på ettermiddagen, og
nå skal dere få høre hva som har ført til dette. Å, priset være Herren! – Det brenner i
min sjel! Jeg synes jeg må være den lykkeligste mann i verden. Alt er blitt som nytt for
meg. Jeg er fylt med glede og fred og kjærlighet til Gud og mennesker!148
Hellighetsbevegelsen, som fikk stor innflytelse i Storbritannia og USA på slutten av 1800tallet, ble som nevnt forløperen til pinsebevegelsen, og Barratts personlige erfaring av denne
åndelige dimensjonen danner grunnlaget for pinsebevegelsens oppkomst i Norge og Nord145
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Europa. Barratt hadde dessuten en lang bakgrunn som metodistprest når han på sin reise til
New York kom i kontakt med hellighetsbevegelsen. Som ung vokste han opp i den engelske
byen Albaston i Cornwall, og familien var tilknyttet metodistene og den wesleyanske kirke i
England.149 Ski peker på det anspente forholdet mellom statskirken og dissenterkirkene i
England under Barratts oppvekst. Han hevder at som følge av dette var unge Barratt allerede
fra barndommen av godt vant med det spenningsforhold han i voksen alder kom til å stå i,
som leder for et dissentersamfunn.150
Barratt studerte fem år ved The Wesleyan College i Taunton fra han var 11 til 16 år gammel,
og sommerferiene tilbrakte han på Varaldsøy i Hardanger der hans far, Alexander Barratt, var
bestyrer ved en svovelkisgruve. Etter fullført utdannelse bar det tilbake til Hardanger og
Varaldsøy hvor han raskt tok del i en rekke sosiale og kirkelige engasjementer. Barratt ble
medlem av «totalavholdsbevegelsen» i Stavanger og startet søndagsskole for arbeiderbarna
ved farens gruve, der han også fungerte som kontormedhjelper og hadde tilsyn med
arbeiderne.
Ved siden av musikkteoristudier hos Edvard Grieg og tegning og maling hos Olaf Dahl var T.
B. Barratt svært engasjert i den spede begynnelsen på metodistkirken i Bergen, som ble
grunnlagt 1879. Han drev sangkor, startet avholdsforening for barn, deltok på en rekke møter
der blant andre Ole Olsen og Lars Petersen stod på talerstolen, før han selv så smått begynte
sin forkynnertjeneste, først gjennom høytlesning av prekener av Dwight L. Moody.151
I tillegg til sitt sosiale engasjement både på Varaldsøy og i Kristiania Bymission, samt en kort
tid som bystyrerepresentant for avholdsfolket i hovedstaden, ble til slutt forkynnelsen Barratts
kall i livet. Han tjente som metodistprest i hele 25 år før sin avgjørende reise til USA, først på
Voss og deretter i Kristiania. Denne tjenesten gjorde både Barratt og hans norske kone Laura
med stor iver, selv om Laura «ettersom familien vokste i tall, fikk […] mer enn nok å gjøre
med å ta vare på barna».152 Den store aktiviteten ble bokført i Barratts private statistikker, og
ifølge ham selv hadde han som 31-åring i 1893 «holdt omlag 1520 prekener, 340 foredrag og
omlag 600 forskjellige slags møter ellers. I alt 2460 møter».153
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Erfaringen av åndsdåpen i New York 1906 ble et vannskille i Barratts liv og gjerning, og må
sees som resultat av en langvarig indre prosess. Fra oppveksten og sitt virke på Varaldsøy og i
Bergen hadde Barratt kommet i kontakt med mange ulike predikanter, og han skriver selv at
deres hjem «sto åpent for predikanter fra alle samfunn».154 Kanskje er det også med bakgrunn
i denne åpenheten at tanken om felleskirkelig arbeid og kristen enhet, alliansetanken, stod
sterkt hos Barratt også som pinsevenn? For som David Bundy påpeker, var nettopp tanken om
«Alliance» dominerende gjennom Barratts tjeneste.155 Bloch-Hoell påpeker at den
amerikanske pinsebevegelsen «[…] fra begynnelsen av har ønsket å være
interkonfesjonell».156 Bundy hevder at i tillegg til en personlig åndelig søken var det nettopp
dette aspektet ved bevegelsen som ledet Barratt til kontakt med pinsevekkelsen.157 Selv
skriver Barratt i Erindringer fra den første tiden etter hjemkomsten til Kristiania: «Vi ber at
kraften må komme over alle samfunn – statskirkelige – dissentere og de frie. De trenger den
alle sammen for de holder på at stivne i formene og vansmekte overfor de rasjonalistiske
elementer i mangel på kraft.»158 Ski påpeker gjentatte ganger hvordan Barratt ivret for
alliansetanken i norske forhold, men det viste seg at den på sikt ikke lot seg gjennomføre.159
De nye impulsene fra amerikansk vekkelse skapte uenighet mellom Barratt og ledelsen i
metodistkirken, selv om denne prosessen ikke skildres nevneverdig i hans egen biografi
Erindringer.160 Til tross for metodistledernes advarsler våren 1907, og Barratts nedgradering
til lokalpredikant i 1909, brøt ikke Barratt fullstendig med metodistkirken før i 1916, da han
sa opp både sitt eget og Lauras medlemskap.161 Dette var tre år etter deres vanndåp i
Stockholm september 1913, og samme år ble Filadelfiakirken i Oslo etablert. Disse to 1916
endringene, nemlig praktiseringen av troendes dåp og menighetsorganisering etter baptistisk
mønster, ble ifølge Ski «alliansetankens død».162 Barratt anså det ikke som hensiktsmessig å
tre ut av metodismens hierarki for så å tre inn i et annet, så løsningen ble selvstendige
menigheter.163
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Visjonen Barratt tok med seg hjem fra sin amerikareise, var derfor ikke en ny dissenterkirke,
men et ønske om felleskirkelig vekkelse, på tvers av kjønn, rase, klasse og konfesjon.164
Barratts virksomhet i Norge ble likevel omstridt, og mange uttrykte sin misnøye, både i
pressen og på åpen gate, der blant annet råtne egg ikke var uvanlig skyts.165 Til tross for
presseomtale som anklaget ham for å skape religiøs forvirring og bedrive farlig
møtevirksomhet, ble nettopp vekkelsesmøtene i Turnhallen i Kristiania starten på en vidstrakt
bevegelse. Gjennom samarbeidet med evangelister som Nordquelle, Seehuus og Levi Pethrus
står Barratt som en av pinsebevegelsens pionerer i Norge og Nord-Europa.166 Gjennom en
utstrakt korrespondanse med kontakter i Europa og Asia og rapporter om vekkelsen publisert i
pressen spredte bevegelsen seg raskt. Grunnet sin viktige posisjon i denne tidlige fasen anses
Barratt ikke bare som grunnleggeren av pinsebevegelsen i Norge, men som pinsevekkelsens
apostel også internasjonalt.167

En etablert bevegelse
Hun begynte å gå på møter borte i Nordbygata, blei medlem av en sekt, Pinsemenigheten, eller noe sånt
noe, kalte de andre som gikk der for brødre og søstre. Edgar visste ikke så mye om det, han ville ikke
vite for mye om det heller, men han blei da fortalt det. At mora hans hadde blitt døpt på ny. At mora
hans sto opp i forsamlingslokalet i Nordbygata og skreik halleluja så stemmen nesten knakk. Og at mora
kunne dette i trance og snakke i tunger. Og da snakka hun et språk som hun ihvertfall ikke hadde lært i
Rathkesgate eller i Halden, hvor hun kom fra. Det var rein og skjær hebraisk, blei det sagt. 168

Slik opplever en av hovedpersonene i Dag Solstads roman Svik. Førkrigsår sin mors
forbindelse med pinsebevegelsen. Det skjønnlitterære verket er skrevet i 1977. Likevel gir den
oss et innblikk i livet til en arbeidermor og pinsevenn, og hvordan hennes nettverk forholdt
seg til hennes religiøse liv. Som levning forteller den oss også hvilket inntrykk en forfatter i
1977 har av pinsebevegelsen i 1930-årene.
Som det fremgår av sitatet ovenfor, var det ofte tungetalen folk utenfor bevegelsen reagerte
på. På den ene side lokket Barratts meddelelser om erfaringen av tungetalen folk til møtene,
på den annen side førte den til stor skepsis til hans person både i andre kristne miljøer og blant
ikke-troende. Spesielt i pressen ble møtevirksomheten med tungetalen fremstilt som galskap;
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en karikaturtegning av Barratt ble publisert i Vikingen så tidlig som januar 1907 (se figur
2.1).169 Uttrykket «skvær barratt» betegnet ren galskap, og en slik karakteristikk var ifølge Ski
«det verste en kunne kaste i fjeset på noen».170
Figur 2.1 Karikaturtegning trykket i Vikingen 19. januar 1907.

"- Dog helst den færdes ved Juletider, da holder den Gilde
hos Trold og Jætter." Bilde hentet fra Universitetet i Oslo.
Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Kritikken utenfra gikk tilsynelatende lite inn på Barratt, selv om han i Erindringer anklager
spottere for å være «oppegget» av pressen og karakteriserer kritikken og hetsen i dagspressen
for «ukristelige, fantastiske og intolerante artikler [sic]».171 Det var trolig verre med kritikken
fra kristent hold. Det sies at Barratts døtre på et tidspunkt tok faren arm i arm og gikk opp og
ned Karl Johan når den verste hetsen stod på; «for å vise Kristiania-borgerne at det
galskapsstempelet som avisene har gitt faren deres, ikke stemmer med virkeligheten». 172
Selv om hendelsene fra den første vekkelsestiden satte et viktig preg og fremdeles er del av
pinsebevegelsens karakter på 30-tallet, har bevegelsen gjennomgått en utvikling og blitt stadig
mer etablert. Som et overordnet perspektiv har Bloch-Hoell beskrevet perioden 1910-1946 i
norsk pinsebevegelse ved dens «utvikling fra prinsipielt overkonfesjonell og uorganisert
bevegelse til Norges største dissentergruppe med menigheter av charismatisk og baptistisk
preg».173 Barratts dåp i 1913 markerer et skille, og videre følger økt dogmatisering og
organisering. Filadelfiakirken blir modermenighet og tonesettende for den nasjonale
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bevegelsen. Vekkelsen spres til nye steder i innland og utland ved at evangelister sendes ut,
først gjennom Bandamisjonen og senere via Norges Frie Evangeliske Hedningemisjon. 174
Bloch-Hoell mener samtidig at Barratts menighet på 30-tallet representerer pinsebevegelsen i
en mer «avdempet form», uten at dette innebærer endringer i synet på åndsdåpen og
tungetalen.175 Pinsebevegelsen opplever en stor vekst i antall medlemmer, og kritikken og
avishetsen som preget de første vekkelsesårene, avtar. Årene 1930 til 1935 så bevegelsen en
kraftig vekst, i perioden 1935 til 1946 var bevegelsen fordoblet i størrelse, med omtrent
30 000 pinsevenner i Norge i 1946.176 Etter Barratts død tar en ny generasjon pinsevenner
over, og med disse følger et oppgjør med innslag i bevegelsen som anses som svermeri, mens
andre uttrykker et ønske om å vende tilbake til den første vekkelsens spontanitet.177 Barratt
var klar over endringen av pinsebevegelsens preg og at det fantes medlemmer som ikke anså
åndsdåpen som nødvendig eller ønskelig.178 I 1929 skriver Barratt i Korsets Seier: «Å! – hvad
vi trenger idag blandt Pinsefolket er ennu mere av den Ild som faldt i begynnelsen av
vekkelsen! Det er forbausende mange, endog innen våre egne rekker, som sløvner hen og ikke
holder sig fremme i ildlinjen.»179

174

Ski, T. B. Barratt - døpt i Ånd og Ild, 179.
Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen, 242.
176
Ibid., 255.
177
Ibid., 260–262.
178
Ibid., 248.
179
Barratt, Korsets Seir 26, 48, (30.11.1929), 1.
175

38

Kapittel 3. Forkynnelsens tematikk
Forkynnelsens sentrale plass i pinsevennenes møtevirksomhet taler for en nærmere
undersøkelse av denne. Nettopp Barratts forkynnelse stod sterkt under hans tid som leder for
den norske pinsebevegelsen. Gjennom de mange bøkene, sangene, artiklene, notatene og
prekenene han etterlot seg, har han fortsatt å prege bevegelsen også etter sin død. For å gi et
helhetsinntrykk av kildematerialet jeg arbeider med i denne oppgaven, har jeg gjort en
hyppighetsanalyse av prekenene fra Nasjonalbibliotekets arkiv etter T. B. Barratt og skal i
dette kapittelet redegjøre for funnene i denne.
Innledningsvis i oppgavens første kapittel stilte jeg følgende tre spørsmål: Hva handler
forkynnelsen om? Hvordan legges den frem? Og hva kan denne fortelle oss om pinsevennenes
sentrale tenkemåter og syn på verden? I dette kapittelet skal jeg svare på det første av disse
spørsmålene. Før jeg presenterer resultatet av min hyppighetsanalyse, redegjør jeg for
fremgangsmåte og fortolkning i møte med prekenmaterialet. Avslutningsvis trekker jeg frem
fem ulike prekener som jeg i neste kapittel skal analysere, og begrunner valget av nettopp
disse.

Kort om kildene
Arkivets kilder etter Barratt er kategorisert som «prekenutkast» og inneholder dokumenter av
ulik karakter, delvis datert til perioden 1923-39. Barratts egen ordning av dokumentene legger
føringene, og dokumentene er derfor tematisk heller enn kronologisk sortert. Eksempelvis
finner vi i en mappe merket «Den Hellige Ånd og hans gjerning» en rekke
prekenmanuskripter som ifølge predikanten selv faller inn under denne tematikken.
Prekenmanuskriptene utgjør hoveddelen av materialet: løse ark på én til to A5-sider per
preken, ofte med påskrift om dato og ved tilfeller kommentarer som «fritt utlagt» eller
«manuskriptet blev lite benyttet». Disse er svært stikkordsmessige og består i stor grad av
skriftstedshenvisninger. En gruppe av disse er forfattet på engelsk i årene 1927-28 og arkivert
under overskriften: «English Sermons. Sketches.» I prekensamlingen finnes også syv
grammofontaler, to radiotaler, fire vekkelsesprekener, 17 korte prekener og to lengre prekener
uten sjangerklassifikasjon. Disse prekenene har en annen karakter enn prekenmanuskriptene,
da de består av fullstendige setninger og trolig ligger nærmere den faktiske muntlige
fremstillingen enn det prekenmanuskriptene gjør.
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Det er diskuterbart hvorvidt betegnelsen «prekenutkast» yter innholdet rettferdighet. Selv om
prekenmanuskriptene dominerer og ser skisseaktige ut, kan vi anta at det var disse Barratt
benyttet i sin faktiske forkynnelse. På baksiden står gjerne datoer for fremføring, som viser at
Barratt benyttet samme preken opptil flere ganger. Blant de mer utskrevne kildene er noen
både innspilt og trykket slik som de står skrevet i arkivet, og kan derfor vanskelig kalles
utkast i betydningen kladd eller førsteutkast. Det finnes enkelte uferdige prekener, ulike
versjoner av samme preken og smålapper med kroket håndskrift som må anses som tidlige
utkast, men i hovedsak fremstår innholdet i arkivet som dokumenter Barratt har valgt å
beholde og organisere fordi de var fullført og ble benyttet.
I sin helhet har jeg kategorisert 777 prekener tilknyttet Nasjonalbiblioteks arkiv etter Barratt.
Dette utgjør mesteparten av materialet som finnes der, med noen få unntak. Ikke alle kildene
var fullstendige, og enkelte var i såpass dårlig forfatning at sikker tyding var vanskelig. Det
fantes prekener som manglet førsteside og dermed tittel eller andre viktige elementer, slik at
hovedtema ble vanskelige å fastsette. Analysen er likevel basert på de prekenene jeg har
kategorisert, så må dessverre noen få dokumenter utebli grunnet de ovennevnte utfordringene.

Fremgangsmåte og fortolkning
Kategoriene har jeg etablert i møte med materialets helhet og med bakgrunn i
pinsebevegelsens teologiske forankring. Før jeg presenterer resultatene av min analyse, vil jeg
redegjøre for min fortolkning og mine valg, som jeg også problematiserer kort. Jeg opplevde
det som relativt uproblematisk å etablere passende kategorier i møte med materialet. Blant de
femten kategoriene er noen trangere enn andre, men resultatet viser en relativt jevn fordeling
mellom hovedkategoriene. Dette tyder på at inndelingen var egnet til materialet.
Jeg har valgt å plassere prekenene i én kategori, basert på hovedtema. Med andre ord
kartlegger ikke analysen hvor frekvent en av de overnevnte kategoriene forekommer som
underliggende tema, men redegjør kun for hovedtemaer i prekenene. Noen få unntak gjorde
jeg med prekener der flere temaer var så tett sammenknyttet, at jeg vanskelig kunne peke ut
hovedtema. I disse tilfellene er prekenene plassert i to kategorier. Jeg valgte denne
fremgangsmåten fordi jeg ønsker at analysen, i sin enkelhet, skal danne et helhetsbilde av
prekenmaterialet. Målet med hyppighetsanalysen er å peke på noen generelle tendenser som
jeg skal studere i detalj ved hjelp av andre metoder. Til mitt bruk anser jeg det derfor som
tilstrekkelig å telle én preken én gang.
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Følgende kategorier ble benyttet i min analyse:
-

Guddommen
o Gud Fader
o Sønnen
o Den Hellige Ånd

-

Frelse
o Syndsforlatelse
o Forsoning
o Evig liv

-

Tro og lære
o Bønn og takk
o Helliggjørelse
o Endetid

-

Kristent liv
o Omvendelse
o Tjeneste
o Kirken

-

Familie
o Guds barn
o Ekteskap
o Barn og unge

Disse kategoriene er ikke organisert etter hierarkiske prinsipper, men en indre logisk
sammenheng og naturlig rekkefølge er likevel hensiktsmessig. Jeg har derfor valgt den
følgende: (1) «Guddommen», ettersom hele religionen utgår fra denne, deretter (2) «Frelse»
da det er gjennom frelsen menneskene kommer i kontakt med en hellig guddom, (3) «Tro og
lære», er dogmer som setter forholdet mellom de frelste og guddommen i system, (4)
«Kristent liv», er arenaen der troen kommer praktisk til uttrykk, og til slutt (5) «Familie», som
utgjør en sentral enhet i både åndelig og menneskelig forstand innen kristendommen.
De tre kategoriene i midten, «Frelse», «Tro og lære» og «Kristent liv» kan i tillegg leses som
tre forløp eller prosesser av åndelig, sjelelig og sosial dimensjon. Det foregår en prosess i
hvert av de tre utviklingsforløpene som fremhever den kronologiske ordenen innad i
kategoriene. Innenfor «Frelsen» finner først syndsforlatelsen sted, og gjennom en forsoning
med Jesus Kristus får den troende del i det evige liv. «Tro og lære» fremhever den kristnes
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utvikling mot hellighet før dommedag gjennom bønn og takk og bibellesning. Det kristne
livet leves i kontinuerlig omvendelse og tjeneste for Gud gjennom kirken. Med andre ord er
kategoriene prosessorienterte i sin indre kronologi og danner på den måten en viktig parallell
til den troendes virkelighetsoppfatning. Jeg utdyper pinsevennenes verdensbilde i lys av den
kristne fortellingen senere i dette kapittelet, under «Prekenen i tid og rom».
1. Guddommen
Pinsebevegelsen slutter seg til «Den apostoliske trosbekjennelse» som lærer at den treenige
Gud består av Fader, Sønn og Hellig Ånd.180 I tråd med denne læren har jeg under kategorien
«Guddommen» delt inn i Gud Fader, Sønnen og den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd har en
spesiell plass i pinsebevegelsen, og Bloch-Hoell hevder derfor: «Bevegelsens mest
fremtredende karakteristikon er dens lære om åndsdåpen, en opplevelse forskjellig fra
omvendelsen, manifestert ved tungetalen.»181
«Guddommen» som kategori har i min analyse en dobbelt funksjon. Den viser til den
felleskristelige arv som bevegelsen er en del av, i synet på guddommen. Samtidig fremheves
pinsebevegelsens særpreg i prekener om den Hellige Ånds gjerning, slikt som åndsdåpen og
tungetalen. Disse inngår nemlig også i denne kategorien under den Hellige Ånd.
2. Frelse
Under kategorien «Frelse» har jeg valgt å dele inn i syndsforlatelse, forsoning og evig liv.
Tilgivelse for synd danner utgangspunktet for hele den kristne frelseslæren og utgjør samtidig
«plotet» i den kristne fortellingen om menneskenes forhold til guddommen. 182 Synd er en
sentral del av den kristne diskursen, men omtales hos Barratt i lys av tilgivelsen. Derfor valgte
jeg kategorien syndsforlatelse.
I tillegg skiller jeg mellom syndsforlatelse og forsoning. Dette kommer av vekten på Kristi
stedfortredende straffelidelse og troen på rettferdiggjørelse. Jesus er den som muliggjør
syndenes forlatelse, og hans forsoningsdød vektlegges i stor grad i forkynnelsen. «Forståelsen
av rettferdiggjørelsen er forensisk183, det vil si: man erklæres rettferdig ved tro alene, av nåde
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alene – på grunn av Kristi verk for oss», skriver Øyvind Gaarder Andersen og Øyvind Årdal
om pinsebevegelsen i Kristne kirker og trossamfunn.184
Bloch-Hoell hevder at pinsebevegelsen har et lite gjennomtenkt teologisk syn på forholdet
mellom omvendelse, rettferdiggjørelse og gjenfødelse.185 Den Hellige Ånd leder mennesket til
anger, men menneskets frie vilje betinger omvendelsen. Videre viser Bloch-Hoell at
«syndstilgivelsen settes lik rettferdiggjørelsen» hos pinsevennene. 186
Den siste underkategorien har jeg kalt evig liv. Troen på et liv etter døden står sentralt i
kristendommen generelt, og prekener som direkte omhandler himmelen eller troen på det
evige liv, er plassert her.
3. Tro og lære
Under «Tro og lære» står kategoriene bønn og takk, helliggjørelse og endetid. I prekenene der
bønn og takk er hovedtema går dette ofte frem av tittelen. Samtidig inngår dette aspektet
stadig i prekener med andre hovedtemaer. Ettersom denne kategorien er av de mer generelle
har jeg her også inkludert noen få prekener over emnene troen og Bibelen.
Helliggjørelsen er nært knyttet til rettferdiggjørelsen. Idet individet mottar syndsforlatelsen,
får vedkommende del i gudommelig natur og blir en ny skapning, står det skrevet i
2.Korinterbrev 5, 17: «Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det
nye er blitt til.»187 Helliggjørelsen, som vi så vidt har vært inne på, er en prosessorientert
tilnærming til kristenlivet: Den troende søker kontinuerlig å bli mer lik Jesus gjennom å leve
hellig og rent liv.
I kategorien helliggjørelse har jeg plassert prekener som omhandler forståelsen av denne
prosessen, eller læren om helliggjørelse Prekener med direkte oppfordringer til omvendelse i
det kristne livet har jeg plassert under «Kristent liv» og omvendelse, selv om slike
oppfordringer er nærliggende tanken om helliggjørelse.
Endetid, eskatologi, er læren om de siste tider eller ting, om verdens ende og dens fornyelse.
Begrepet kommer av det gresk eschatos som betyr sist og henviser til fire elementer:
oppstandelsen, dommen, himmel og helvete.188 Eskatologien har, ifølge Bloch-Hoell, stått
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sterkere i pinsebevegelsens forkynnelse, enn i andre kristne kirkesamfunn. Han påpeker også
at bevegelsen har ansett seg selv og sitt karismatiske uttrykk som et tegn på de siste tider.189
4. Kristent liv
Under kategorien «Kristent liv» står omvendelse, tjeneste og kirken. Som allerede nevnt er
oppfordringer til omvendelse i det kristne livet i dette materialet nært knyttet til Barratts
helliggjørelseslære. Under omvendelse har jeg likevel valgt å plassere prekener med mer
praktisk innhold omkring livsførsel.
I kategorien tjeneste ligger prekener med oppfordringer til deltakelse i menighetslivet og
prekener som omhandler misjon. Pinsevennene oppfordret til et aktivt menighetsliv der
hyppig møtevirksomhet, rikt musikkliv og sosialt arbeid var en del av tjenesten. Menigheten
underholder også misjonærene som bringer evangeliet til nye plasser.
Innunder kirken har jeg plassert prekener som går direkte på organisering eller administrering
i kirken. Pinsebevegelsen kjennetegnes av en rekke lokalmenigheter med selvstendig styre.
Her har jeg plassert referater fra møter eller appeller under spesielle arrangementer, samt
oppfordringer til kirkegjengerne om saker som vedrører menigheten. Altså er det i denne
definisjonen en praktisk dimensjon og ikke prekener om kirkens åndelige funksjon.
5. Familie
Som del av kategorien «Familie» benytter jeg underkategoriene Guds barn, ekteskap og barn
og unge. Dermed innehar denne kategorien både en åndelig og en fysisk dimensjon. Mens alle
kristne regnes som Guds barn ved troen på Jesus Kristus, og den kristne verden dermed som
en stor familie av brødre og søstre, finner vi også den fysiske enheten mann og kvinne utgjør i
ekteskap, og barn og unge. Kategorien ekteskap inneholder taler til ektepar på deres
bryllupsdag. Under barn og unge inngår prekener holdt på morsdag og andre prekener som
fokuserer på morsrollen. Her har jeg også plassert prekener til konfirmanter.

Problematisering av fremgangsmåte
Selv ved valg av gjensidig utelukkende kategorier er det nyttig å reflektere rundt kategorienes
forhold til hverandre. Eksempelvis kan vi spørre hvordan «endetid» og «syndsforlatelse»
henger sammen? Begge vil kunne anses som sentrale innen religiøse dogmer, men er de
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direkte knyttet sammen? Innen kristen teologi er verdens undergang slått fast, og selv om
utløpet for den enkelte på dommens dag avhenger av syndsforlatelsen, vil verden gå under
uavhengig av den enkeltes utfall. Vanskeligere er det kanskje å påstå at kategoriene «Jesus»
og «syndsforlatelse» er uavhengige av hverandre, ettersom tilgivelse for synd ifølge kristen
dogmatikk kun finnes i troen på Jesus Kristus.
Kategorien «Tro og lære» utelukker ikke de andre kategoriene, ettersom både «Frelse» og
«Kristent liv» naturlig nok vil være knyttet til dogmatikken. Når jeg likevel har «Frelse» og
«Kristent liv» som selvstendige kategorier, er det fordi jeg anser disse temaenes forekomst i
kildematerialet som så sentrale og frekvente at de kan og bør stå for seg selv. En annen
innvending vil være at kategoriene på enkelte områder overlapper. Syndsforlatelse, her
kategorisert under «Frelse», er for eksempel en direkte følge av omvendelsen, som her er
kategorisert «Kristent liv». På samme måte har læren om helliggjørelsen naturlig nok
innvirkning på det kristne livet, selv om også disse to er plassert i ulike kategorier.
Fordelen med generelle kategorier og underkategorier er at der en preken eksempelvis
fokuserer like mye på evig liv og syndsforlatelse, vil det være legitimt å plassere den under
«Frelse». Er kategoriene for store, vil interessante mønstre forsvinne i såkalte
«sekkebegreper». Jeg har valgt å plassere spesifikke emner, som for eksempel tungetale og
dåp, innunder generelle kategorier. Hvis målet med min undersøkelse var å studere spesifikke
emner som disse, måtte de utgjort selvstendige kategorier i analysen.
Jeg har valgt kategorier av generell karakter. En mer detaljert analyse ville betydd ytterligere
kategorier, noe som til mitt bruk ville blitt uoversiktlig og lite hensiktsmessig. Ved hjelp av
diskursanalysen i kapittel 4 kan jeg ta for meg mer spesifikke emner innenfor det generelle
mønsteret. Alternative kategorier ville utvilsomt også vært nyttige og passende. Min
overordnede problemstilling, mitt møte med det helhetlige materialet og min forkunnskap om
pinsebevegelsen ledet meg derimot til å etablere nettopp disse. I mangel på lignende forskning
må jeg være først ute, men håper at andre vil være med og supplere mine analyser.

Resultater av hyppighetsanalysen
Tabellen nedenunder viser fordelingen av de 777 prekenene på de ulike kategoriene. De er talt
samlet i hovedkategorien og hver for seg i underkategoriene.
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Tabell 3.1 Resultater av hyppighetsanalysen

Guddommen
Gud Fader

258 Frelse
19 Syndsforlatelse

173

Tro og lære

55

Bønn og takk

140 Kristent liv
39 Omvendelse

178 Familie

28

68 Guds

16

barn
Sønnen

120 Forsoning

77

Helliggjørelse

46 Tjeneste

81 Ekteskap

2

Den Hellige

119 Evig liv

41

Endetid

55 Kirken

29 Barn og

10

Ånd

unge

Aller hyppigst er prekener om «Guddommen»: 258 prekener i alt, hvorav 19 omhandler Gud
Fader, 120 Sønnen og 119 den Hellige Ånd. Det er påfallende få prekener dedikert til
Faderen, mens fordelingen mellom andre og tredje person i guddommen er jevn. Dette er et
interessant mønster. Bloch-Hoell hevder i sin avhandling at det store fokuset på Jesus vitner
om at pinsebevegelsen, i likhet med nyere vekkelsesreligiøsitet, «er utpreget Jesus-kult».190
Han viser til en amerikansk pinsesangbok der Jesus nevnes «i mer enn tre ganger så mange
sanger som den første person i Gud».191 Basert på pinsevennens 8. utgave av sangboken
Maran ata og forkynnelsen han selv har hørt, påpeker Bloch-Hoell: «Det er Gud som far, og
enda mer Jesus som frelser og venn, hyrde og trøster og som den enkeltes brudgom p.
[pinsebevegelsen] forkynner og synger om.»192
Bloch-Hoell påpeker også at man i pinsebevegelsen heller preker om Guds godhet enn hans
strenghet og rettferdighet, noe følgende eksempler fra prekenarkivet underbygger: «Gud med
oss!», «Guds herlighet og godhet» og «Guds kjærlighets gave». Hos pinsevennene er Gud en
kjærlig gud som sendte sin sønn til soning for verdens synd. Kanskje er det derfor
forkynnelsen vektlegger Sønnen, som nettopp er «Guds kjærlighets gave»? Guds godhet
forkynnes parallelt med evangeliet om Jesus. Fraværet av prekener om Faderen henger altså
sammen med frelsesforståelsen; Sønnen blir et naturlig sentrum for forkynnelsen: «Mægtig til
at frelse», «Sönnens aabenbarelse av Faderen» og «Guds hemmelighet: Kristus».
Barratt har selv gitt en av mappene i arkivet denne tittelen: «Den Hellige Ånd og hans
gjerning». Den Hellige Ånd som en av tre personer i guddommen ser på mange måter ut til å
være uløselig knyttet til den kraftdimensjon han representer for det kristne livet, altså «hans
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gjerning». Eksempelvis finner vi titler som: «Kraft fra det høie!», «Dåp i ånd og ild» og «Den
helligaands gave over hedningerne». Alle viser de til den Hellige Ånds funksjon i
Treenigheten. Det samme går enda tydeligere frem av disse tre eksemplene: «Den helligaands
betydning», «En del følger av aandsdaap» og «Aanden & Jesus».
En stor andel av prekenene i kategorien den Hellige Ånd omtaler åndsdåpen. I Korsets Seir
1.april 1916 definerer Barratt denne slik:
I Aandsdaapen opfylder Han legem, sjæl og aand med sig selv. Da er selve aandskilden som en
livgivende kraft indeni os. Enhver frelst mand og kvinne kan si, at de har oplevet Aandens virkninger i
sit hjerte, men ikke alle har oplevet den underbare stund naar den Helligaand saaledes indtar dem, at de
blir gjennemfyldt av Ham som ilden gløder jernet eller som luften fylder våre lunger. Det er at eie Ham
indeni os! Døpt i den Helligaand!

Barratt vektlegger den Hellige Ånds kraft heller enn person, og denne forståelsen
problematiserer Åse Kristine Norlund i sin masteroppgave «Åndens gave». 193 Hun bemerker
at Barratt anser Ånden «nærmest som noe stofflig», og viser til et eksempel der Barratt i en
artikkel fra 1936, «Pinsevennene», i Norsk Teologisk Tidsskrift sammenligner den Hellige
Ånds kraft med elektrisitet:
Dog vil jeg påstå at hvis noen kan komme i forbindelse med den levende Gud og bli gjennemtrengt av
Hans gode Ånd - uten å føle det, det menneske vil jeg gjerne se! Det lar sig like så litt gjøre som å røre
ved en elektrisk ledning uten å føle det eller bade sig i solens stråler, Guds Ånd er nemlig like virkelig
til stede!194

Nest størst er gruppen prekener som omhandler «Kristent liv»: 178 prekener i alt, 68 om
omvendelse, 81 om tjeneste og 29 om kirken. Her utgjør prekenene om omvendelse en
betydelig andel av materialet. Titler som «Vaakn op du som sover», «Avdøde fra synden –
leve i den?» og «Han skal vokse, jeg skal avta» synliggjør viktigheten av å forkaste synden og
omfavne omvendelsen. For Barratt består omvendelsen «i at man ikke bare ønsker frelse, men
omvender sig fra sine synder, avskjærer all forbindelse med den i sin vilje – ikke med en lang
rekke lovgjerninger og forbedringer, men med en hellig beslutning om aldri å vende tilbake til
dem.»195 Det fremgår at omvendelsen henger tydelig sammen med helliggjørelseslæren, som
vi snart skal se nærmere på.
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At tjeneste utgjør den største innbyrdes gruppen her, henger sammen med to ting:
Pinsevennens aktive menighetsliv og verdensomspennende misjonsarbeid. Bloch-Hoell
karakteriserer bevegelsen som aktiv og pågående og forkynnelsen som voluntaristisk.196 På
50-tallet representerte pinsebevegelsen 0,81 % av verdens evangeliske kristne, men utsendte
like fullt 7,61 % av de evangeliske misjonærene på verdensbasis.197 Begge faktorer bidrar
sterkt til pinsebevegelsens fremvekst og illustrerer deres «sjelevinneriver». 198 Det samme
illustrerer følgende prekentitler av Barratt: «Ikke lunkne-BRÆNDENE i Aanden, tjen Herren
[sic]», «Arbeidet for sjælers frelse» og «Ingen stilstand – fremad!».
Sammenlignet med det totale antall prekener er det relativt få som omhandler kirke. Her
finnes noen prekener om pinsebevegelsens historie, slik som «Historisk oversigt over
vækkelsen» og «Urkristendommen gjenoplivet», og noen om organisering: «Alliancetanken»
og «De frie retningers forhold til statskirken». Kategorien rommer i hovedsak praktisk
menighetsorganisering og omtale av menighetens virksomhet. Det er derfor ikke overraskende
at andelen er som den er. Dette er det to grunner til.
For det første, i tidsrommet 1923 til 1939 er både menighetsorganiseringen og vanndåpen
godt etablert i pinsebevegelsen. Kanskje ville vi sett flere prekener der dette tas opp hvis
prekensamlingen hadde vært fra den tidlige vekkelsesfasen, da organisering og dåp fremdeles
ble heftig diskutert. For det andre fremgår det at Barratt, som redaktør for pinsebevegelsens
hovedorgan, heller benytter Korsets Seier enn prekestolen til å fremme sitt syn i slike
praktiske spørsmål. Slikt kan også tas opp på menighetsmøter. Likevel ser vi at Barratt
forkynner om «Tienden», gir «Raad og vink for arbeidere for sjelens frelse» og stiller
spørsmål om frafall i «Hvad blir der av dem?».
På tredje plass ligger prekener over temaet «Frelse»: 173 prekener der 55 går under
syndsforlatelse, 77 under forsoning og 41 under evig liv. I tillegg til at denne andelen
tydeliggjør pinsebevegelsens «sjelevinneriver», utfyller den andelen prekener om Jesus.
Følgende tre titler om syndsforlatelse peker alle på Jesus: «Lammets blod», «Den frie naade i
Kristus» og «En død for alle». Det samme gjelder prekenene om forsoning: «Det er
fullbrakt!», «Var død – er levende!» og «Lik med ham!». Og til slutt ser vi følgende
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prekentitler om evig liv: «Paa to sider av korset», «Forat frelse…..fortapte!» og «Den
blodstænkte bok».
Nettopp Jesu stedfortredende død står sentralt i Barratts forkynnelse, noe de 77 prekenene om
forsoning tydeliggjør. Den objektive forsoningslæren er del av den felleskristelig arv, men i
pinsebevegelsens forkynnelse «legges det stor vekt på Jesu blod som er utgytt for oss, og som
renser fra all synd», skriver Andersen og Årdal. Gjennom Jesu død ble mennesket forsonet
med Gud, slik Paulus skriver i sitt andre brev til korinterne kapittel 5 og vers 19: «fordi Gud i
Kristus forlikte verden sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og har nedlagt i
oss ordet om forlikelsen.»199 Barratt forkynner hyppig om frelsen og om Jesus, som to sider
av samme sak.
Fjerde hyppigste hovedtema er «Tro og lære»: 140 prekener hvorav 39 omhandler bønn og
takk, 46 helliggjørelse og 55 endetid. Titlene i første kategori er ofte selvforklarende: «Herre
lær oss at be!», «Taksigelse-løfter-bøn» og «Amen – Halleluja!». Bønn var også en sentral del
av gudstjenesten og menighetslivet. Under vekkelsen i Azusa Street fikk bønnen større plass
enn prekenen, og i den første vekkelsestiden i Norge bar møtevirksomheten mer preg av lange
bønnemøter enn gudstjenester.200 Ettersom bevegelsen, både internasjonalt og nasjonalt, ble
mer etablert, ble også gudstjenesten mer ordnet og forutsigbar, men fri bønn hadde fremdeles
en sentral plass.201
Analysen viser også hvor sentralt Barratts helliggjørelseslære står i hans forkynnelse, til tross
for at denne er omdiskutert også innen bevegelsen. Predikant, forfatter og redaktør innen
pinsebevegelsen Oddvar Nilsen bemerker i forordet til utgivelsen av Barratts utvalgte verker
hvordan Helliggjørelsens nådeverk ligger tett opptil John Wesleys egen bok om
helliggjørelsen, Christian Perfection fra 1844.202
David Bundy oppsummerer Barratts helliggjørelseslære klart og tydelig: «Sanctification, or
Christian Perfection was to be both a crisis and a process; a moment of total consecration of
the self to God and a process of spiritual growth for the rest of one’s life.»203 Ifølge Barratt
var hellighet en naturlig del av det kristne livet med implikasjoner for både dagligliv, tjeneste
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og holdninger til døden.204 Prekenene fra arkivet understreker dette: «Hovedformaalet med
kristendommen», «Vær hellige i al eders færd!» og «Hemmeligheten ved kristelig fremgang».
Blant de 55 prekenene om endetid finner vi titler som: «Jesu snare komme», «Tegn på hans
komme» og «Ny himmel – ny jord». Alle er de betegnende for den oppfatning at
pinsevennene lever i de siste tider. Andersen og Årdal oppsummerer i korte trekk
pinsevennenes eskatologi:
«Ifølge den rådende oppfatning om endetidsbegivenhetene vil først de troendes oppstandelse og
menighetens bortrykkelse finne sted. Antikrist får så makt på jorden i en periode som munner ut i den
store trengsel. Da kommer Jesus synlig tilbake for å frelse jødene og tilintetgjøre Antikrist.
Tusenårsriket opprettes. Deretter kommer den endelige dom og opprettelsen av den nye himmel og den
nye jord.»205

Bloch-Hoell har påpekt at pinsevennene uttrykker forventning og lengsel etter Jesu
gjenkomst. Både gjennom forkynnelsen og sangene i Maran ata går det frem at «Jesu
personlige gjenkomst er nær forestående».206 Videre bemerker han at gleden og forventningen
knyttet til Jesu gjenkomst trolig har sammenheng med oppfatningen om at «den store
trengsel» ikke finner sted før menigheten, «Kristi brud», er rykket opp. Barratts forkynnelse
om endetid virker også inn på motivasjonen for å vinne sjeler og intensiverer budskapet om
omvendelse.207
Den siste kategorien, «Familie», skiller seg klart fra resten med sine 28 prekener. Av disse er
16 kategorisert under temaet Guds barn, 2 under ekteskap og 10 under barn og unge. Blant
prekenene om Guds barn finner vi to vitnesbyrd av Barratt: «Glimt fra mitt liv» og
«Gjenfødelsen». Her finnes også seks prekener med tittelen «Guds børn». De to prekenene
om ekteskap ble holdt i forbindelse med vigsel og har fått navnene: «Ægteskapet» og
«Bryllupspreken: Jesus med bestandig». Om barn og unge forkynner Barratt følgende: «En
frelst ungdom», «La ingen forakte dig for – 1Tim 4, 12» og «Børn – ungdom – hjemmet –
Ord.22,6». Her er også en preken til «lesebarna», altså konfirmantene, og to prekener holdt på
morsdagen.
Resultatet leder til spørsmålet om arkivets representativitet og til forholdet mellom frekvens
og vekt. Vi kan ikke med sikkerhet si at emnet familie var fraværende fra forkynnelsen fordi
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det er lite omtalt i prekenarkivet. På den annen side er det et påfallende mønster som ikke kan
bortforklares. Normativt sett var ekteskapet som samlivsform enerådende og selvfølgelig for
en pinsevenn på Barratts tid, og forkynnelse som tar ekteskapet i forsvar, var trolig ikke
nødvendig. Barratt var likevel oppmerksom på tidens «nye moral» og anså blant annet det
tiltagende antall skilsmisser som resultat av denne.208
Barratt skrev i 1938 et manuskript om Ekteskap, skilsmisse og gjengifte, som tilsynelatende
var planlagt trykket, men som av ukjente grunner aldri ble utgitt, før det ble oppdaget som
prøvetrykk i hans etterlatte papirer og publisert i 1991.209 I sin innledning skriver Barratt at
emnet har «især i den senere tid trengt seg inn på oss og krever et svar.» Etter brev fra ledere
som søker råd og diskusjon omkring emnet på pinsevennenes sommerstevne ser Barratt
behovet for å ta opp dette «for tiden så brennende spørsmål». Interessant nok påpeker han
muligheten for at han «ikke vil tilfredsstille alles mening», men føler at han «må fremkomme
med det syn jeg tror Herren har gitt meg». Det er mulig at det også innen pinsebevegelsen
rådde uenighet, spesielt omkring skilsmissen, ettersom Barratt anser det som nødvendig å slå
fast det bibelske syn også her.

Prekenen i tid og rom
Hyppighetsanalysen viser omfanget i forkynnelsen og tydeliggjør prekenen som middel for å
invitere til frelse, oppfordre til omvendelse og utlegge troen. Barratt har selv tatt til orde for
forkynnelsens sentrale plass. Han forsvarte også prekenforberedelse og påpekte behovet for
en predikantskole. Skolen ble det ikke noe av, men Barratt holdt bibelkurs i Filadelfia Oslo fra
1919 og underviste også på kursene til Filadelfia i Stockholm.210 Lenge var disse 4-5 ukers
kursene den eneste form for utdannelse av predikanter i pinsebevegelsens egen og anerkjente
regi, bemerker Ski.211 På en konferanse i 1912 uttalte Barratt at «ordets udlæggelse må ikke
forsømmes, heller ikke «formaningen»».212
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Figur 3.1 Prekenen i tid og rom

Figur 3.1 synliggjør prekenens avgjørende betydning for pinsevennenes forståelse av den
kristne tro og lære. Den utlegger bibeltekstene og formidler ved hjelp av disse et budskap med
innvirkning på den troendes virkelighetsforståelse. Både fortid og fremtid tolkes i lys av
Bibelen, Guds ord, og nettopp derfor er prekenen som formidlende instans av avgjørende
betydning.
Figuren illustrerer prekenens funksjon i tid og rom. Til tross for at den er bundet i tid,
forkynner den et evig budskap. Den utgjør et bindeledd mellom himmel og jord. Troen
kommer av forkynnelsen, står det i Rom 10, 17, og gjennom troen forbindes den enkelte
troende med den evige Gud. Som det går frem av figuren, ligger himmelen utenfor tid og rom.
Jorden derimot, er bundet av både tid og rom, representert ved den omgivende sirkelen.
Gud eksisterte forut for skapelsen, som markerer starten på jordisk tid. Tidsaksen
representerer dermed et skille mellom det dennesidige og hinsidige liv. Langs denne har jeg
markert sentrale hendelser i det kristne narrativ. Syndefallet, et markant brudd i relasjonen
mellom guddom og mennesket, etterfølges av profetier om den kommende Messias som skal
gjenopprette den tapte forbindelsen.
I den kristne fortellingen er ventetiden over ved Jesu fødsel, og hans død og oppstandelse
utgjør vendepunktet der synden som adskiller mennesket fra guddommen, sones. På pinsedag
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utgytes den Hellige Ånd over apostlene og utruster de troende til det kristne livet i påvente av
Jesu gjenkomst. Det er i dette tidsrommet Barratts prekener befinner seg, mellom utgytelsen
av den Hellige ånd over de troende og Jesu gjenkomst, som hos pinsevennene anses som nær
forestående. Som nevnt er det i forkant av Jesu gjenkomst Antikrist får regjere på jorden og
det er trolig derfor Barratt vier dette oppmerksomhet. Jesu gjenkomst og seier over Antikrist
markerer også starten på tusenårsriket, en fredelig regjeringstid som strekker seg til
dommedag og opprettelsen av en ny himmel og jord.

Videre plan for oppgaven
Mange har studert åndsdåpen som særtrekk ved pinsebevegelsen. Forståelsen av denne
gjennomsyrer alt Barratt skriver, og vil derfor også prege denne oppgaven, men det er ikke
først og fremst åndsdåpen hos Barratt jeg vil studere. Jeg vil belyse andre sider ved Barratts
forkynnelse som i hyppighetsanalysen har vist seg å være sentrale. Jeg skal derfor gjøre en
diskursanalyse av fem ulike prekener av Barratt: en grammofontale, «Tekel: Veid er du på
vektskål og funnet for lett», en vekkelsespreken (nr.3), «Åndelig syn – salvelse», en kort
preken, «Samlet løfter vi, spredte taper vi», en radiotale (nr.4), «Guds kjærlighet» og et
prekenmanuskript, «De kristnes forhold til verden».
Hva taler for valget av nettopp disse kildene? For det første vil jeg påstå at Barratt selv anså
dem som viktige. Alle er skrevet på skrivemaskin og flere er nøyaktig datert. Grammofontalen
ble med all sannsynlighet innspilt, og radiotalen ble kringkastet. For det andre består de, med
unntak av prekenmanuskriptet, av hele setninger og ligger dermed trolig nært opp til den
faktiske muntlige fremføringen. Selv om jeg studerer prekenene som skriftlige kilder, er det
en stor fordel at det går noenlunde klart frem hva Barratt har uttalt. Av de mange
stikkordsmessige prekenmanuskriptene er det vanskeligere å lese prekenens faktiske innhold,
men ettersom det er disse som utgjør hovedvekten av prekenene i arkivet, er det på sin plass å
granske et av disse.
De fem prekenene representerer også et mangfold av emner. Grammofontalen er kategorisert
under omvendelse og gir et innblikk i både frelsen og helliggjørelsen. Vekkelsesprekenen
fokuserer på den Hellige Ånd, men belyser også forholdet innad i Treenigheten. Den korte
prekenen er kategorisert under tjeneste og skiller seg på mange måter fra de andre prekenene
både med tanke på form og innhold. Radiotalen er en av de få prekenene om Gud Fader, men
også et godt eksempel på hvordan Barratt forkynner forsoningen. Prekenmanuskriptet
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omhandler også tjeneste og belyser samtidig flere interessante aspekter omkring
pinsevennenes virkelighetsforståelse.
Med basis i resultatet av hyppighetsanalysen vil jeg undersøke hvordan disse fem prekenene
kan utdype mer om pinsevennenes relasjon til guddommen, deres frelsesforståelse og
endetidsoppfatning. Dette er tre temaer som hyppighetsanalysen har åpenbart som helt
sentrale i forkynnelsen og som åpner for en rekke interessante spørsmål. Hvordan forholder
pinsevennene seg til den treenige Gud? Hva forteller prekenene om frelsesforståelsen og
perspektivet på helliggjørelsen? Og hvordan preger eskatologien formidlingen av prekenens
budskap?
Ved å beskrive, fortolke og forklare selve teksten vil jeg påpeke hvordan den formidler og
konstruerer kunnskap og forestillinger om 1) sosiale relasjoner, 2) identitet og selvforståelse
og 3) verden. Forholdet til Gud og forståelsen av frelsen gir innsikt i sosiale relasjoner og
identitet og selvforståelse, og endetidsperspektivet vitner om synet på verden. Ved å svare på
disse spørsmålene håper jeg å synliggjøre andre særtrekk ved pinsebevegelsen ved siden av
åndsdåpen. Selv om den utvilsomt danner utgangspunktet for pinseteologien og
pinsevennenes verdensbilde, vil en slik analyse bidra til kunnskap om pinsebevegelsen utover
tungetalen og dens karismatiske preg.

54

Kapittel 4. Fem prekener av T. B. Barratt
Min første preken holdt jeg 5.desember 1880. Jeg tilføyer «at jeg ikke tenkte den gang at jeg skulle
kunne preke flere ganger i uken for hungrige skarer. Men jeg bidde på Herren, og han velsignet meg!
Det syntes så merkelig at han har valgt et så svakt redskap til å utlegge og preke evangeliet, men han
fortsetter å velsigne mine ringe forsøk. […]»213

Forrige kapittel gav et innblikk i hva Barratts forkynnelse handler om. I dette kapittelet skal
jeg svare på de to neste spørsmålene jeg stilte innledningsvis i oppgaven: Hvordan legges
forkynnelsen frem? Og hva kan denne fortelle oss om pinsevennenes sentrale tenkemåter og
syn på verden? Basert på sentrale temaer i Barratts forkynnelse skal jeg nå ved hjelp av en
grammofontale, en vekkelsespreken, en kort preken, en radiotale og et prekenmanuskript
undersøke pinsevennes relasjon til guddommen, deres frelsesforståelse og endetidsoppfatning.
Innledningsvis vil jeg minne om Hyperius’ fem prekenunderkategorier, som jeg introduserte i
første kapittel. Disse utgjør læreprekener, hvor predikanten drøfter et lærespørsmål,
stridsprekener rettet mot vranglære, moralprekener som tar opp etiske spørsmål med basis i
evangeliene, straffeprekener med brodd mot vantro og kritikkverdige forhold i menigheten og
til slutt trøsteprekener som gjerne ble holdt i anledning begravelser eller ved ulykker og krig.
214

Disse vil jeg benytte for å plassere Barratts prekener i henhold til sjanger. Alle sitater fra

prekenene er Barratts egne ord slik de står skrevet. Ortografien er inkonsekvent på grunn av
de store rettskrivningsendringene i perioden 1907 til 1938. Der jeg selv siterer skriftsteder er
de hentet fra Bibelselskapets oversettelse fra 1930. Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg
samle trådene i en kort oppsummering. En mer fullstendig konklusjon omkring Barratts
forkynnelse og retorikk følger senere i kapittel seks.

Grammofontale:
«Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett»
Barratt har selv gitt denne prekenen navnet grammofontale, trolig fordi den ble innspilt på
grammofon. 215 Den er ikke datert, og det er heller ingen indikatorer i selve teksten som tyder
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på når den ble skrevet. Den er på to sider og ett avsnitt, altså relativt kort, sammenlignet med
vekkelsesprekenen og radiotalen vi senere skal ta for oss, som begge er på åtte sider. Til øvrig
sammenligning har vi den typen preken Barratt selv kaller en «kort preken», som er på kun en
side, altså bare halvparten så lang som denne grammofontalen. Prekenen kan deles i tre deler:
først en gjenfortelling med innslag av tolkninger av bibelteksten, deretter en aktualisering med
henvisninger til samtiden og lytterne, og i siste del en allegori som understreker budskapet i
prekenen.
Beskrivelse og tolkning av prekenen
Prekenen åpner med en gjenfortelling av hendelsene fra Daniels bok kapittel 5, om den
babylonske kong Belsasar og skriften på veggen. Under sitt gjestebud ser kongen av Babel en
håndskrift på den kalkede veggen i palasset som hverken han selv eller vismennene hans
evner å tyde. Dronningen ber kongen kalle på Daniel, som gav kongens far gode råd i hans
regjeringstid. Daniel tyder teksten på veggen som lyder: Mene, mene, tekel, ufarsin.
Betydningen av disse ordene er: «Tellet, tellet, veid, og de deler». Daniel leser av disse at
kongedømmet av Belsasars dager er talte: Han er veid på vektskål og funnet for lett, og
kongeriket er delt mellom mederne og perserne.216 Daniel belønnes, og kongen dør samme
natt.
Barratts preken tar utgangspunkt i ett av ordene på veggen: tekel. Grammofontalens tittel er
hentet direkte fra Bibelen idet han gjengir Daniels tolkning: «Veid er du på vektskål og funnet
for lett». Fra tittelen går Barratt rett videre til å utlegge skriftstedet, og tittelen er uløselig
knyttet til første setning, som sier: «Det var en del av den håndskrift Gud skrev på den
kalkede vegg under kong Belsasars gjestebud.»
Første del av prekenen er som nevnt en gjenfortelling av denne hendelsen fra Daniels bok,
men allerede i denne delen legger han til tolkninger av teksten. Eksempelvis har han allerede i
første setning slått fast at det var Gud som skrev på veggen, mens det i bibelteksten står
«fingrer av en menneskehånd».217 Barratt inkluderer også detaljer fra bibelteksten om
kongens reaksjon på skriften og legger samtidig inn en påstand: «Således går det dem som har
en dårlig samvittighet når Gud griper inn i deres liv!» Utropstegnet synliggjør at dette er
Barratts egen proklamasjon.
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Gjenfortellingen er i tråd med bibelteksten, selv om Barratt legger inn noen tolkninger
underveis og fremhever dramaturgien ved å betone kongens død på følgende måte: «Men nu
slo dommens time. Den samme natt blev han drept.» Bibelteksten utdyper ikke kongens død,
men beretter kun at han ble drept, og i påfølgende kapittel at «mederen Darius mottok
riket».218 Barratt utdyper: «Kyros avledet floden Eufrat så den kom i nytt leie og marsjerte
med sine tropper gjennem det törre elveleie, mens babylonieren holdt fest for sine guder, og
han [Kyros] inntok staden.» Dette må med andre ord komme fra en annen kilde, men den blir
ikke oppgitt i prekenen. Babylons undergang kan leses i mer litterære vendinger fra profetier i
Jesaja kapittel 44: 27-28 og Jeremia kapittel 50 og 51, men perserkongens utnyttelse av elven
Eufrat nevnes ikke eksplisitt i Bibelen. Dette har derimot Herodot redegjort for i sitt
historieverk, og kanskje er det dette Barratt har lest?219
I andre del av prekenen ser vi et tydelig skifte fra gjenfortelling til aktualisering idet Barratt
stiller et spørsmål direkte til lytteren: «Hvorledes er det med ditt liv, min venn?» Dette er et
grep Barratt ofte gjør i sine prekener. I teksten er ordet «ditt» understreket og kan fortelle oss
noe om den muntlige fremføringen av prekenen, at det trolig var her Barratt la ekstra trykk.
Det er kun to andre ord i prekenen som også er understreket, alle i denne delen:
«ungdommen» og «Jesus». Disse aksentueringene kan også si noe om fokusområder, ord og
innhold som var viktig for Barratt å få tydelig frem.
Spørsmål er et viktig virkemiddel her, og ved begge anledninger han benytter dette,
forekommer spørsmålene i par. Det andre spørsmålet understreker viktigheten av det første.
Åpningsspørsmålet følges opp av: «Hvis du blir veid på Guds vektskål, blir du funnet for
lett?» Andre runde spør han på følgende måte: «Hvorledes er ditt gudsforhold? Er du veid på
Guds vektskål og funnet for lett?» Hvorvidt disse kan karakteriseres som ledende eller ikke, er
uklart, men det kan tolkes dit hen, spesielt i lys av innholdet i denne delen.
Videre kommer nøkkelsetningen i denne prekenen: «De antikristelige forbindelser gjör seg
gjeldende nu som aldri för.» Denne er lett å forbigå, men utgjør etter min mening kjernen i
Barratts budskap. Han benytter fortellingen fra Daniels bok for å vise hvilke konsekvenser
synd og hovmod kan føre til. Aktualiseringen ligger i at han knytter denne fortellingen til
samtiden, med særlig vekt på umoralsk livsførsel. Han viser til «åndelige vrak» og lettsindig
ungdom, «alle de hårde sinn og hjerter, de utallige skilsmisser» som bevis på ukristelig
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livsførsel. Han sammenligner slik oppførsel, «den ukyske og slibrige ånd», med en pest som
brer seg i landet. Den vage språkføringen later til å ha en seksuell henvisning, ettersom han
trekker frem samlivsformer og konfronterer det han trolig oppfatter som hedonisme.
Lastekatalogen oppsummeres i dette setningsfragmentet: «Synd mot nesten, synd mot ens
egen person, synd mot Gud!» Denne anaforen fremstår nærmest som et slagord med sin faste
rytme og gjentagende ordbruk.
Vendepunktet i prekenen kommer mot slutten av denne delen og ligger i omvendelsen fra
synden. «Skal du undgå en katastrofe, må du omvende dig; gjör det nu! Be Jesus stige op i
vektskålen med dig, Det er det eneste som hjelper.» Dette budskapet forsterkes og
eksemplifiseres ved allegorien om en ung mann fra India som fikk et brev fra sin far i
England. Skuffet over at det ikke inneholdt penger, ventet han til han var dødssyk med å lese
brevet, og fant da ut at hans far hadde kjøpt en stor eiendom til ham og ville ha ham hjem.
«MEN NU VAR DET FOR SENT», skiver Barratt før han konkluderer: «Kjære venn!
Forkast ikke Guds budskap om frelse. Motta nådens tilbud just nu. Amen.» Mannen kunne
fått del i en stor materiell rikdom, og kanskje er denne tenkt som metafor for den åndelige
rikdommen en kristen får del i ved Guds nåde.
Situasjonskontekst, sjanger og retorikk
I Korsets Seier ble det stadig annonsert nye bøker, trykket radiotaler og promotert
plateinnspillinger med blant annet grammofontaler. Det er derfor ikke utenkelig at også denne
grammofontalen ble utgitt på plate. Disse har likevel vist seg overraskende vanskelig å få tak
i. Jeg har vært i kontakt med NRK, Dokumentarkivet og Researchsenteret, og
kringkastningsarkivet ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, men ingen besitter lydfiler etter
Barratt. Per Kjetil Farstad, professor i musikk ved Universitetet i Agder, har gjort en utførlig
undersøkelse av pinsebevegelsens sang- og musikkliv i Norge fra 1907-2013.220 Her bekreftes
det at pinsevenner var å høre på platerillene allerede på 1930-tallet, og at Arnesen
musikkhandel i Oslo reklamerte i flere tiår for grammofonplater med både svenske og norske
artister i Korsets Seier.221
Per Kjetil Farstad er også eier av arkivet etter plateselskapet Klango, som ble stiftet i 1959 av
Filadelfiaforlaget. Farstad har blant annet ved hjelp av en rekke årganger av Korsets Seier og
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Svensk mediedatabase slått fast at Barratt ble utgitt på en rekke plateselskaper, som Hemmets
Härold, ODEON og Polydor, samt gjenutgivelser fra Klango og Lynor.222 Her ble både
sanger og taler utgitt, blant andre «Fra alt» og «Så er det da ingen fordømmelse for dem som
er i Kristus Jesus», som også finnes som manuskript i prekenarkivet.
Jeg tok kontakt med Farstad for å undersøke hvorvidt han hadde tilgang på grammofontalen
«Tekel: Veid er du på vektskål og funnet for lett», men han har hverken kommet over denne i
sin studie eller besitter den i sitt arkiv. Det er likevel ikke utenkelig at den ble utgitt, for som
han selv påpeker, finnes det antakelig flere innspillinger på de selskapene han har
undersøkt.223 Jakten på disse vil bli for omfattende for meg i denne omgang, og jeg lar det
derfor være med antakelsen.
Det vi vet, er at den retoriske situasjonen, kairos, er opplesning. Barratt leser sin nedskrevne
tale, og lytterne hører hans røst, men ser ikke hans ansiktsuttrykk. På den måten skiller denne
seg fra vekkelsesprekenen og prekenmanuskriptet, som begge er beregnet på et publikum som
er fysisk til stede. Radiotalen har nettopp dette til felles med grammofontalen, mens den korte
prekenen ble lest i Korsets Seier på samme måte som et leder- eller redaksjonsinnlegg i
dagens aviser.
Som medium er en innspilling likevel allsidig med tanke på bruk og sosiale settinger. Den kan
spilles av i hjemmet med familien til stede, og dermed fungere som en slags huspostill, eller
den kan brukes i et halvstort møte eller et mindre fellesskap. Den egner seg derimot ikke til
store møter, ettersom lyden ikke bærer like langt og det trolig oppleves underlig for en stor
forsamling å sitte lyttende uten at en taler står på plattformen.
Vi kan også slå fast at grammofoner var godt utbredt på dette tidspunktet. I Norge hadde
Brødrene Johansen A/S gjort den første grammofoninnspillingen i Kristiania 1904, og få år
etter denne var utvalget plateinnspillinger betraktelig større.224 Grammofonen hadde befestet
sin posisjon i norsk musikkformidling, skriver Popsenteret, populærmusikkens hus i Oslo.225
En liten bemerkning om de teknologiske begrensningene ved de såkalte 78-platene er også
interessant. Disse ble brukt fra 1898 frem til slutten av 1950-tallet, da et nytt format overtok.
78-platene kom i to størrelser, 10" og 12". Ifølge Irving S. Gilmore Music Library ved Yale
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University har en 10"-plate spilletid på ca. tre minutter per side, mens en 12"-plate har
kapasitet på ca. fire til fem minutter per side.226 Det tar meg nøyaktig tre minutter å lese denne
grammofontalen høyt. Dette betyr at det er en høyst praktisk grunn til talens lengde; det var
rett og slett ikke var plass til mer på plateinnspillingen.
Selv om grammofonindustrien hadde sine oppturer og nedturer etter toppåret i 1929, var
sveivegrammofonen vanlig eie i norske hjem, og dermed kunne Barratts forkynnelse nå
langt.227 Som Ottar Grepstad påpeker, frigjør kringkastingen prekenen helt fra høymessen.228
Prekenen blir tilgjengelig for hvem som helst, også dem som ikke er til stede i kirken. Nettopp
derfor kan det også være vanskelig å fastslå hvilket publikum Barratt henvender seg til. Jeg
tror prekenen kan appellere til både troende og ikke-troende, og kanskje er det nettopp det
som er Barratts intensjon. I eksempelet fra Daniels bok er dommen allerede avsagt: Belsasar
er funnet for lett, mens lytteren fremdeles har et valg. Enten har du allerede takket ja til
nådens tilbud, eller du gjør det som følge av denne oppfordringen. Alternativt velger du å ikke
gjøre det, og risikerer ifølge denne tankegangen en katastrofe.
Sjanger: Moralpreken eller straffepreken?
Vi ser at prekenen er i tråd med flere av de gitte sjangertrekkene: Den baserer seg på en
bibeltekst, teksten utlegges på en forklarende måte i første del, før den aktualiseres i andre
del. Oppfordringene Barratt kommer med, kan gjerne kalles applicatio, der han tydeliggjør
hvilket resultat budskapet bør eller kan skape i lytterens liv dersom vedkommende handler på
det, eksempelvis ved å ta imot «nådens tilbud». Prekenen har også en fortellende karakter, da
den gjengir bibelteksten med fokus på dramaturgi, heller enn å sitere direkte. Allegorien
bidrar også til det fortellende preget, og denne formidler to budskap: Omvend deg før det er
for sent, og Gud avventer din omvendelse.
Utfra Hyperius’ underkategorier vil jeg derfor si at er denne prekenen en blanding av en
moralpreken som tar opp etiske temaer i lys av evangeliet, og en straffepreken som peker på
umoral og andre kritikkverdige forhold i menigheten. Likevel er den ingen «svovelpreken»,
for å bruke et annet begrep. Den understreker konsekvensen av synd, men i lys av at det
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finnes en løsning. Heller enn å konkludere med Guds vrede, peker han på Jesu
forsoningsverk.
Retorikk: Fornuft og følelser i forkynnelsen
Barratts ethos ligger hovedsakelig i to aspekter ved teksten: måten han gjenforteller og bruker
bibelteksten på, og den personlige henvendelsen til lytteren. Halvparten av prekenen er viet
bibelteksten. Selv om gjenfortellingen ligger nær originalen, er den uten eksakt
skriftstedshenvisning, med egne tolkninger og påstander underveis. Dette tyder på at Barratt
har eierskap til bibelteksten; han kjenner den godt. Kanskje er det fordi han også forventer at
lytterne kjenner teksten, at han ikke oppgir skriftsted? Alternativt kan det være et bevisst valg
for å gjøre teksten mer dramatisk og overgangen fra bibeltekst til aktualisering sømløs?
Barratts velvillige holdning til lytteren blir synlig gjennom virkemidler som direkte
henvendelse: «min venn», «du», «ditt». Ved bruk av spørsmål til lytteren og positivt ladde ord
som «venn» og «tilbud» gir Barratt lytteren en opplevelse av at han er interessert og ønsker
vedkommende godt. Dette gir igjen lytteren en velvillig holdning til Barratt som taler, og
bidrar dermed til hans ethos.
Barratt fremstiller sitt budskap som sant og gyldig ved å bruke Bibelen som autoritet; han
understreker dens universelle gyldighet ved å gjøre gammeltestamentlige fortellinger
relevante for samtidens mennesker. Likevel er teksten ikke argumenterende, og han
underbygger sine påstander kun med bibelfortellingen fra Daniels bok og allegorien om
mannen fra India. Har man innvendinger til Barratts påstander, imøtegås ikke disse i teksten,
ettersom han ikke argumenterer for dem. Denne mangelen på logos kan både styrke og svekke
Barratts ethos, avhengig av hvordan leseren stiller seg til budskapet.
Barratt anvender også pathos ved å appellere til lytterens samvittighet. Frykten for det
ukjente, eller katastrofen, aksentueres i klar og tydelig tale når han sier: «MEN NU VAR DET
FOR SENT.» De direkte spørsmålene kan enten skape skyldfølelse eller pliktfølelse hos
lytteren, avhengig av om vedkommende er en ikke-troende bevisst sin synd, eller en troende
som ikke lever opp til bibelsk standard. Til tross for advarselen avslutter Barratt med en åpen
invitasjon til omvendelse.
Trosforestillinger: «Du», «deg» og «ditt liv» – vend deg til Gud før det er for sent
I prekenteksten kommer det til syne en rekke perspektiver som vitner om verdensbildet
Barratt har. Hans eget verdensbilde vil naturligvis prege den kunnskapen om verden han
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formidler og konstruerer gjennom sin preken, og påvirke lytterne. I annen del kommer
Barratts holdning til samtidens umoral tydelig frem. «De antikristelige forbindelser» kan
henvise til umoral både innen og utenfor kristne miljøer. Han trekker frem «de utallige
skilsmisser» som et eksempel på umoral og «den lettsindighet som preger ungdommen». I sin
bok Står Jesu gjenkomst for døren? fra 1935 peker Barratt på tidsånden, og nevner navn som
den franske revolusjonspolitikeren og ateisten Anarcharsis (Jean Baptiste) Clootz, Marx og
Trotskij som representanter for den «forferdelig gudsfornektende og hatefulle ånd» som har
«inspirert så mange ungdommer i våre dager». 229 «Når man har utelukket Gud, så sitter ens
egne, syndige lyster og tilbøieligheter i høisetet», skriver Barratt videre i boken og peker på
skilsmisser som en av de mange følgene dette får.230 I manuskriptet Ekteskap, skilsmisse og
gjengifte insinuerer han at dette var en utfordring også innenfor kristne miljøer på 30-tallet.231
Begrepet «synd» er sentralt i diskursen denne prekenen inngår i. Dette preger både de sosiale
relasjoner, selvbildet og verdensbildet. Gudsrelasjonen må anses som en reell sosial relasjon
innen pinsebevegelsens diskurs. Måten å relatere til guddommen på kan sammenlignes med
mellommenneskelige relasjoner, derav betegnelser av Gud som «far» og Jesus som «bror».
Gjennom sin rolle som predikant og forstander for menigheten har også Barratt en sosial
funksjon som forbilde og leder. Han står i en maktposisjon der han henter sin autoritet fra
Gud. I likhet med at Jesus er hodet for kroppen, altså kristenheten, forståes forstanderen som
hode for menigheten.232 Dette nevnes ikke her, men jeg skal drøfte mer omkring dette når vi
ser på den korte prekenen.
I prekenen portretteres det syndige mennesket som underordnet en syndfri Gud. På grunn av
sin synd er mennesket avhengig av Guds tilgivelse gjennom Jesus Kristus. Begrepet
«gudsfrykt» synliggjør dette maktforholdet, og selv om begrepet ikke nevnes eksplisitt i
denne sammenhengen, er det nettopp dette Barratt oppfordrer til ved å vise til fortellingen fra
Daniels bok om kongen som ikke fryktet Gud og gikk fortapt. For mennesket står ene og
alene ansvarlig overfor Gud og kan ikke gjemme seg bak det kristne fellesskapet. Dette går
frem av Barratts bruk av pronomen. Ikke en eneste gang benytter han «vi» eller «oss» i denne
prekenen: Det handler om «du», «deg» og «ditt liv». Samtidig bidrar dette til å tydeliggjøre
den personlige dimensjonen i gudsforholdet.
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Omvendelsen har stor plass i denne prekenen og utgjør en vesentlig del av frelsesforståelsen.
Det samme ser vi i vekkelsesprekenen, radiotalen og prekenmanuskriptet. Hvis denne
prekenen er rettet mot både troende og ikke-troende, må omvendelse også gjelde dem som
allerede tror. Altså innebærer ikke omvendelse kun det å bli «frelst», men også troende må
«arbeide på sin frelse».233 Helliggjørelsesprosessen er sentral både i denne prekenen og i
radiotalen og jeg vender derfor tilbake til den i analysen av sistnevnte.
Umoralen og synden Barratt viser til, henger nært sammen med forståelsen av at verden går
mot en ende. I forordet til den ovennevnte boken, Står Jesu gjenkomst for døren, skriver
Barratt om Jesu gjenkomst: «Han kommer meget snart!» Basert på profetier i evangeliene kan
nettopp synd og umoral tolkes som tegn på de siste tider, slik som i Matteus kapittel 24: 1-13.
Der spør disiplene Jesus om tegnene på hans komme og verdens ende, og han svarer blant
annet at «urettferdigheten tar overhånd». 234
Barratt oppfordrer lytteren til å ta imot «nådens tilbud» før det er for sent, med andre ord er
han av den oppfatning at verden raskt går mot enden. Det store antallet prekener om endetid i
arkivet tyder også på dette. Følelsen av tidspress kan selvsagt også komme av vissheten om at
alle mennesker dør, og tanken om at før døden innhenter en, må en ha tatt et valg.
Eksempelvis skriver Jakob at vi som flyktige mennesker ikke vet hva som kan hende i
morgen, og det er derfor av stor betydning å vende seg til Gud før det er for sent.235
I tillegg til å underbygge forestillingen om at verden snart vil forgå, understreker denne
prekenen tanken om at Bibelen er gyldig til enhver tid. Ikke bare er prekenen fundert i en
bibeltekst fra Det gamle testamentet, men den anvendes direkte på samtidens mennesker.
Hendelsene som skildres, anses å være aktuelle mange århundrer etter at de fant sted. I tillegg
er budskapet universelt: Det angikk kongen av Babylon, jødene i Israel, mannen i India som
fikk brev fra sin far, og lytteren som hørte budskapet der og da. Konsekvensen av synd er
universell, men også evangeliet er universelt og tilgjengelig for alle.
Det at Det gamle og Det nye testamentet knyttes så nært sammen i Barratts preken, med Jesu
forsoningsverk som bindeleddet mellom mennesker og Gud, tydeliggjør også den kristne
grunnforståelse av Gud som uforanderlig, «i går og i dag den samme, ja til evig tid». 236 Den
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Gud som i Daniels bok advarte kong Belsasar om konsekvensene av hans synd, stiller også
dagens mennesker ansvarlige for deres livsførsel.
Videre går det klart frem at konsekvensen av «synd mot nesten, synd mot ens egen person,
synd mot Gud» er den samme nå som før, og at det kun er Jesus som kan redde fra
«katastrofen», nemlig evig fortapelse. Her er vi trolig ved forkynnelsens kjerne, nemlig at
Jesus utgjør den store forskjellen, han er «det eneste som hjelper». Følgende setninger
rommer alle tre forestillingene vi har snakket om: «Skal du unngå en katastrofe, må du
omvende dig; gjör det nu! Be Jesus stige op i vektskålen med dig, Det er det eneste som
hjelper». Her understrekes behovet av omvendelse, noe Jesus er den eneste som kan hjelpe
deg med. Det er ingen tid å miste.

Vekkelsespreken (nr. 3):
«Åndelig syn – salvelse»
Denne prekenen er betydelig lengre enn grammofontalen. Den er på hele åtte maskinskrevne
sider. Barratt har selv delt teksten i fem ved bruk av romertall, hvor hver del har en egen
funksjon. Prekentittelen er «Åndelig syn – salvelse», og den innledes med to skriftsteder. Det
første er hentet fra Salomos ordspråk kapittel 29 og første del av vers 18: «Uten åpenbaring
blir folket töileslöst». Det andre skriftstedet består av vers 20 og 27 fra Johannes’ første brev
kapittel to, og omhandler salvelsen i «den Hellige». Gjennom en henvisning til disse
skriftstedene i åpningssetningen finner vi det gjennomgående temaet for resten av prekenen:
«Disse skriftsteder fremholder for oss faren av ikke å ha et åndelig utsyn, men samtidig
hvilken velsignelse det medförer å bli salvet av den Hellige Ånd.»237
Salvelse er et tosidig begrep som henspiller på den gamle skikken om å salve konger og
prester og helligdommer, slik det er beskrevet for eksempel i 2 Mos. 40: 15: «Og du skal salve
dem, likesom du salvet deres far, og så skal de tjene mig som prester, og denne salving skal gi
dem retten til prestedømmet for evig tid, slekt efter slekt.» Samtidig viser begrepet til en
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utrustning av de kristne gjennom Guds velsignelse, både åndelig og praktisk gjennom rituelle
salvinger.238
Beskrivelse og tolkning av prekenen
Første og annen del er de lengste, og her legger Barratt ut Skriften med henvisning til en
rekke eksempler fra Det gamle testamentet. Funksjonen i første og annen del er tilnærmet lik.
Begge er de en situasjonsbeskrivelse med universell gyldighet idet Barratt peker på eksempler
fra både gammeltestamentlig og moderne tid, og konkluderer i annen del at problemet er det
samme: «Når man taper det åndelige syn blir man töileslös og må bære følgene.» Altså er det
i disse to delene Barratt peker på problemet, hvilket han underbygger med eksempler om
konsekvensene.
Han forklarer ikke hva han legger i begrepene «syn», eller «utsyn» som han også bruker, og
«töileslös». Jeg tolker det dithen at «syn» i denne forstand kan sammenlignes med en visjon,
en åpenbaring av Guds vilje og retning for livet. Tøylesløs er et negativt ladd ord og er i
denne diskursen nært knyttet opp mot begrepet synd. Med synonymer som hemningsløs,
utemmet, primitiv og ustyrlig står begrepet som motpolen til nettopp det å være styrt av en
åpenbaring om Guds vilje for ens liv.
I første del trekker Barratt frem eksempler fra Det gamle testamentet og moderne tid for å
understreke følgende poeng: «Skriften, historien og vår egen erfaring fastslår at der hvor der
intet syn er, der blir folket töileslöst.» Han trekker frem syndefloden på Noas tid, straffen over
Sodoma og Gomorra, israelsfolket som «danset om gullkalven og tilbad andre guder og
besmittet sig med hedenske synder», og folket på Jesu tid som «reiste sig mot den helligste
sjel som har levd på jorden og korsfestet ham […]» Barratt bruker også eksempler fra nyere
historie for å understreke denne faren:
Det var mangel på åndelig syn som frembragte den franske revolusjon, og spredte vantroens sed blandt
folket. Det er mangel på åndelig syn idag som gjör at man i Russland reiser seg mot Guds ord og dreper
de hellige; Og her hjemme i Norge reiser man sig også mot sannheten og håner den og slipper den
såkalte nye moral inn på liget som intet annet er enn den skjære motsetning til all virkelig sann moral,
og den naturlige fölge må bli at de som gripes av den blir töileslöse. 239
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Aapeli Saarisalo, Bibelsk oppslagsbok: håndbok for bibellesere (Oslo: Karmel-instituttet, 1949), 695.
Ibid. I 1931 holdt Ole Hallesby en tale i Universitetets gamle festsal kalt «Den nye moral» hvor han hevder at
kristendommens moral angripes på to områder. Kommunismen angriper den kristne samfunnsmoralen og
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Johansen, Virksomme ord: politiske taler 1814-2005 (Oslo: Universitetsforlaget, 2005), 360. I et manus påbegynt
239

65

Videre i første del av prekenen utlegger Barratt historien fra Første Samuelsbok kapittel 3. På
ypperstepresten Elis tid ble unggutten Samuel gitt til tempelet for å tjene Herren. Samuel
hører Guds stemme og tror først det er Eli som roper på ham, men får beskjed om å svare:
«Tal, Herre: din tjener hører!», og mottar da et budskap fra Gud om Israels fremtid.240 Denne
fortellingen gjør Barratt høyst aktuell ved å tolke den på følgende måte: «Her ser vi at det er
det rene hjerte, det våkne sinn som kan motta åpenbarelse fra Herren.» Han knytter så dette til
den enkelte tilhører ved hjelp av direkte tiltale:
Gud har meget han vilde si sig, men du har det for travelt, du er alt for meget optatt med dine
forretninger, ditt arbeid, dine hjemlige gjöremål, du har ikke Marias sinn som kan rive sig lös fra husets
travelhet og sette sig ved Mesterens fötter, derfor blir også ditt sinn, din hjerne, ditt hjerte tomt for alt
det som hörer det overnaturlige til.

Her ser vi at Barratt er bevisst både sine mannlige og kvinnelige tilhørere. Mens «dine
forretninger» og trolig også «ditt arbeid» henvender seg til mennene blant lytterne, er «dine
hjemlige gjöremål» og «Marias sinn» myntet på kvinnene i forsamlingen, og henspiller
samtidig på fortellingen om Marta og Maria som vi finner i Lukas’ evangelium kapittel 10:
38-42. Her sier Jesus til Marta, som strever med huslige gjøremål, at «[…] ett er nødvendig.
Maria har valgt den gode del, som ikke skal tas fra henne.»241
Siste avsnitt i første del er viet til å understreke det Barratt anser som forskjellen mellom
«dem som kun drives at sitt naturlige sinn eller endog av den onde makt og dem som drives
av Guds Ånd». Her støtter han seg til Judas’ brev vers 19 og 20, og Paulus’ andre brev til
korinterne kapittel 2: 6-10. Han siterer Paulus og understreker selv: «Et naturlig menneske tar
ikke imot det som hörer Guds Ånd til; for det er for ham en dårskap, og han kan ikke kjenne
det, for det dömmes åndelig; men den åndelige dömmer alt, men selv dömmes han av ingen.»
Her ligger for Barratt «den store forskjell der er mellem dem som har et klart åndelig syn og
dem som er blottet for det».
Vi kan se i Barratts dikotomi såkalte binære opposisjoner, eller todelte motsetninger. Ofte
benytter han metaforer hentet fra naturen for å belyse disse motsetningene, slik som lys og
mørke, der den ene delen er negativt ladd og den andre positivt. Likevel er motsetningen
mellom «naturlig» og «åndelig» ekstra interessant. Her har Barratt ladet om polene, og gitt et
positivt ladd ord som «naturlig», negativt fortegn. Spesielt innen 30-tallets politiske retorikk,
av Barratt i 1938 og utgitt av Filadelfiaforlaget så sent som 1991 med tittelen Ekteskap, skilsmisse og gjengifte,
henviser også Barratt i en overskrift til «Den nye moral». Se Barratt, Ekteskap, skilsmisse og gjengifte, 17.
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var ordet «naturlig» et svært positivt og ettertraktet begrep. Hos Barratt er det naturlige likevel
negativt ladd. Det naturlige fremstilles som utilstrekkelig, ettersom det er ved hjelp av det
«åndelige» at man blir hele mennesker og kan ta del i «det som hörer Guds Ånd til».
På side fire i prekenen innledes annen del, med enda flere eksempler hentet fra Det gamle
testamentet: om Moses som «Herren kjente åsyn til åsyn»242, om profeten Bileam og kong
Ussias. Bileam fikk i oppdrag av kong Barak av Moab å forbanne Israel, men Gud viste sin
misnøye ved å sende en engel som stiller seg opp foran ham og eselet hans på landeveien.
Bileam ser ikke engelen, så han slår eselet tre ganger, og eselet spør: «Hvad har jeg gjort dig,
siden du nu har slått mig tre ganger?» «Så oplot Herren Bileams öine», og han fikk se
engelen, falt på kne og dro videre med løfte om å kun tale det ord som Gud la i munnen på
ham. Dette ble til en velsignelse over Israel heller enn en forbannelse.243
Om kong Ussias forteller Barratt ved bruk av sitater fra Andre krønikebok kapittel 26,
hvordan han som konge i Jerusalem i 52 år var lydig mot Gud frem til han ble mektig og
hovmod ledet ham til å synde mot Gud.244 «Når man taper det åndelige syn blir man töileslös
og må bære fölgene», konkluderer Barratt ved hjelp av disse eksemplene.
Når han så kommer til tredje del i prekenen, er den mer praktisk rettet og har dermed en
løsningsorientert funksjon, hvor målet er å prøve «ektheten av det syn man har fått». Han
siterer Johannes første brev 4: 1 om å prøve åndene og skille mellom falske og sanne profeter.
Deretter gjengir han deler av Paulus’ første brev til korinterne 12: 13 (uten å oppgi skriftsted
denne gangen): «Ingen som taler i Guds Ånd, sier, forbannet er Jesus! Og ingen kan si: Jesus
er Herre! uten i den Hellige Ånd.» Ved hjelp av denne «prövesten» og «blodets merke»,
diskursens symbol på Jesu stedfortredende død, hevder Barratt at man kan skille mellom
«falske religioner og den sanne»:
Spör f. eks et spiritistisk medium når det er i en transe om det tror på blodet som forsonende, og svaret
vil være benektende. Spiritisme, okkult videnskap, Christian Science, teosofi, sannsigeri og lignende,
forkynner ikke Kristi guddom eller hans forsonende död, de tror ikke på det, og derved stemples de som
falske religioner! Den Hellige Ånd virker kun i forbindelse med de sannheter som han har åpenbart. 245
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Her viser Barratt til ulike former for nyreligiøsitet. Christian Science har sitt opphav i amerikanske Mary
Baker Eddys bok fra 1875, Scinence and Health with Key to the Scriptures, som hevder at sykdom er en illusjon
som kan bekjempes ved bønn. Mens teosofi, av gresk som betyr «gud» og «visdom» og karakterisert som
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menneskets guddommelighet. Begrepet viser også til moderne filosofier representert ved navn som Helena
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I fjerde og nest siste del konkluderer Barratt og aktualiserer løsningen han kom med i del tre.
Her vektlegger Barratt at deler av religionen ikke kan forståes med forstanden, for «det er noe
annet å ha det personlige syn, Åndens åpenbaring, salvelsen av den Hellige». Dette gir han
eksempler på ved å vise til at det er «mangen en hushjelp og mangen en arbeider som vet mer
om disse åndelige ting enn de som har studert ved vårt universitet, fordi de personlig har
oplevd det». Her ser vi igjen betoningen av den personlige dimensjonen i kristenlivet og
frelsesforståelsen.
Videre sammenligner Barratt religionen med musikken, den kan ikke kun forståes teoretisk.
Til slutt aktualiserer han ved å dele en historie han ble fortalt kort tid før han skrev denne
prekenen, om en hvalfanger som ble med en venn på et kristent møte for å høre en predikant.
«Da predikenen var over så blev vennen [hvalfangeren] spurt hvad han syntes om den. «Jo»,
svarte han, «den var meget vakker, men den hadde ingen harpun.»» Med andre ord ble ikke
prekenen sittende fast i tilhørerens hjerte.
Her stiller Barratt også for første gang i denne prekenen spørsmål til lytteren, et virkemiddel
han til sammenligning tok i bruk helt i starten i vår forrige preken. Sammen med
aktualiseringen bidrar dette til å gi denne delen av prekenen en samtalende funksjon. Barratt
mener vi har noe å lære av hvalfangeren, som ikke fikk på følelsen at predikanten «tok sikte
på sjelefangst». Derfor spør han: «Er vi rett grepne av den Hellige Ånd? Kan det sies i
sannhet at vi drives av Guds ånd? Går våre ord, våre vidnesbyrd, våre prekener til hjertet så
folk blir omvendt og fört til Gud?»
Deretter kommer en klar konklusjon om virkningene av «en direkte påvirkning av den Hellige
Ånd» der Barratt hevder at «forstanden oplyses, gåter löses, ordet blir levende og Gudsbegrepet klarnes». Det åndelige blir løst fra det kjødelige og «fra det timelige og det
formelle», slik at veien til Gud blir synlig, og «man skuer inn i hans vilje og han ruller op
fremtiden for oss ved sitt ord, og beriker nutiden med sin nærværelse».
På mange måter er femte og siste del en forlengelse av konklusjonen Barratt introduserer i del
fire. Denne gangen i enda klarere tale og i poetiske vendinger. Kontrasten mellom et liv uten
åndelige syn og et liv i ånden presiseres nok en gang: «Uten åpenbaring av Gud lever du kun
for denne verden, du har ingen sans for de åndelige spörsmål, og ditt sinn blir töileløst. Du
lever i mörke, uten Gud og uten håp!» Så følger en bønn der Barratt takker for «enhver som

Petrovna Blavatsky og organisasjonen Teosofisk Samfunn og i Norge Rudolf Steiners Antroposofisk selskap
basert på skrifter av Alice Bailey.
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ser», og i billedlig språk hentet fra Johannes’ åpenbaring kapittel 3: 18, maler hvordan disse
menneskene «i denne formörkede tid har kjöpt gull, glödet i ild, for at de kan bli rik, og hvite
klær, for at de kan klæ sig med dem, og öiensalve til å salve sine öine med, for at de kan se!».
I denne siste delen av prekenen avsluttes over halvparten av setningene med utropstegn. En av
setningene uten dette ender i et sitat av en kjent salme, «Jesus, Jesus, Jesus sikter», og Barratt
innleder sitatet slik: «så vi utbryter». Med tanke på Barratts musikalske styrke og store
eierskap til pinsevennenes sangbok Maran Ata, er det ikke utenkelig at han sang denne
salmen heller enn å sitere den. Var dette tilfellet, så er et utbrudd i sang vel så kraftig som et
utropstegn, og sammen med understrekningene bidrar dette til den klare talen og viktigheten
av budskapet Barratt ivrer frem. Etter sin endelige konklusjon, som nærmest ligner et credo
der alle «livsforhold» den Hellige Ånd kaster lys over, nevnes i tur og orden, avslutter Barratt
med en bønn: «Hellige Ånd kom til hvert hjerte som hörer disse ord, vekk enhver mann og
kvinne, så de tar sig sammen og söker det evige liv, mens de ennu kan finne frem!»
Situasjonskontekst, sjanger og retorikk
Dette er en vekkelsespreken der Barratt underviser fra Bibelen til et publikum som faktisk er
til stede. På den måten skiller den seg fra grammofontalen, der Barratt ikke ser sine tilhørere.
Det er likevel interessant at denne er skrevet helt ut og på skrivemaskin, til forskjell fra de
mange manuskriptene med kun stikkord og som noen ganger også er håndskrevet. Det kan
enten tyde på at det var en tale han utgav i skriftlig form, eller han brukte den mye og ville
fremføre den likt hver gang. De mange understrekingene og korrekturen han selv har lagt inn,
tyder på at den er både gjennomarbeidet og forberedt som muntlig tale på omtrent 25-30
minutters varighet.
Prekenen består i hovedsak av relativt avansert undervisning fra Bibelen, og det er ingen tvil
om at denne er hovedkilden Barratt benytter. Fortellinger eller allegorier har mindre plass i
denne prekenen, sammenlignet med grammofontalen. På mange måter kan denne
vekkelsesprekenen også kalles en lærepreken, for å bruke Hyperius’ kategorisering, eller en
lekmannspreken, som jo ligger nært opp til vekkelsesprekenen som begrep, ettersom den er
rettet mot de vakte, men ennå ikke omvendte.
Samtidig er det flere elementer i teksten som tyder på at Barratt henvender seg til troende
tilhørere. For det første har vi bruken av pronomen, hvor «oss», «vår» og «vi» er gjengangere.
Med andre ord er denne myntet på fellesskapet eller kristenheten i større grad enn det enkelte
individ. Dette underbygges også av spørsmålene Barratt stiller som følge av hvalfangerens
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uttalelse om prekenen som var uten harpun. «Vi har noe å lære der», skriver Barratt og spør
videre: «Går våre ord, våre vidnesbyrd, våre prekener til hjertet […]» Som vi har sett,
etableres det også et tydelig skille mellom dem som «ser», og dem som lever «töileslöst», som
kanskje kan overføres til et skille mellom «oss» som tror, og «dem» som ikke gjør det.
Likevel er ikke prekenen utelukkende myntet på dem som tror, da den inneholder
oppfordringer til omvendelse og avsluttes med en bønn om at enhver som hører Barratts ord,
må vekkes, ta seg sammen og søke det evige liv, mens de ennå kan. Det er interessant å spørre
hvorvidt uttrykk som «syndeflod», «gullkalven» og «Marias sinn» kun inngikk i kristen
diskurs og dermed bare var forståelig for de troende. Eller var disse bildene allmennkunnskap
også for ikke-troende på denne tiden? At Barratt ber lytterne lese beretningen om Bileam selv,
i tillegg til å lytte til hans utlegning av den, forutsetter at tilhørerne har interesse for og tilgang
til bibelteksten. Samtidig kan det være en indirekte oppfordring til å undersøke eller
kontrollere det Barratt underviser, en oppfordring som er med på å styrke hans personlige
ethos.
Retorikk: Smak og se at jeg har rett
Til sammenligning er denne prekenen langt mer argumenterende enn grammofontalen. I
åpningssetningen kommer han med et dobbelt argument som først peker på ondet, nemlig
«faren av å ikke ha et åndelig utsyn», og deretter det gode, den «velsignelse det medförer å bli
salvet av den Hellige Ånd». Barratt henviser til en rekke bibelsteder og viser med dette stor
kunnskap til Bibelen som kilde. Som oftest oppgir han bok, kapittel og vers, men enkelte
steder mangler henvisningen. Han fremstår som kyndig og troverdig i sin utlegning av
bibeltekstene, eksempelvis når han i andre del av prekenen sier: «Skriften fremkommer med
ennu flere eksempler», før han trekker frem det ene skriftstedet etter det andre.
Sammenhengen mellom logos og ethos i denne prekenen er stor, for det er nettopp de
argumenterende elementene som styrker Barratts troverdighet og får budskapet til å fremstå
som ekte og sant. Ikke bare viser han til en rekke skriftsteder, men han utlegger teksten,
kommer med tolkninger og setter skriftstedene i sammenheng med hverandre. Eksempelvis
skriver han på første side, etter å ha trukket frem ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra:
«Asken på ruinene finnes fremdeles i utgravningene.» Så er det opp til lytteren å undersøke
om dette faktisk stemmer.
Et annet eksempel er følgende konklusjon han trekker fra fortellingen om Bileam og det
snakkende eselet: «Der er mange som har imot tungetalen i våre dager og synes at det er
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urimelig at mennesker kan tale i Åndens kraft, men her ser vi at selv en aseninne kan tale når
Herren vil det, hvor meget mere da et menneske!» Det aller tydeligste eksempelet på logos ser
vi der Barratt basert på Paulus’ ord hevder å kunne avsløre falske religioner ved å vise til Jesu
stedfortredende død og blodets merke.
Argumentasjonen hos Barratt har verdi ettersom han anser Bibelen som absolutt sann. Per
Kjetil Farstad siterer den amerikanske sosiologen Howard Elinson, som i sin artikkel om
pinsebevegelsens påvirkning på intellektualisme, politikk og raserelasjoner påpeker hvordan
pinsevenner forholder seg til Bibelens absolutte sannheter:246
Den positive vektleggingen av det overnaturlige og ufeilbarlige i hvert ord fra Bibelen har en
uunngåelig effekt på det tenkende menneskets forsøk på tilnærming. Bibelen er en åpenbart kilde med
perfekte sannheter. Andre sannhetskilder er – hvis de stemmer med Bibelen – annenhånds. Hvis igjen
andre sannhetskilder – vitenskap, fornuft, intuisjon, etc. – oppfattes på kollisjonskurs med Bibelens syn,
betraktes dette som et bevis for svakheten og upåliteligheten som ligger i menneskelig kunnskap.

Barratts argumenter har ikke samme verdi utenfor en diskurs som oppfatter Bibelen på denne
måten. Også dette peker i retning av at Barratt har troende tilhørere som målgruppe. Skulle
han overbevise ikke-troende om validiteten i disse argumentene, måtte han trolig tydd til
andre kilder enn Bibelen for å underbygge det han selv opplever som absolutt sannhet.
Samtidig velger han å trekke inn verdslige hendelser som den franske revolusjon, men tolker
disse i lys av bibelske prinsipper. Historien er ikke på kollisjonskurs med Bibelen som kilde,
så lenge Bibelen er styrende for hvordan historien tolkes.
Når det kommer til bruk av pathos i denne prekenen, er bønn og direkte tiltale sentrale
virkemidler. Vi finner en inderlig bønn om ydmykhet midt i prekenen: «Da jeg leste dette bad
jeg til Gud og sa: «Herre bevar mig ydmyg, bevar vårt folk ydmygt, må vi aldri hovmode oss
og være overlegne fordi du gir oss fremgang, ellers blir slaget tapt. Må vi ha det rette utsyn
bestandig!»» Her understrekes viktigheten av ydmykhet ved at dette gjentas og stilles opp mot
antonymet hovmodighet, og er nok et eksempel på dikotomi hos Barratt.
I den avsluttende bønnen ligger det underforstått et visst tidspress, «mens de ennu kan finne
frem», men også en oppfordring til å ta seg sammen. Ved de tilfellene Barratt benytter direkte
tale, «du» og «dig», er det med en appell til samvittigheten: «du har det for travelt», og enser
ikke de åndelige ting, eller avslutningsvis i prekenen: «du lever kun for denne verden». Derav
oppfordringen i den avsluttende bønnen om å vende seg til Gud og søke det evige liv.
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Elinson sitert i Farstad, Pinsemusikken, 33.

Trosforestillinger: En gud for omvendte arbeidere
Når det gjelder forholdet til guddommen i denne prekenen, vil jeg si at hovedfokus ligger på
den Hellige Ånd, nettopp fordi temaet er «åndelig syn». Samtidig understreker Barratt
samspillet mellom partene i Treenigheten ved at alle tre nevnes i ulike settinger og på grunn
av sine ulike funksjoner. Eksempelvis ser vi i sitatet nedenfor hvordan Barratt påpeker at Gud
Fader åpenbarer seg gjennom den Hellige Ånd.
Nu er det ikke sikkert at Herren vil tale til oss med lydelig röst i våre dager, han kan hvis han vil og gjör det
iblandt, men så sant vi har salvelsen av den Hellige over vårt sinn og hjerte, så vil hans salvelse lære oss alt
som hörer sannheten til og åpenbare lögnen. Ånden kan innvirke på vårt sinn og vår forstand så avgjort og
bestemt at vi er forvisset om at det er Herren som taler, likeså sikker som den unge Samuel blev det.

Barratts forsikring om at salvelsen vil «lære oss alt som hörer sannheten til», underbygges i
skriftsteder som: «og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han
kan være hos eder evindelig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke
og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.»247
Barratt betoner også betydningen av Guds vilje i denne prekenen, eksempelvis slik: «Men når
det ser håplöst ut så har Herren alltid en utvei for sin sak.» Denne viljen åpenbares for
menneskene ved Ånden, gjennom salvelsen. Også i Johannes’ første brev 2: 27 står det om
salvingen som blir i dem som har mottatt den og lærer dem alt uten løgn.
Synet på Gud som allmektig understrekes gjennom den ydmykheten og underkastelsen Barratt
oppfordrer til. Han trekker frem nettopp Samuel som med sitt «rene hjerte» og «våkne sinn»
fikk «motta åpenbarelse fra Herren». Betoningen av skriftstedet i Første Samuelsbok, «Tal,
Herre: din tjener hører!», oppfordrer på samme måte som grammofontalen til lydighet og
tjeneste for Gud. En parallell til dette finner vi i Paulus’ brev til filipperne kapittel 2: 7, hvor
det bekjennes at også Jesus «av sig selv gav avkall på det [å være Gud lik]» og «tok en tjeners
skikkelse på sig». Hemmeligheten som var skjult for verden, altså den som Ånden åpenbarer
for oss, er Jesus Kristus, skriver Barratt, og støtter seg her til Paulus’ ord: «men som en
hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forut bestemt til
vår herlighet […]»248
Nettopp Jesu forsoningsdød har også sin plass i denne prekenen. Korsfestelsen og «blodets
merke» trekkes frem som en «prövesten» for det åndelige synet man har fått, og dermed ser vi
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Joh. 14: 16-17.
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hvor nært sammenknyttet både Faderen, Sønnen og Ånden er i pinsediskursen. Faderen
åpenbarer sin vilje gjennom Ånden, som ble gjort tilgjengelig gjennom Sønnens død på
korset. Samtidig trekkes Jesu blod249 frem som en måte å avsløre falske religioner på,
ettersom enhver religion som benekter blodets forsonende kraft, er ifølge Barratt falske.250
Barratt henviser her til religioner som «spiritisme, okkult videnskap, Christian Science,
teosofi, sannsigeri og lignende», men hvorvidt disse egentlig kan kalles egne religioner, er
diskuterbart. Det er likevel tydelig at Barratt helt klart anser disse retningene som vranglærer.
Begrunnelsen for at det å inneha åndelig syn er så avgjørende, finner vi i åpningsteksten i
prekenen: «Uten åpenbaring blir folket töileslöst.»251 Dermed kan vi si at også omvendelsen
står sentralt, omvendelse fra et tøylesløst liv som følge av mangel på åndelig innsikt.
Konsekvensene av synd er også til stede, men ikke i fokus. Det fremgår av uttalelser som:
«Gud tåler det til en tid, men hevnens dag kommer over alle som gjör det onde og ikke vil
fölge sannheten.»
Betoningen av enkeltindividet og den personlige gudsrelasjonen er tydelig i de passasjene
hvor Barratt henvender seg direkte til lytteren. Når han oppfordrer til omvendelse, gjør han
det gjerne i direkte tale, ofte med appell til samvittigheten. Det er ingen tvil om at huslige
gjøremål, forretninger eller dårlig tid er ugyldige unnskyldninger for å neglisjere sin åndelige
modning. Dette gjelder som vi har sett, både kvinner og menn. Omvendelsen kan også være
fra såkalt «vanekristendom». Barratt nevner nemlig begrepene «vanekristen» eller
«navnkristen» i flere av de andre prekenmanuskriptene i arkivet.252 Neglisjering innebærer her
at man ikke har «Marias sinn», et begrep som viser til at man heller enn å gi akt på Jesu ord er
opptatt av de verdslige ting.
Den personlige dimensjonen i kristenlivet står som nevnt sterkt innen pinsediskursen. Dette
ser vi ved at Barratt vektlegger erfaringen fremfor teoretisk forståelse i åndelige spørsmål.
Både arbeidere og hushjelper har vunnet innsyn i «disse åndelige ting» ved at «de personlig
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har oplevd det», hevder Barratt. I samme avsnitt går det frem at teologi og utdannelse er
fånyttes uten «gnisten» og erfaringen.
Det at Barratt trekker frem arbeideren og hushjelpen som eksempler på mennesker som har
erfart den åndelige dimensjonen, er interessant av to grunner. Både fordi Barratt peker på at
disse er representative for typiske kirkemedlemmer, og fordi han ved ikke bare å likestille
dem, men gi dem forrang overfor de universitetsutdannede, anerkjenner dem som mennesker.
Pinsebevegelsen rekrutterte i sin startfase og frem til 1950 i stor grad fra lavere sosiale lag.
Farstad viser til en undersøkelse av pinsevennenes sosiale sammensetning i Sverige fra 1930
til 1978, og den tyder på at selv om andelen medlemmer fra arbeiderklassen i andre
frikirkesamfunn sank i denne perioden, holdt antallet seg stabilt hos pinsevennene.253 Dette er
trolig tilfellet i Norge også, skriver Farstad, før sammensetningen på andre halvdel av 1900tallet «imidlertid endret seg i takt med den generelle endringen i samfunnet». 254
Arbeideren og hushjelpen settes opp mot dem «som har studert ved vårt universitet», og
Barratt hevder at nettopp på grunn av erfaringen vet disse uskolerte likevel langt mer om de
åndelige ting. Her ligger kanskje også en brodd mot det liberale Universitetet. Regjeringen
Michelsen innsatte den liberale teologen Johannes Ording i 1906, og Det teologiske fakultet
tok dermed en ny retning som førte til opprettelsen av det mer konservative
Menighetsfakultetet.255
Barratts bemerkning er interessant med tanke på utdannelsens plass i pinsebevegelsen. BlochHoell trekker frem uttalelser «både fra p. selv og fra utenforstående fra Los Angeles, Chicago,
New York, Canada, Kristiania og et par steder i Tyskland som med all ønskelig tydelighet
forteller at p. vesentlig ble rekruttert fra de mindre bemidlede og de mindre skolerte
samfunnslag».256 I denne forbindelse trekker Farstad frem et sitat av tidligere redaktør i
Korsets Seier, Erling Strøm, fra 1956: «De fleste predikanter i våre kretser har ikke noen
skoleutdannelse, men Gud har brukt dem likevel, og vi har skarer av dyktige forkynnere.» Her
er kanskje Barratt et unntak med tanke på utdannelse, både med sin skolegang på The
Wesleyan College og sin lange fartstid som predikant i metodistkirken.
Endetiden er lite omtalt i denne prekenen. Likevel sier den mye om tidsoppfatningen Barratt
har. For det første er det også i denne prekenen en følelse av tidspress, spesielt når det
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kommer til omvendelsen. Det er som Bloch-Hoell påpeker, at eskatologien ofte tjener den
hensikt å «motivere eller intensivere appellen til omvendelse». 257 For Barratt avslutter
prekenen med en bønn om at enhver som hører ham, må søke det evige liv «mens de ennu kan
finne frem!», altså mens det fremdeles er tid.
For det andre kan det se ut som Barratt har en syklisk tidsoppfatning, da han innledningsvis i
prekenen påstår: «Gang på gang har dette gjentatt seg i historien.» Her viser han først til
syndefloden, Israelsfolkets ulydighet og korsfestelsen av Jesus før han bruker eksempler fra
nyere historie. Alt dette, med negativt fortegn, skjer fordi folket er tøylesløst og mangler
åndelige perspektiver. Dette er nok et element som peker på konflikten mellom på den ene
side vitenskap og historie som ikke er i tråd med Barratts forståelse av Bibelens prinsipper, og
på den annen side sann åpenbaring om Guds vilje.
Det sykliske perspektivet på historien plasseres likevel tydelig innenfor en kristen lineær
tidsoppfatning. Denne oppfatningen omtalte jeg i forrige kapittel der jeg plasserte prekenen i
tid og rom. Han bruker skriftsteder fra Bibelen på samme måte som i grammofontalen med
tanke på dens universelle og uopphørlige gyldighet, samtidig som han tydelig skiller mellom
den gamle og nye pakt, altså tiden før og etter Jesu død og oppstandelse: «Det er klart at når
Gud allerede på den tid kunde åpenbare sig så avgjort og bestemt, endog gjennem dette urene
kar [profeten Bileam], så vil han åpenbare sig helt for den som elsker ham i denne tids
husholdning!»
Helt til slutt vil jeg sitere det vi kan kalle Barratts credo, med tilhørende salmetekst. Denne
finner vi i nest siste avsnitt og er interessant fordi jeg mener den kort oppsummerer de temaer,
og trolig kampsaker, Barratt anså som sentrale innen kristen tro og lære. Nettopp det at han
velger å sitere en salme, er heller ikke uventet, med tanke på hans musikalske bakgrunn og
eierskap til de mange fellessangene som ble benyttet av pinsevennene. Som Farstad påpeker i
sin studie, var Barratt en «begavet musiker og sangforfatter», som allerede i 18-årsalderen
oversatte og skrev salmer og sanger.258 Da han i 1911 utgav sangboken Maran ata, inneholdt
den 587 sanger, hvor mye var felles med Nordquelles Schibboleth og Landstads Salmebog.
Denne salmen er hentet fra sistnevnte:
Da kommer der nytt lys over alle livsforhold, om Gud, om syndefallet, om synd i alle sine former, men
også om forsoningen og opreisning, om frigjörelse og renhet i liv og karakter, om Åndsdåp, om
muligheten av helbredelse for syke legemer ved bönn og tro, om de hinsidige ting, Kristi komme,
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tusenårsriket og de siste ting. Da kommer der lys, åndelig lys, mörket tar flukten og vantroen med sin
forferdelige makt blir brutt. Da stråler Jesus frem iblandt oss, så vi utbryter:
«Jesum, Jesum, Jesum sikter
alt mitt hjertes önske til,
og sig hermed sterkt forplikter
at jeg vil hvad Jesus vil.»

Kort preken: «Samlet löfter vi, spredte taper vi»
Denne er en kortfattet preken på kun én side publisert i Korsets Seier og som del av et
samleverk kalt Femti korte prekener av Barratt utgitt på Filadelfiaforlaget i 1941. Denne stod
på trykk 4. november 1939.259 Den stod ikke på forsiden, men den ligner svært mye på de
hundretalls korte prekenene som ble trykket på førstesiden i dette tidsskiftet, og som nærmest
fungerer som en lederartikkel. Tittelen lyder: «SAMLET LÖFTER VI, SPREDTE TAPER
VI.»
Beskrivelse og tolkning av prekenen
Prekenen består av tre avsnitt. I første avsnitt gir Barratt en situasjonsskildring der han trekker
frem det han anser som en gammel sannhet: «hvis en sak av betydning skal gjennemföres, så
må man samle så mange av folket at de er sikker på seier.» I militært språk skildrer han
hvordan «spredt fekting» ikke nytter når en hær skal overvinne en annen. Han skriver videre
at «man må stå samlet og under ledelse, ellers blir man et rov for fienden», og hevder det er
akkurat slik også «i vårt arbeide for Herren».
I neste avsnitt legges problemet frem, og han konfronterer det han anser som misbruk av
dissenterlovens paragraf: «når man bare kan samle 12 personer og innsenne en forstanders
navn til övrigheten». «Det er sant at man har ret til det, men når man danner flere menigheter
tet inn på hinannen i en og samme småby, så går man ganske sikkert ikke HERRENS
erinder!» fortsetter han i klar tale. Argumentet for at dette ikke gagner Guds sak er følgende:
«Der blir splittelser i ånden og dårlig tar det sig ut overfor verden.» Barratt mener «der er en
feil et eller annet sted, noget av ergjerrighetens ånd» over dette, og understrekningene viser
klart at han mener alvor. «Man kan unnskylde det så meget man vil», men det nytter ikke.
Ærgjerrighet «passer ikke i pinsemenigheten».
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Videre er det «slet ikke sagt at alle de som velges på den måte til forstandere, passer for
stillingen». Her påpeker Barratt: «Man må fordre noe av en forstander, ikke bare Åndsfylde,
men visdom og innsikt til å lede andre, og ydmyghet. Han må ha innsigt i Guds ord og kunne
ta til veiledning, formaning og tröst.» Kanskje er dette også en selvrefleksjon fra Barratts
side? Videre kommer løsningen i form av en konklusjon som ligner en ordre: «Det er sannelig
på tide nu, at de som tilhörer alle disse små grupper bl. pinsevennene bortover, slår sig
sammen til ENN STÖRRE kraftig menighet. Og at de velger en mann som har evne og kraft
til å lede dem rett.»
I tredje og siste avsnitt overføres oppfordringen fra forrige avsnitt til «vårt blad: KORSETS
SEIER!». «Vårt folk har ikke råd til å holde alle de blad som nu utgis og bærer et slags
pinsepreg», skriver Barratt og peker dermed på et nytt problem. Løsningen kommer i
påfølgende setning: Dette folket, pinsevennene, «må samle sig om VÅRT EGET GAMLE
OG GODE BLAD, som har båret sannhetens fane frem fra skanse til skanse og vaier
fremdeles». Oppfordringen her er like klar: «Slut med de andre blad, hvis du ikke har råd til å
holde K. S. Du er jo pinseven, sier du. Så bli det helt! Og et godt tegn på hvorvidt man er det
får man netop derved, at K.S. holdes.»
Argumentene for dette ligger i at Korset Seier er et «SUNNT BLAD» som «kjemper for alle
de store sannheter som pinsevekkelsen har ståt for fra begynnelsen». I tillegg spør Barratt hva
en slik samling kan føre til: «Hvad kunde vi ikke utrette om vi som vennene i Sverige hadde
innpå 50.000 abonenter? Hvilken makt vilde ikke bladet da ha, hvilken velsignelse vilde det
ikke bli til!» Til slutt er det som han resignerer idet han skriver: «Men det er vanskelig å få det
inn i manges hode og sinn og hjerte.» Bare før han, nok en gang i blokkbokstaver,
proklamerer budskapet og grunngir tittelen: «HER MÅ VI STÅ SAMLET OG IKKE
SPREDTE!»
Situasjonskontekst, sjanger og retorikk
Ettersom prekenen ble trykket i Korsets Seier, er publikum bladets lesere. Likevel er det
nettopp et ønske om at flere skal samle seg om «vårt blad», som ytres i denne prekenen.
Derfor er det kanskje ikke utenkelig at Barratt fikk denne utgitt også før samleverket i 1941
utkom, i håp om å nå ut til nye abonnenter. Det kan også tenkes at han holdt denne muntlig,
på sine reiser til ulike menigheter rundt om i landet, som en oppfordring til enhet mellom
pinsevennene.
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Vi kan med stor sikkerhet slå fast at uansett hvordan den ble distribuert, er denne prekenen
skrevet med et kristent publikum i tankene. At Barratt skriver følgende om splittelser i ånden:
«dårlig tar det sig ut overfor verden», tydeliggjør at det er det kristne fellesskapet han
henvender seg til, og ikke et verdslig publikum. At det spesielt er pinsevennene han sikter til,
går frem i uttalelser som: «Du er jo pinseven, sier du. Så bli det helt!»
Det er interessant å spørre seg hvorvidt denne teksten egentlig kan kalles en preken. Det
henvises ikke til Bibelen som kilde, og den er langt mer praktisk enn åndelig orientert
sammenlignet med de andre prekenene i arkivet. Den kan ikke sies å være en lærepreken,
ettersom den mangler drøftelse av lærespørsmål, og den er heller ingen moralpreken der
etiske spørsmål tas opp i lys av evangeliene. Kanskje kan vi si at den innehar elementer fra
stridsprekenen, men problemene som tas opp, kan neppe defineres som teologisk vranglære,
selv om han tydelig kritiserer menighetsorganiseringen. En trøstepreken kan vi på ingen måte
kalle den. Dermed ligger denne trolig nærmest straffeprekenen, ettersom den konfronterer det
Barratt anser som kritikkverdige forhold i menigheten. Menigheten i denne sammenhengen
vil være hele den norske pinsebevegelsen, hvor Barratt nettopp oppfordrer alle de mindre
forsamlingene til å slå seg sammen til en større «kraftig menighet».
Utenom lengden og mangelen på bibelhenvisninger skiller denne prekenen seg også tydelig ut
fra resten på grunn av sin språkføring. Her henter Barratt språklige bilder fra en ny
metaforkrets. Mens metaforene i store deler av prekenmaterialet hovedsakelig er hentet fra
naturen, slik som «lys» og «mörke», «åndelig» og «naturlig», henter Barratt her metaforer fra
militært hold. Både første og siste avsnitt er spekket med språklige bilder som «seier», «hær»,
«overvinne», «spredt fekting», «rov for fienden», «fane», «skanse», «vaie» og «kjempe».
Retorikk: Slagkraftig metaforbruk
I aller første setning appellerer Barratt til lytterne på en måte som skal overbevise dem om at
også resten av budskapet er sant og troverdig. «Det er jo en gammel sannhet», skriver han,
men forklarer ikke hva denne sannheten er før mot slutten av neste setning: «at hvis en sak av
betydning skal gjennomföres, så må man samle så mange av folket at de er sikker på seier».
Altså har Barratt fra start slått fast sitt budskap som sant. Det at han viser til dissenterlovens
«paragraf om tillatelse til å danne en menighet», underbygger hans troverdighet ettersom han
viser at han kjenner til lovgivningen og retningslinjene for disse.
Barratt opptrer med myndighet overfor en hel bevegelse og fremmer tydelige krav til
forstanderoppgaven. Kan det være at han anser seg selv som mulig kandidat? I det minste kan
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han tjene som et godt eksempel, med sin lange fartstid som predikant og prest og som
forstander i Filadelfia Oslo, Norges største pinsemenighet. Barratts argumentasjon for
pinsevennenes samling om Korsets Seier kan også fremheve hans ethos, da han selv er
redaktør for bladet. Hans posisjon gir ham den samme troverdigheten Korsets Seier har
opparbeidet seg gjennom mange år i trykken.
Til tross for den korte lengden finner vi likevel en del argumenter i teksten. Barratts bruk av
logos er, som i vekkelsesprekenen, nært knyttet til hans personlige ethos. Både fordi
argumentene underbygger hva Barratt anser som sant og troverdig, og fordi Barratt selv er
personlig assosiert med både menighetsordningen og tidsskriftet han forfekter. Den gamle
sannheten om å stå samlet for å kunne oppnå et ønsket resultat, mener Barratt å finne bevis for
i «samfundslivet», men utdyper ikke med konkrete eksempler. Det vil si utenom de mange
hentydningene til militæret og hvordan de står samlet for ikke å bli «rov for fienden».
Argumentene for ikke å danne mange små menigheter i samme område er flere: Det skaper
splittelser i ånden, det tar seg dårlig ut for verden, og det vitner om en «ergjerrighetens ånd»,
som ikke passer seg i pinsemenighetene. Det er i det hele «ganske sikkert ikke HERRENS
erinder!» – det tjener ikke Guds sak. Barratt argumenterer for samling rundt Korsets Seier
fordi det «har båret sannhetens fane frem fra skanse til skanse og vaier fremdeles». Med andre
ord har bladet tålt tidens tann.
Samtidig fastholder han hvordan samling om «VÅRT EGET GAMLE OG GODE BLAD» vil
skaffe flere abonnenter som igjen vil gi bladet økt makt og bli til ytterligere velsignelse for
dets lesere. Det er et «SUNNT BLAD» som fremdeles kjemper for «alle de store sannheter
som pinsevekkelsen har ståt for fra begynnelsen». Oppriktige pinsevenner burde abonnere på
Korsets Seier, for nettopp dette er et tegn på pinsetilhørighet.
Samtidig som Barratt legger frem sine argumenter og styrker sin egen troverdighet som leder,
spiller han hele tiden på pathos. Vi ser også hvordan bruk av store bokstaver og
understrekninger er vel så virkningsfullt i denne prekenen som i de tidligere vi har sett på. Her
uttrykker Barratt mye på kort tid, og uthevningene bidrar til å understreke viktigheten av
budskapet han har på hjertet. Den slagkraftige metaforbruken gjennomsyrer hele teksten, og
det er nettopp denne som gir budskapet slik kraft og energi.
Ved å sammenligne «vårt arbeide for Herren» med militær kamp henspiller Barratt på den
åndelige kampen mellom gode og onde krefter. Samtidig kan metaforen vise til kamper de
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kristne kjemper i den fysiske verden: Kampen for retten til å eksistere som dissentersamfunn
og kampen mot liberalismen og «den nye moral».
Denne prekenen er likevel først og fremst en formaning til den enkelte pinsevenn og de
mange mindre pinsemenighetene rundt om i småbyene. Det er dermed deres samvittighet og
deres følelser Barratt appellerer til. Han veksler mellom appell til velviljen og samvittigheten,
ved vekselvis å lokke og anklage. Dette ser vi avslutningsvis, der han først stiller et retorisk
spørsmål om hvilken makt og velsignelse Korsets Seier ville få om flere ville abonnere og
dermed vise sin støtte, før han påpeker hvor vanskelig det er å få dette «inn i manges hode og
sinn og hjerte». Om Hyperius ikke ville kalt denne en straffepreken, er den uten tvil en preken
med mål om å bøye viljen til den enkelte, og nettopp derfor står pathos så sterkt.
Trosforestillinger – eller mangel på sådanne
Det er bemerkelsesverdig hvor lite omtalt forestillingene om gudsrelasjon, frelsesforståelse og
endetid er i denne korte prekenen. Dette tyder på at teksten tjener en annen hensikt enn de
øvrige prekenene jeg analyserer. Endetiden omtales overhodet ikke. Følelsen av tidspress,
som så ofte er både implisitt og eksplisitt til stede, er nær sagt borte i den korte prekenen.
Omvendelsesperspektivet er der, i det at Barratt oppfordrer til å avvikle negativ
menighetspraksis, slik at pinsevennene kan vandre i samlet flokk.
Inngående formaninger til personlig omvendelse finner vi derimot ikke i denne prekenen.
Enkelte utsagn kan likevel fortelle oss noe om forståelsen av gudsrelasjonen. Nemlig at den
troende anses å tjene Gud i sitt «arbeide for Herren», og at tjenesten må være i tråd med
«Herrens erinder», Guds vilje, og ikke «ergjerrighetens ånd», eller egenviljen. På den måten
kan vi si at betoningen av Guds vilje og plan også her er til stede.
Heller enn å appellere til den enkelte, slik vi så Barratt gjøre i grammofontalen ved hjelp av
pronomener som «du» «dig» og «ditt liv», står kollektivet i sentrum i denne prekenen.
Spenningen mellom individet og fellesskapet som her kommer frem, viser en annen holdning
til det individuelle enn de tidligere prekenene. Også i denne prekenen formaner Barratt den
enkelte til omvendelse, men nå med tanke på fellesskapets beste. I denne sammenhengen er
ordet «verden» mindre negativt ladd enn i den siste prekenen jeg skal ta for meg. Her betyr
«verden» de ikke-kristne, mens det i prekenmanuskriptet refererer til alt som kan føre til det
onde.
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Alliansetanken, forstanderrollen og hierarkiet
Samling og allianse er uttrykk sterkt assosiert med Barratt og denne prekenen gir oss mulighet
til å utforske disse. Uttalelser i Byposten høsten 1906 tydeliggjør hvordan Barratt fra
begynnelsen ikke tiltenkte pinsebevegelsen plass som egen konfesjon, men heller en vekkelse
som skulle komme alle kristne til del.260 Nettopp kristen enhet hadde lenge preget Barratts
forkynnelse, også i hans tid som metodist. I 1890 holdt han alliansemøter med Frelsesarmeen
og i 1901 holdt han foredraget kalt «De Kristnes Enhed», der han forfekter kristent samarbeid
på tvers av ulikheter.261 Også så sent som 1938 utgav Barratt en brosjyre om samling, kalt
«Att de alle må være ett». Her skriver han: «Da jeg kom hjem fra Amerika i 1906 var jeg fylt
av brennende kjærlighet for alt Guds folk og var sterkt grepet av alliansetanken».262
«Samlet löfter vi, spredte taper vi» er skrevet etter Barratts vanndåp i 1913 og etter at den
baptistiske menighetsanordningen ble gjeldende i pinsebevegelsen. Disse to momentene
gjorde alliansetanken vanskelig å gjennomføre. Spesielt var dåpssynet vanskelig å enes om.
Ski mener derfor at Barratts vanndåp ble «selve grunnskuddet mot allianse-linjen».263 Det vi
ser et eksempel på i den korte prekenen, er hvordan Barratt bevarer fokuset på samling, nå
innad i pinsebevegelsen.
Alliansetankens død betød ikke slutten på økumenisk samarbeid, men andre premisser blir
gjeldende. I 1938 skriver Barratt at den sanne enhet kun finnes på «Guds ord grunn». 264
Alt det annet er mer eller mindre laget og menneskelig, selv om det er velment. Vi pinsevenner utgjør
ingen ny sekt eller noe organisert samfunn. Hver menighet er selvstendig og har sin egen indre
organisasjon. Vi vil stå på Ordets grunn og innbyr alle til å møte oss der. 265

Nettopp det at den enkelte pinsemenighet er selvstendig og med egen indre organisasjon, kan
stå i et spenningsforhold til oppfordringen om å samles. I prekenen henvender Barratt seg til
en hel bevegelse og ikke til enkeltmenigheter, noe som går frem av pronomener som «vårt
arbeide», «vårt blad» og «vårt folk». Indre selvstyre behøver altså ikke være en motsetning til
forenet streben mot et felles mål. Hver enkelt menighet må likevel være villig til å la seg lede
i tråd med de felles målsetningene. Her spiller forstanderen en nøkkelrolle.
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Barratt påpeker viktigheten av at forstanderen er i stand til å lede menigheten rett og besitter
de kvalitetene som er i tråd med Bibelens standard, «visdom og innsikt til å lede andre, og
ydmykhet». Som forstander må også Barratt selv inneha disse egenskapene. Nettopp derfor
kan oppfordringene leses som en erkjennelse av hva som kreves av ham selv, en refleksjon
over egen rolle. I Paulus’ brev til Titus kapittel 1, vers 5-9, ber han disippelen innsette eldste
og tilsynsmenn som ledere for menigheten og påpeker: «For en tilsynsmann skal vøre
ulastelig som en Guds husholder, ikke selvgod, ikke vredladen, ikke drikkfeldig, ikke
voldsom, ikke lysten efter ussel vinning, men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig,
hellig, avholdende […]»266 Likeledes skriver Paulus i sitt første brev til Timoteus 5: 17: «De
eldste som er gode forstandere, skal aktes dobbelt ære verd, mest de som arbeider i tale og
lære.»
Som vi var inne på i analysen av grammofontalen, står forstanderen i en maktposisjon der han
henter sin autoritet fra Gud. Paulus benytter i flere av sine brev begrepet «hode» for å
tydeliggjøre autoritet. Mannen er kvinnens hode, Kristus er hode for kirken, og Gud er Kristi
hode.267 Også den praktiske menighetsorganisasjonen er hierarkisk ordnet, med det er ingen
tvil om at det er fra guddommen forstanderen henter sin «visdom og innsikt til å lede andre».
Barratt utlegger ikke dette videre i den korte prekenen, men nevner «Åndsfylde» som et av
kjennetegnene ved en egnet forstander, og understreker herved viktigheten av at
menighetslederen igjen lar seg lede av Gud gjennom den Hellige Ånd.
Barratts tydelige oppfordringer og klare tale legitimeres i hans egen posisjon som leder. Og
Barratt har lang erfaring med lederskap. Alt fra sin ungdom i farens gruve på Varaldsøy i
Hardanger har han ledet andre. Kanskje kan vi si at Barratts formaning har paternalistiske
trekk? Muligens bærer den enkelte kristnes innordning og innsatsvilje for fellesskapets beste
også dette preget? Denne prekenen er et av mange eksempler på at Barratt bruker prekestolen
og Korsets Seier til å formane sine tilhørere. Hvorvidt dette vitner om faderlig omsorg, kan
diskuteres, men Barratt er utvilsomt en tydelig og virksom leder. I denne prekenen viser han
integritet som leder, idet han i tråd med egne ord har «innsikt i Guds ord» og tar «til
veiledning, formaning og tröst».
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Radiotale (nr. 4): «Guds kjærlighet»
Den neste prekenen er en radiotale datert 29/10-34 og markert som «nr. 4».268 Tittelen lyder:
«GUDS KJÆRLIGHET». I likhet med vekkelsesprekenen er også radiotalen en lengre
preken, på 7,5 maskinskrevne sider. I radiotalen har ikke Barratt markert ulike deler ved hjelp
av romertall, men oppbygningen og strukturen minner om vekkelsesprekenen. Jeg vil derfor
foreslå en inndeling basert på de ulike funksjonene hver del har, med nettopp
vekkelsesprekenen som sammenligningsgrunnlag. Flere avsnitt og markeringer er lagt til med
håndskrevne tegn.
Beskrivelse og tolkning av prekenen
Barratt åpner ved å introdusere emnet og bibelteksten han skal tale fra, før han ber en bønn.
Det kan se ut som den opprinnelige rekkefølgen er endret. Han skriver: «Vårt emne idag er:
GUDS KJÆRLIGHET og vår tekst finnes i Rom. 5,5: «Guds kjærlighet er utöst i være hjerter
ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.»» Han bruker tittelen i selve teksten og ber deretter
bønnen, som opprinnelig fulgte rett etter tittelen: «Vi ber dig i Jesu navn: «antend i våre
hjerter din kjærlighetsild, for at vi evig må höre dig til». Amen!»
Videre i den første delen aktualiserer Barratt temaet, Guds kjærlighet, og viser til omtalelser
av denne i skriften. Han stiller følgende spørsmål: «Hvad er det störste i verden?» Barratt
påpeker at «vår tid berömmer» det som anses som størst i «den politiske, sociale og religiöse
verden» og at mange «vil gjerne selv bli den störste». Det som virkelig er størst, ifølge
Barratt, er det mange som overser, nemlig: «Guds kjærlighet». Deretter påpeker han hvordan
denne kjærligheten for verden som omtales i Evangeliet etter Johannes kapittel 3: 16 «baner
sig vei til vårt innerste vesen; den forvandler og omskaper oss».
Før han går over til neste del, kommer Barratt med noen interessante betraktninger omkring
predestinasjon.269 Basert på Paulus’ brev til efeserne 1: 4 og Peters første brev 1: 18-20, samt
Johannes’ åpenbaring 13: 8; 17: 8, argumenterer Barratt for at Guds frelsesplan ikke «blev til i
öieblikket, men fra evighet av», altså «för verdens grunnvoll blev lagt». Dette fordi Jesus
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«forut var kjent».270 Han gjør det likevel tydelig at «jeg er ikke kalvinist, men jeg tror at en
allvitende Gud forutså menneskets fall».
På grunn av sin «rettferdighet og hellighet» krever Gud død over den skyldige, men gjennom
«nåde og tilgivelse» og «en forsoning, som blev fullbyrdet på Golgata», har «kjærligheten
seiret». Predestinasjonen kommer inn i bildet når Barratt hevder at frelsesplanen «foregikk i
Guds vesen för verden blev til», og herved henspiller på Guds allvitenhet og allmakt.271
Barratt avslutter første del ved å peke på følgende dilemma: «Gud har selv forutsett hvem det
var som vilde gå med på nådens betingelser, uten at han dermed innskrenket deres
handlefrihet. […] hans kjærlighet omfatter alle, men ikke alle vilde gi ham sitt hjerte til
gjengjeld.»
Løsningen på problemet kommer i del to, der Barratt peker på Jesus som «kjærlighetens
störste frukt». Han spinner videre på forrige del og aktualiserer temaet gjennom egne
eksempler fra samtiden og et bibelvers hentet fra Paulus’ brev til filipperne 2: 6-8. At Gud på
forhånd kan vite «hvem det er som velger eller forkaster Kristus», sammenlignes med
eksempler fra hverdagslivet, og Barratt skriver: «Her i livet ser også vi ofte utfallet av forhold
som vi selv ikke bestemmer over.» Han trekker frem forretninger som «vil gå konkurs», eller
kappløp som «vil vinnes», og utdyper: «Vi innskrenker ikke deres frie vilje som innvikles i
ulykken eller kjemper på löpebanen, men utfallet ses klart på forhånd.»
Barratt fortsetter med påstanden: «Her nytter det ikke å spörre hvorfor mennesket overhode
blev skapt.» Her vender Barratt tilbake til frelsesplanen og hvordan Gud gjennom
forsoningen, «der omfatter alle», har «på den umiskjennelige måte åpenbaret sin kjærlighet».
Her henviser Barratt kort til en anklage fra ukjent hold om at den kristne frelsesplan og «lære
om forsoningen» er hentet «fra hedenskapet».272 Barratt avkrefter derimot dette ved å påstå
det motsatte, at «hedningenes lære og tro» kun er «en forvrengning og karikatur av den
frelsesplan som Gud har åpenbaret gjennem patriarker og profeter, og som fikk sin endelige
opfyllelse da han blev åpenbaret i kjöd, i Jesus Kristus som döde for menneskeslektens
frelse!». Til sist presiserer Barratt nok en gang at løsningen ligger i Jesus som gjennom sin
270
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død på korset er åpenbaringen av Guds kjærlighet og fullbyrdelsen av hans «kjærlighets plan
for hele verdens opreisning».
I del tre vender Barratt tilbake til skriftstedet prekenen tar utgangspunkt i, Paulus’ brev til
romerne 5: 5. Han utlegger dette verset og dets betydning for kristenlivet. Dermed fungerer
denne delen som en forklaring av fenomenet Guds kjærlighet. Her fokuserer Barratt på
hvordan kjærligheten er «utöst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt».273 Han
siterer Johannes’ første brev 4: 19 og deretter 4: 10, som sier at Gud «elsket oss först» og
«sendt[e] sin Sönn til soning for våre synder». Barratt legger selv inn en forklaring på
hvordan den Hellige Ånd åpenbarer denne kjærligheten for oss: «Ånden vekker oss til
erkjennelse av synd og avdekker så korset for vårt hjerte.» Videre sier han: «Jo mere Ånden
får avdekket forsoningsmysteriet for våre hjerter, jo mere vil vi elske Gud!»
I neste avsnitt deler Barratt en allegorisk fortelling hentet fra den kjente baptistpredikanten og
pastor i Metropolitan Tabernacle i London, Charles Haddon Spurgeon (1834-92). Barratt har
viet over en halv side til denne fortellingen. Sitatet er hentet fra en preken kalt «New Tokens
of Ancient Love» holdt i 1861, men dette oppgis ikke.274 Gjengivelsen hos Barratt er en norsk
oversettelse som ligger nært opp til originalen, muligens har han oversatt avsnittet selv. Hvis
det er tilfellet, har han utelatt små detaljer i beskrivelsene, men kjernen er den samme.
Det fortelles om «Mesteren», Jesus, som en kveld banker på døren hos en mann. Først med
«lovens jernhårde hånd» og deretter med «sin egen ömme hånd, særlig med den del hvor
spikeren var trengt inn». Under første besøk setter mannen møbler foran døren for å hindre at
Jesus kommer inn, men andre gang «blev dören åpnet og den tidligere så uvillige mann
innenfor, mottok ham med glede: KOM INN! KOM INN!». Videre står det: «Jeg kunne ikke
tillate at din gjennemstungne hånd skulde efterlate blodmerker på min dör, og at du skulde gå
bort uten å finne husly. […] Jeg böier meg - - din KJÆRLIGHET har vunnet mig!»
I fjerde del kommer anvendelsen med de praktiske implikasjonene som Åndens åpenbaring av
Guds kjærlighet får for kristenlivet. Her viser Barratt til Paulus’ ord i Rom. 5: 5 og mener at
dette «må sikte til en overordentlig utgydelse av den Hellige Ånd». Deretter påpeker han hva
dette vil lede til: «Da kommer hjertet i brann. Kjærligheten blir drivkraften i vårt liv.» Det er
også i denne delen Barratt siterer og henviser til flest skriftsteder. Del fire kan derfor sies å
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fungere som selve bibelundervisningen i denne prekenen. Han siterer Salomos høysang 8: 7
som sier at mange vann ikke kan slukke kjærligheten, og konkluderer så med følgende: «Eier
man denne kjærlighet, vil man elske både Gud og sin neste.»
Videre siteres Johannes’ første brev 4: 11, som sier at hvis Gud har elsket oss, er vi «skyldige
å elske hverandre». Her peker Barratt implisitt på helliggjørelsen idet han argumenterer for at
et «fullkomment og ulastelig liv» forutsetter at «denne kjærlighet må skjenkes oss som en
himmelgave». Nettopp slik «oppnåes den höieste fullkommenhet». Han går videre til Rom.
13: 8-10, som skildrer kjærligheten til nesten, en kjærlighet som ikke gjør ondt, og som er
«lovens opfyllelse».
Her følger et retorisk spørsmål, et virkemiddel Barratt ofte tar i bruk: «Tenk hvilken verden vi
fikk hvis alle var fylt av denne kjærlighet.» Han skildrer drømmen om en slik verden der
feider opphører, «indre strid kastes på dør» og Kristus opphøyes «alle vegne». Denne visjonen
underbygger Barratt ved å beskrive kjærlighetens egenskaper, hentet fra Paulus’ første brev til
korinterne 13: 4-6. Han avslutter del fire med nok en henvisning til åndsdåpen; «hvis vi
savner kjærligheten som er Åndens frukt», da gagner de andre nådegavene «intet». Det er ved
åndsdåpen, slik Jesus skildrer den i Apostlenes gjerninger 1: 5 og 2: 4, at kjærligheten blir
utøst i våre hjerter, skriver Barratt.
I femte og siste del av prekenen oppsummerer Barratt kjærlighetens egenskaper og
konkluderer med viktigheten av at kjærligheten, i likhet med troen, «åpenbarer sig i ord og
gjerning». Tro uten gjerninger er død, det samme gjelder for kjærligheten. Hvis ikke «er det
kun löse talemåter vi farer med», skriver Barratt før han i klar tekst konkluderer: «Denne
sanne, levende kjærlighet er ekspansiv og viser sig i et virksomt liv for verdens frelse og
menneskehetens gagn.» Etter å ha brukt fysikken som en metafor for Guds kjærlighet, der
kraften av et gram radium sies å kunne drive fem av seks atlanterhavsskip over havet, ber
Barratt en inderlig bønn om at alle som hører hans røst, «må få kjenne denne kjærlighetens
makt!». «Herre, utgyd den du som strömmer i våre hjerter, at vi kan elske dig over alle ting og
vår neste som oss selv! Amen!»
Situasjonskontekst, sjanger og retorikk
Pinsevennene opprettet i 1955 en egen kristen radiokanal, IBRA Radio, som reaksjon på
radiomonopolet i Skandinavia.275 Før den tid hadde de likevel benyttet nasjonal radio som
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middel til å nå ut til lytterne. Bloch-Hoell skriver for eksempel at Barratt slapp til i Norsk
Rikskringkasting allerede i 1931.276 I Korsets Seier fra 12.september 1931 står en av Barratts
radiotaler på trykk. I denne er temaet vekkelse og før selve talen står det: «(På opfordring av
Kringkastingsselskapet talte pastor Barratt fredag den 28. august kl. 11,15 – 11,30).»277
Emanuel Minos, teolog og forkynner i pinsebevegelsen, forteller i et intervju i anledning
pinsebevegelsens hundreårsjubileum i 2007, at nettopp den første radiotalen Barratt holdt, var
av stor betydning. Den synliggjorde at han var et normalt menneske, ikke mer eller mindre
enn en litt «inspirert prest», i en tid da uttrykket «skvær barratt» fortsatt florerte.278 David
Østby, tidligere pastor, redaktør og skribent, var lenge delaktig i IBRA Radio, først som
programsekretær og senere daglig leder. Jeg kontaktet Østby i håp om å finne ut hvorvidt
«Radiotale nr. 4» ble kringkastet på norsk radio. Heller ikke Østby besitter lydfilene etter
Barratts radiotaler. Ved hjelp av en bok der fem radiotaler er utgitt samlet, kan han bekrefte at
«Guds kjærlighet» ble kringkastet på NRK.279
Dette er en muntlig tale, og publikum er adskilt fra taleren på samme måte som i
grammofontalen. Barratt gjør lytterne lite oppmerksomme på sin egen person. Kun en gang,
helt mot slutten, refererer han til sin egen stemme idet han ber for «alles hjerter som hörer min
röst i dag». Det er interessant å spørre seg hvem som utgjør lytterne, ettersom denne ble
kringkastet over nasjonal radio, og hvem som helst derfor kunne lytte til Barratts tale.
29.oktober 1934 var en mandag. Hvis vi går utfra at datoen Barratt har notert i manuskriptet,
var datoen han faktisk holdt radiotalen, var den altså ingen søndagspreken. På en arbeidsdag
avhenger lytterne av tidspunkt på dagen talen ble sendt. Andre ytre omstendigheter, som
hvorvidt man kunne lytte til radioen under selve arbeidet, og om man hadde tilgang på radio,
spiller også inn. Selv om talen ble holdt på riksdekkende radio på en hverdag, later den til å
være myntet på troende lyttere.
Det er flere grunner til at jeg velger å hevde at radiotalen har troende lyttere som målgruppe.
For det første har vi den utstrakte bruken av personlige pronomener som «vi», «oss» og
«vårt». Generelle formuleringer som «vårt emne» eller «vår tekst» røper hverken noe om den
som taler eller lytter. Samtidig finner vi en annen bruk av de samme ordene i for eksempel
avslutningen, der Barratt ber: «Herre, utgyd den du som strömmer i våre hjerter, at vi kan
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elske dig over alle ting og vår neste som oss selv!» For at dette skal skje, er det en
forutsetning at lytterne har mottatt frelsen, slik at den Hellige Ånd kan virke i deres hjerte.
Også i andre uttalelser virker det som troende utgjør målgruppen, slik som når Barratt
drømmer om hvordan verden ville sett ut hvis «bare alle bekjennende kristne eide den», altså
kjærligheten.
For det andre er det mangelfulle bibelhenvisninger flere steder, og det antas dermed at
tilhørerne har en viss kjennskap til bibeltekstene fra før. Barratt introduserer heller ikke
predikanten Spurgeon ved fullt navn eller tittel, men omtaler ham kun som «den bekjente».
For det tredje er dette både en lang og relativt avansert preken. Selv for lyttere med kjennskap
til kristen tro, kan denne være krevende å følge.
22. august 1931 står det annonsert i Korsets Seier at Barratt skal tale «over radio igjen, om
Gud vil, fredag den 28. august kl. 11,15–1130 [sic]».280 Muligens anså han dette som en
mulighet til å snakke til hele den norske pinsebevegelsen under ett. Jeg fikk dessverre ikke
tilgang til Korsets Seier årgang 1934, ettersom materialet er i så dårlig forfatning at
gjennomsyn ikke er mulig. Dermed fikk jeg ikke undersøkt om dette også ble gjort med
radiotalen jeg her tar for meg, men det er rimelig å anta. At den nevnte radiotalen fra 1931
kom på trykk i Korsets Seier, tyder på at Barratt benyttet dette mediet for å nå ut med talene
sine til hele pinsebevegelsen. Vi kan regne med at også «Radiotale (nr. 4)» kom på trykk og
dermed tjente samme hensikt.
En rask sammenligning av diskursen i disse to ulike radiotalene tyder på at Barratt i 1931 i
større grad enn i 1934, henvendte seg også til ikke-kristne. I den første appellerer han til
«Norges sportsungdom» og «alle unge mennesker», og «fra barnet og opover til oldingen», de
med annen hudfarge og de som sitter i fengsel: «hvem du enn er, rik eller fattig – her er en
religion, en vekkelse, som beriker oss med det beste Gud kan meddele oss, både i denne
verden og den tilkommende.»281 Slikt bærer ikke «Radiotale nr. 4» preg av. Kanskje
målgruppen og/eller Barratts kjennskap til lytterne endret seg i løpet av disse årene? At
kringkastingen ble brukt som et bevisst middel til å nå ut, går frem av flere artikler i Korsets
Seier. Eksempelvis takker en innsender for muligheten til å lytte til en gudstjeneste som ble
kringkastet fra Filadelfia Oslo, i 39. utgave 1939.282
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Hva sjanger angår, har denne prekenen elementer fra både en lærepreken og en moralpreken.
Dette fordi den hverken er helt det ene eller det andre. Den er mer som en utlegning enn en
drøfting, og dermed kanskje ikke fullt ut en lærepreken. Lærespørsmålet Barratt her tar opp,
er mer teologisk avansert sammenlignet med de øvrige prekenene jeg analyserer. Radiotalen
er samtidig moraliserende; Barratt oppfordrer sterkt til å leve et liv i tråd med sannhetene han
legger frem. Talen er basert indirekte på evangeliene, da Barratt henter flere skriftsteder fra
Evangeliet etter Johannes og sitater av Jesu ord i Apostlenes gjerninger.
Retorikk: Store kontraster, men ingen tvil
I motsetning til i den korte prekenen, der Barratt tydelig bruker sin posisjon som pastor og
redaktør i Korset Seier, henspiller han i denne prekenen lite på egen person. Prekenen er også
skrevet relativt sent i Barratts liv, i en periode der pinsebevegelsen og Filadelfia er godt
etablert. De store stridsspørsmålene omkring organisering, dåp og allianse har roet seg. Hvis
vi antar at lytterne er troende, er det sannsynlig at de allerede kjenner til hans person. Hans
ethos blir derfor styrket gjennom hans kjennskap til bibeltekstene, på samme måte som i
grammofontalen og i vekkelsesprekenen. Som vi har sett tidligere, oppgir han noen ganger
hvor verset er hentet fra, andre ganger ikke.
I denne prekenen preges Barratts logos av henvisninger til en rekke skriftsteder. Barratt
knytter disse sammen for å vise deres innbyrdes overensstemmelse og relevans for hans
budskap. Han argumenterer for den kristne frelseslære, slik pinsevennene forstår den. Han
legger frem «forsoningsmysteriet» og hevder at dette var Guds plan fra «jordens grunvoll blev
lagt». Det er kun på grunn av «det falne menneskes uimottagelighet» at denne planen har
måttet åpenbares over tid, gjennom patriarker og profeter, Jesus selv, og til slutt Ånden som
åpenbarer dette og utøser kjærligheten fra Gud i våre hjerter. Som del av argumentasjonen
spiller Barratt også på følelsen av dårlig samvittighet, fordi man som menneske er så
uimottagelig for Guds ord.
Når Barratt argumenterer for den frie vilje, bruker han i tillegg til Bibelen eksempler fra
hverdagen, nemlig å gå konkurs og å vinne et veddeløp. Dette argumentet kan sies å være litt
tynt, idet han forsøker å sammenligne Guds kunnskap om sjelers frelse eller fortapelse, med
menneskelige antagelser om trivielle utfall. Kan eskatologiske størrelser og dagligliv sies å
være to sider av samme sak? Det er diskuterbart. Hensikten er kanskje heller å eksemplifisere
enn å komme med et valid argument? Barratt er i det hele heller bastant enn drøftende, idet
han slår fast sannheter han selv er overbevist om, med Bibelen som kilde. Eksempelvis
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proklamerer han: «Her nytter det ikke å spörre hvorfor mennesket overhode blev skapt.» Det
er ingen tvil om saken.
Temaet, Guds kjærlighet, preger fra start prekenens appell til lytternes følelser. Det er spesielt
i innledningen og i avslutningen med bønn Barratt i inderlig ordelag påkaller Gud, hans Ånd
og ber ham antenne en «kjærlighetsild» i deres hjerter. Hjertet er et gjennomgående symbol
for det som har med det indre mennesket å gjøre, relasjonen til Gud og åpenbaringen om
kraften i hans kjærlighet.
Videre er bruken av kontraster viktig. Som virkemiddel får dikotomiene frem alvoret i
budskapet; det står mellom liv og død, frelse og fortapelse. Det er også nettopp kontrastene
som utgjør kjernen i allegorien hentet fra Spurgeon. Det er kjærligheten og ømheten som
vinner menneskets hjerte, ikke regler og bud, som «lovens jernhårde hånd» symboliserer.
Denne dikotomien finner vi igjen i Barratts egne ord da han skriver om Gud: «Hans
rettferdighet og hellighet måtte kreve död over den skyldige; men hans kjærlighet og
barmhjertighet ropte om nåde og tilgivelse.»
Trosforestillinger: gudsrelasjon, omvendelse og endetid
Også denne prekenen forteller oss mye om synet på guddommen og hvordan pinsevenner
relaterer til den. Gjennom prekenen bruker Barratt en rekke adjektiver for å beskrive Guds
egenskaper; han er allmektig, allvitende, rettferdig, hellig og barmhjertig. Barratt slår fast at
Guds kjærlighet er størst i verden, og det er hans kjærlighet som driver den troende til å elske
Gud og sine medmennesker. «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har
elsket oss og sendt sin Sönn til soning for våre synder», siterer Barratt fra Johannes’ første
brev 4: 10. Guds kjærlighet er uløselig knyttet til Jesu soningsverk på korset, som Barratt i
samsvar med Paulus hevder har vært planlagt allerede før jorden ble skapt. Selv om Gud er en
allvitende Gud og har forutsett menneskets fall, holder Barratt fast på den frie viljen.
Denne prekenen tar sitt utgangspunkt i Guds kjærlighet, men belyser samtidig synet på
Treenigheten. Allerede i første setning, i åpningsbønnen, henvender Barratt seg til Gud Fader,
og tydeliggjør at han samtidig ber i «Jesu navn». Dette viser en bevissthet omkring
forsoningens plass i relasjonen til Gud. Den troende henvender seg til Gud gjennom Jesus,
ettersom han sonet synden og åpnet veien til Gud.283 Det er også Jesus Barratt henviser til når
han skriver: «Kvinnens sæd skal knuse slangens hode!» Denne formuleringen er basert på
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tolkninger av Første Mosebok 3: 15, der Gud etter syndefallet i Edens hage uttaler fiendskap
mellom kvinnen og Satan, «mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt» og
forutsier at «den [kvinnens ætt] skal knuse ditt hode».
Også den Hellige Ånd har sin rettmessige plass i denne prekenen. Han er den som
Romerbrevet 5: 5 beskriver at utøser kjærligheten i «våre hjerter». Det er også gjennom den
Hellige Ånd at Gud oppgjennom tidene har åpenbart sin frelsesplan, hevder Barratt. Det
denne prekenen forteller oss om Treenigheten, kan oppsummeres slik: Gud har planen, Jesus
oppfyller den, og den Hellige Ånd åpenbarer den for oss. På samme måte som i
vekkelsesprekenen belyser Barratt de tre ulike partenes funksjon. I radiotalen er hver
gudommelige person i større grad tilknyttet hverandre.
Guds kjærlighet er størst av alt fordi den omvender oss; den «forvandler og omskaper oss»,
skriver Barratt. Også i denne prekenen kommer synet på mennesket som syndig frem.
Mennesket er underordnet Guds autoritet og plan, men på grunn av sin uimottagelighet har
åpenbaringen om Guds frelsesplan tatt lang tid og gått gjennom mange ledd. Setningen «din
kjærlighet har vunnet meg», hentet fra Spurgeons allegori, tyder på en visshet om at
mennesket omvender seg som respons på velvilje heller enn tvang. Straff anerkjennes som
mindre effektivt enn nåde, uten at tidspresset, den dårlige samvittigheten og frykten for
fortapelsen forsvinner fra diskursen.
Denne prekenen gir oss et godt utgangspunkt for å drøfte frelsessynet hos Barratt, i
sammenligning med andre kristne retninger. Barratt påpeker at han ikke er kalvinist, selv om
han tror at Gud er forutseende, og tydeliggjør dermed skillet mellom disse to protestantiske
retningene. Pinsevennene har dåpssynet felles med baptistene, og hva frelse angår, ligger
pinsevennene nærmere dem enn kalvinistene. Predestinasjonslæren fra kalvinismen falt bort
hos baptistene som følge av metodistisk vekkelse.284 Her ser vi hvor nært sammenknyttet de
protestantiske retningene egentlig er.
Til tross for at pinsevennenes ikke anerkjenner andre kristne konfesjoner for autentiske og
fullverdige, står den utvilsomt i gjeld til de foregående bevegelsene. Redaktør og evangelist
innen pinsebevegelsen Ragnar Frøyshov påpeker dette når han uttrykker pinsebevegelsens
trosgrunnlag:
Når det gjelder rettferdiggjørelsen av tro, er de lutheranere, i dåpsspørsmålet baptister, i
helliggjørelsesspørsmålet gammelmetodister, i sjelevinnerarbeidet frelsessoldater og når det gjelder
284
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Åndens dåp er de pinsevenner, idet de tror og forkynner at det er mulig å bli døpt i eller fylt av den
Hellige Ånd akkurat som på pinsedag.285

I denne prekenen nevner Barratt, riktignok kort, at kjærligheten i likhet med troen er død uten
gjerninger. Dette er et fellestrekk med ikke-protestantiske retninger, ettersom både ortodokse
og katolske kristne vektlegger sammenhengen mellom tro og gjerninger. Forskjellen ligger
likevel i de sistnevntes betoning av sakramentene. Innen ortodoksien skilles det ikke mellom
helliggjørelse og frelse, men Guds nåde mottas gjennom sakramentene.286 Også katolikkene
opererer med «den helliggjørende nåde» som vedvarer gjennom livet, næres av sakramentene
og kan «styrkes eller svekkes ved gode eller dårlige gjerninger». 287 Metodisten John Wesley
var inspirert av kristen mystikk, både den ortodokse Pseudo-Dionysios Areopagitten (500tallet), den katolske mystikeren Thomas á Kempis (1320-1471) og anglikanere som Jeremy
Taylor (1613-1667) og William Law (1686-1761).288 Og det er fra John Wesley Barratt har
hentet sin helliggjørelseslære, noe han henspiller på også i denne radiotalen.289
Barratt skriver om Guds kjærlighet at den må «skjenkes oss som en himmelgave», og at den
er en forutsetning for «å leve et fullkomment og ulastelig liv». Vi kan ikke selv eie denne
kjærligheten, men får vi den, «opnåes den höieste fullkommenhet». Her snakker han om
nettopp helliggjørelsen. I Helliggjørelsens nådeverk utdyper han:
Den lære som jeg synes har mest for seg, legger vekt på at viljen bøyes helt under Kristi vilje, slik at
hjertet blir fylt av den fullkomne kjærlighet [1 Kor 13]. Man har rett og plikt på seg til å søke inn i
denne erfaring. At man holder loven er ingen betingelse for å oppleve dette, men hvis vi elsker Gud, er
Kristi lov, som ved Ånden er skrevet i våre hjerter, blitt vår livsregel. 290

Det er få, men meget interessante henvisninger til samtiden i prekenen. Disse er nært knyttet
opp mot forestillingen om at verdens ende er nært forestående. I første del i aktualiseringen
spør Barratt hva som er størst i verden, og trekker frem «den politiske, sociale og religiöse
verden». I avslutningen henviser han til «denne oprevne tid – nu når hat og bitterhet er så ofte
i höisetet». Kanskje er dette en henvisning til den politiske uroen som rådet rundt om i verden
på dette tidspunkt? Det kan selvsagt være mangt Barratt har i tankene når han her omtaler sin
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egen samtid, men vi vet at han året etter han holdt denne prekenen, utgav boken Står Jesu
gjenkomst for døren? Tusenårsriket og de siste tider.
I denne peker Barratt på en rekke tegn i tiden som han mener oppfyller Skriftens profetier om
de siste tider. Han trekker frem materialisme, evolusjonisme, forfølgelse av jødene og den
politiske uroen i verden som tegn på at Jesus snart kommer tilbake. Særlig vektlegger han
Mussolinis okkupasjon av Etiopia. I boken legger Barratt ut om og søker å forklare Johannes’
åpenbaring, som er Bibelens eskatologiske bok fremfor noen annen. Sammen med en rekke
bibelvers siterer han både Mussolini og Churchill, og hevder at en ny storkrig er uunngåelig
som følge av den kurs verden har tatt: «Men det må komme! Det er en naturlig utvikling av
det onde i verden!»291 Han benevner ikke fremtidig krig som Guds straff for at menneskene
har vendt ham ryggen, men forutser all den lidelse som verden vil se som følge av det onde,
og at Gud vil tillate at det skjer.292 Barratt antyder også meget sterkt, ved flere anledninger, at
Mussolini er Antikrist. Han reserverer seg noe i begynnelsen av boken, men vender stadig
tilbake til den italienske diktatoren. Følgende sitat er talende:
I spissen for Italia står diktatoren Mussolini, som syntes fylt av ærgjerrighet og maktbegjær, og han vil
ikke sky noe middel for å nå sine mål. Hvis han ikke er Antikrist, så ligner han iallfall ganske meget det
billede som Skriften har tegnet. Jeg sier ikke at Mussolini er Antikrist, men er han det ikke, så danner
han muligens skyggen som går foran mannen. 293

Gledesbudskapet og kjernen i denne prekenen, er likevel Guds kjærlighet. For Barratt er
denne det største i verden. Barratt tenker seg, som nevnt, at kraften i et gram utløst radium
kan illustrere denne kjærlighetens kraft. For hvis et gram radium kan drive «fem à seks
atlanterhavsskip frem og tilbake over Atlanterhavet», hvem kan da «forutsi de mektige
virkninger av Guds kjærlighet når den blir utlöst gjennom oss i et liv i tro og hengivelse til
ham som ofret alt for vår frelse!».

Prekenmanuskript: «De kristnes forhold til verden»
Dette er et av de flere hundre prekenmanuskriptene Barratt har etterlatt seg, og som
Nasjonalbiblioteket har ivaretatt i sitt arkiv. Det har mange fellestrekk med resten av
manuskriptene ved at det er markeringer og understrekninger i rødt. Både bibelvers og et
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ekstra punkt er lagt til etter det ble skrevet på maskin. Dette eksemplaret er dessverre ikke
datert, men vi vet at prekenen ble holdt i perioden 1923 til 1939.
Av de mange andre manuskriptene som er datert, vet vi at Barratt ofte benyttet samme preken
flere ganger, ved at han skrev ned på baksiden av arket dato og gjerne anledning for talen. Jeg
har kommet over bemerkninger som «Fritt utlagt», hvilket kan tyde på at han ikke alltid var
bundet til manuskriptet. Det finnes også et lengre notat til ham selv, i en preken kalt «Han er
vår fred»: «29-6-24: Holdt i Drøbak på friluftsmøte. Utkastet blev lite benyttet. En velsignet
og innspireret stunn følte jeg. Br. J. Ødegård takket mig serskildt personlig for talen.»294
Vi kan ganske sikkert gå ut fra at disse prekenmanuskriptene er prekener holdt i
pinsemenigheter. Notatene på baksiden for prekenfremføringens tid og sted, antallet
manuskripter og deres utforming tyder på dette. Kanskje ble de en sjelden gang holdt i
menigheter fra andre kristne kirkesamfunn, men i hovedsak er publikum kristne tilhørere, som
gjerne er vant til å lytte til Barratts forkynnelse.
Som kilde er disse prekenmanuskriptene mindre fullstendige og derfor vanskeligere å
analysere. Prekenmanuskriptet består delvis av hele setninger, men stikkord og
bibelhenvisninger utgjør mesteparten. I tråd med den hermeuetiske sirkel er det på dette
tidspunkt lettere å forstå denne stikkordsmessige prekenen.295 Kombinasjonen av kvantitativ
og kvalitativ analyse, som jeg argumenterte for i kapittel en, hjelper meg å se
prekenmanuskriptet i lys av helheten og typiske trekk ved Barratts kommunikasjon: hans bruk
av spørsmål, binære opposisjoner og metaforer, hans prekenstrukturer og syn på Bibelen.
Dette gjør at jeg i min analyse kan gjøre noen kvalifiserte gjetninger. De er like fullt
gjetninger, da det er nær sagt umulig å vite eksakt hva som ble sagt.
Skriftstedene Barratt henviser til, er nøkkelen for å forstå budskapet, og jeg vil derfor vie mye
plass til disse i denne analysen. Analysen blir hovedsakelig en rekonstruksjon av en mulig
fremføring av prekenen, og det er derfor lite hensiktsmessig å analysere retorikken i denne.
Heller enn å beskrive først og deretter drøfte trosforestillinger, gjør jeg dette samtidig som jeg
gjennomgår kilden. På grunn av de mange bibelhenvisningene vil analysen i stor grad legge
vekt på tekstuell kontekst. Jeg bruker kun forkortelser for skriftstedene, i likhet med Barratts
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manuskript. Av samme grunn benytter jeg kristne heller enn troende, da det er denne
betegnelsen Barratt selv benytter her.
Første del: «Hvad der menes med «verden»»
Tittelen på prekenen er «De kristnes forhold til verden», og bibelteksten den baseres på, er
hentet fra 2 Kor. 6: 14-18. Her sammenlignes de troende og ikke-troende, og Paulus spør i en
rekke dikotomiske vendinger «hvad samlag», «hvad samfund», «hvad samklang» og «hvad
enighet» det er mellom «rettferd med urett», «lys med mørke», «Kristus og Belial» og «Guds
tempel og avguder». De kristne er «den levende Guds tempel», og Gud har sagt han vil bo
iblant dem. I vers 17 og 18 står det: «Derfor, gå ut fra dem og skill eder fra dem, sier Herren,
og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder, og jeg vil være eder en far, og I skal være mig
sønner og døtre, sier Herren, den Allmektige.»296 I tillegg til denne lange passasjen fra 2 Kor.
har Barratt notert et annet skriftsted for hånd, Rom. 12: 2. Også dette verset ser jeg det nyttig
å sitere i sin helhet: «[O]g skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved
fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og
fullkomne!»297
Strukturen i prekenen kommer tydelig frem. Den er delt i fire deler, markert med romertall, og
innad i hver del er det listet opp nummererte punkter. Første del har Barratt kalt «Hvad der
menes med verden», og viser til Joh. 15: 16-19 pluss vers 7 og 1, der det blant annet står:
«Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder. Var I av verden, da vilde
verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden,
derfor hater verden eder.» Til disse vers knytter Barratt tre hovedpunkter. I punkt én påpeker
han hvordan enkelte tror alt det flotte i skaperverket, «Al kunst, ALLE sociale glæder,
naturens herlige sang […] selve livsarbeidet» utgjør «verden». Andre går i kloster og stenger
seg selv ute fra verden. Barratt hevder man kan ta verden med seg i hjertet, uten å komme
«bort ifra sig selv», for hvis «HJERTEFORHOLDET til Gud» er rett, er du «SKILT FRA
ONDE».
I en annen preken kalt «KRISTNE - paa kant med verden: 2 Kor 16, 16-18» legger Barratt ut
samme skriftsted, og gjennom flere fullstendige setninger går det her tydeligere frem hva han
mener. I det hele er disse to prekenmanuskriptene forholdsvis like i innhold og struktur, med
flere identiske punkter. I denne andre prekenen utdyper Barratt at de som mener at livets
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gleder utgjør verden, må «negte sig alle glæder». Dette anser han som unødig, ettersom man
takket være gudsforholdet er skilt fra det onde. Omvendelsen har kraft til å skille den troende
fra ondskap takket være den personlige relasjonen til Gud, nemlig «hjerteforholdet» som
Barratt her kaller det. Samtidig skal de kristne være «SALT» i verden, og det fordrer en viss
type liv, skriver Barratt i samme preken.298
I dette første punktet av Barratts preken «De kristnes forhold til verden» går spenningen i det
å eksistere i verden, men ikke være av den tydelig frem. Nonner, fakirer og eremitter trekkes
frem som eksempler på slike som alle lever åndelige liv fullstendig isolert fra verden. Barratt
foreslår en annen løsning enn isolasjon, men legger samtidig ikke skjul på skillet mellom
kristne og ikke-kristne. Bibelteksten fra 2 Kor. 6: 18 som Barratt siterer, sier tydelig og klart
«skill eder fra dem». Med andre ord eksisterer det et perspektiv om at noen er innenfor og
andre er utenfor i den sosiale dimensjonen av denne diskursen.
Dette skillet kan sies å ha en tosidig funksjon. Det står videre i skriftstedet: «rør ikke ved
urent». Kroppen, som også innebefatter kirken som fellesskap, er «Guds tempel» og skal ikke
besudles av synd. Dette er den ene funksjon ved skillet mellom kristne og ikke-kristne.
Nettopp det at Guds folk og hans tempel skal være hellig og rent forutsetter en viss type liv,
nemlig avstand fra synden og det onde i verden. Dette utdyper Barratt i tredje del av prekenen
der han omtaler helliggjørelsen.
Den andre funksjonen ved dette skillet finner vi i Bergprekenen, der Jesus omtaler de kristne
som verdens lys og jordens salt.299 De kristnes fremferd i verden skal lede de ikke-kristne til
Gud. Selv om denne prekenen omtaler verden i langt mer negative ordelag enn den korte
prekenen, er det samme tankegang som ligger til grunn her. Hvordan skal de kristne vitne om
et hellig liv hvis tempelet er fullt av synd? I «Kristne paa kant med verden» snur Barratt på
dette og spør: Hvordan ville verden sett ut «hvis det ikke var for de hellige»?
Det er i neste punkt i vår preken Barratt forklarer hva som her menes med «verden»: «det
ONDE- og ONDE MENNESKER!». «Alt som befordrer SATANS vilie: syndens lyst, tanke,
liv, virke, indflydelse!» skriver han videre. Også her er det fellestrekk med den andre
prekenen, der han forklarer det onde med «det som kan före til det onde», inkludert «verdslige
mennesker». Videre står det i vår preken: «LES 2 KOR, 6……….» Dette kan være en sterk
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oppfordring til lytterne om å lese dette verset selv. Mer trolig er det at Barratt selv leste opp
kapittelet i sin helhet, noe den prikkete linjen og de store bokstavene kan tyde på. Ved å lese
hele dette kapittelet settes versene Barratt innleder prekenen med, i sammenheng. I kapittelet
står det blant annet hvordan «Guds tjenere» skal gå frem med tålmodighet, renhet og sannhet
«i alt».300
Tredje punkt i første del er interessant. Her står det kun: «Man kan ville oppgi
TILLADELIGE TING for andres skyld» og en henvisning til 1 Kor. 8: 13. Også dette punktet
er med i manuskriptet «KRISTNE – paa kant med verden». Bibelverset Barratt viser til, lyder:
«Derfor, om mat volder min bror anstøt, da vil jeg aldri i evighet ete kjøtt, for ikke å volde
min bror anstøt.»301 I 1 Kor. 8 legger Paulus ut om hvordan kristne ikke tar skade av å spise
kjøtt ofret til avguder, fordi de vet at det kun finnes én Gud. «Dog, den kunnskap er ikke hos
alle», skriver Paulus og oppfordrer derfor den kristne til ikke å bruke sin frihet på en måte
som kan føre andre kristne til fall. I vers 9 står det: «Men se til at ikke denne eders frihet blir
til anstøt for de skrøpelige!» Det er altså dette Barratt mener med å oppgi «tilladelige ting».
Hvis man ved å utføre en bibelsk sett lovlig handling, men ved den leder en annen til synd,
skal handlingen oppgis.
Basert på dette punktet kan vi tydelig se hvordan den kristne virkelighetsoppfatningen får
sosiale og politiske følger. Et eksempel på dette finner vi i pinsevennenes kamp mot alkohol,
og i holdningen til teater, dans og kortspill. Dette er en tydelig arv fra metodismen, og på
mange måter en videreføring av den sosiale innsatsen metodistene bedrev blant arbeiderne.
Arne Hassing påpeker at metodismen var «en av de tidligste og mest effektive krefter imot
alkoholmisbruket».302 Barratt var som kjent aktiv i avholdsbevegelsen. Han skriver i
Erindringer at han i 1880 startet en total-avholdsforening for barn, og på 1890-tallet ble han
valgt som representant for avholdspartiet i Kristiania.303 Barratt kjente godt til arbeiderklassen
både fra sin ungdomstid i farens gruve og det sosiale arbeidet innen metodistkirken. Som vi
har sett, var også størstedelen av pinsevennene i den tidlige perioden nettopp fra
arbeiderklassen.
Som Hassing konkluderer om metodismens kamp mot alkoholen, manglet den tilstrekkelig
teologisk forklaring, men holdningen var likevel «både religiøst og sosial[t] motivert, basert
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på en vekket samvittighet for det som foregikk i det arbeidende folk». 304 Det er trolig en slik
tanke som ligger til grunn i denne prekenen, da Barratt viser til 1 Kor. 8: 13 om «tilladelige
ting». Alkoholen er ikke syndig i seg selv, men den kan lede til synd. I denne prekenen
definerer Barratt «verden» og «det onde» som alt som leder til synd, og dermed blir kampen
for avhold avgjørende.
Annen del: «Adskilt fra «verden»»
Andre del i prekenmanuskriptet har Barratt kalt: «Adskildt fra «verden».» I første del
forklarte Barratt hva som menes med verden, og forankret de kristnes forhold til denne ved
hjelp av en rekke bibelvers. I denne delen gjør han i hovedsak det samme, men trekker nå
frem nye bibelvers som samtidig belyser relasjonen til den treenige Gud. Ved siden av
overskriften har han skrevet stikkordet «En ny skapning 2 Kor 5, 16». I denne sammenhengen
virker det som Barratt har ment å henvise til vers 17, og at 16 derfor er en skrivefeil, da det er
i vers 17 Bibelen omtaler de kristne som nye skapninger: «Derfor, dersom nogen er i Kristus,
da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!»
Neste stikkord lyder «Elsk ikke verden…», med henvisning til 1 Joh. 2: 15-19 og 4: 1-6. Her
er det mye å ta tak i, men det er særlig to punkter som fremgår og som begge skriftstedene har
felles. 1) Du kan ikke elske verden hvis du skal elske Gud, og 2) de kristne skal skille mellom
hva som er av Gud, av verden og av djevelen. Deretter viser Barratt til det som kalles Jesu
yppersteprestelige bønn, som vi kan lese i Joh. 17: 11-19. Her ber Jesus Gud Fader bevare de
kristne så de kan være ett, liksom han selv er ett med Gud. I vers 14 og 15 står det: «Jeg har
gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av
verden. Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det
onde.» «Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden», sier Jesus i samme skriftsted.
Både overskriften og skriftstedene Barratt her viser til, underbygger skillet han etablerer i
første del mellom dem som tror, og dem som ikke gjør det. Nok en gang understrekes det at
de kristne ikke er av verden, og at verden «hater dem». I denne delen av prekenen ser vi
samtidig guddommen tydeligere, både gjennom Jesu yppersteprestelige bønn og henvisninger
til den Hellige Ånd. I 1 Joh. 4: 1-6 står det som nevnt at de kristne skal skille mellom hva som
er av Gud, hva som er av verden, og hva som er av djevelen. Disse kreftene omtales som
ånder i første vers: «Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud.» Det samme
skriftstedet siterer Barratt i vekkelsesprekenen, for å poengtere viktigheten av å ha et åndelig
304
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syn, evnen til å se hva som kommer fra Gud og ikke. I vers 6 står det: «Vi er av Gud; den som
kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi
sannhetens ånd og villfarelsens ånd.» Her kommer det frem at sannhetens ånd er fra Gud,
mens verdens og djevelens, nemlig villfarelsens ånd, står i opposisjon til denne.
Nettopp derfor skriver Barratt videre i sin preken at: «EN KRISTENS væsentlige omsorg blir:
HVA VIL JESUS?» Her setter han, interessant nok, dennes vilje opp mot «kirken» idet han
skriver: «- ikke: «Hva vil kirken?»… Den motsat Jesus!» Her stod det opprinnelig «Den i
meget motsat Jesus», men Barratt har strøket over «i meget», noe som gjør påstanden hans
langt mindre nyansert og mer direkte. Det er trolig statskirken han her sikter til, ettersom
Barratt mente den var for liberal. Hadde referansen siktet til andre kirkesamfunn som
katolikker eller ortodokse eller andre, ville han trolig poengtert dette, slik han gjør i andre
skrifter. Forsamlingene innen pinsebevegelsen ble kalt menigheter heller enn kirker, så jeg vil
tro Barratt her omtaler Den norske kirke. En alternativ tolkning av denne påstanden ville være
at en kristen først og fremst skal spørre seg hva Jesus vil, uansett hvilket kirkesamfunn en
tilhører, heller enn å spørre hva fellesskapet vil. Men som vi så av den korte prekenen, ber
Barratt den enkelte pinsevenn tenke på hva som er best også for fellesskapet.
I «KRISTNE – paa kant med verden» har Barratt dette punktet som en egen helt egen del i
prekenen: «II. En kristen spør: Hvad vil Jesus?» Her snur han motsetningen slik: «JESUS vil
det motsatte av det verden vil.» Neste poeng er tilnærmet likt i begge manuskripter. Slik står
det i «KRISTNE – paa kant med verden»: «Der hvor verden er sterkest i antal og indflydelse
kan det føre til trængsel for JESUS.» Og slik i vår preken: «hvor verden er STERKEST, maa
de hellige ofte LIDE!» I sistnevnte har Barratt valgt å fokusere på følgene dette får for de
kristne, heller for Jesu virke, selv om han trolig anser dette som to sider av samme sak.
Konklusjonen, løsningen, er den samme i begge manuskripter med henvisning til de samme
skriftstedene: Hebr. 13: 13 og Matt. 5: 10-13. Det første skriftstedet viser foreningen mellom
Jesu lidelser og de kristnes: «La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!» Det
andre skriftstedet er et utdrag fra Bergprekenen hvor det i vers 11 står: «Salige er I når de
spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.» Likevel står det at de
kristne skal glede og fryde seg «for eders lønn er stor i himmelen».
På dette punktet i prekenen minner Barratt igjen om Bibelens ord «gå ut fra dem og skill eder
fra dem». Deretter har han notert en historie om en ung kvinne som gråt, som han kaller
«Martyrhistorien». Det står dessverre ikke noe mer om denne. Vi kan likevel tenke oss
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virkningen en slik historie har på akkurat dette punktet i prekenen. For han har i forkant lest
skriftstedene om å utholde forfølgelsen og vanæren som følger med det å ikke assosiere seg
med «verden». Siste punkt i denne andre delen minner igjen om åpningsversene fra Joh. 15:
19, og Barratt understeker: «Verden HATER eder!......»
Verdens hat mot de kristne understrekes gjentatte ganger i manuskriptet. Er dette hatet reelt
og rettet mot alle i bevegelsen, eller er Barratt spesielt utsatt på grunn av sin posisjon som
leder, forkynner og frontfigur for den norske pinsevekkelsen? Kan hende kjente han seg hatet
når kritikken mot hans person, og særlig hans frimodige forkynnelse av åndsdåpen og
tungetalen, raste som verst? I forordet til sin biografi om Barratt poengterer journalisten
Vebjørn Selbekk at få kristenledere måtte tåle så mye uriktig presseomtale som Barratt: «T. B.
Barratt er vel kanskje den eneste nordmann som har opplevd å få ordene fra Lukas 6, 22
«salige er dere når folk … skyr navnet deres som noe ondt» oppfylt på en høyst bokstavelig
og personlig måte».305
Tredje del: «Det helt indviede liv!»
Den tredje delen har Barratt kalt «Det helt indviede liv» med en håndskreven anmerkning,
muligens tenkt som del av tittelen: «Sammenblanding dömes!» Første punkt under denne
overskriften er veldig fragmentarisk og derfor vanskelig å tyde:
«EFTERSOM….LØFTER….RENSE OS SELV FRA…..» Det kan virke som dette er deler
av et skriftsted Barratt siterer for lytterne, og at det derfor fungerer mest som en huskelapp.
Det står nemlig i 2 Kor. 7: 1: «Eftersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense
oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt!» Basert på neste
punkt er det sannsynlig å anta at stikkordene ovenfor er del av nettopp dette bibelverset. Det
påfølgende punktet lyder nemlig: ««Retferdiggj. utskiller os av verden, helliggj. tar verden ut
av vort hjerte.»» Altså er det i denne delen, som underoverskriften, bibelverset og dette sitatet
tydelig forteller oss, Barratt legger ut om det kristne livet og helliggjørelsen.
Det kan virke som punktet om rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen er et sitat hentet fra en
annen kilde, ettersom Barratt har valgt å sette det i anførselstegn. Hvorfra oppgir han ikke.
Skulle jeg lett etter opphavsmannen til utsagnet, ville jeg lett hos John Wesley, ettersom det i
hans skrifter er mye fokus på nettopp rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og den fulle
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renselsen – eller «Christian perfection» slik Wesley omtalte den.306 I sin bok Helliggjørelsens
nådeverk har Barratt også en rekke sitater hentet fra Wesley, og Wesley preger i stor grad
Barratts forståelse av den kristnes modning. Barratt går endog lenger enn Wesley idet han
hevder at også arvesynden kan tilintetgjøres i et fullstendig renset menneske. Ifølge Barratt
hevder Wesley «at alle har synd i sitt hjerte etter gjenfødelsen». 307
Neste punkt er mer praktisk orientert enn de tidligere punktene i prekenen. Det er også i denne
delen Barratt bruker metaforer, i hovedsak hentet fra naturen. Her ber Barratt tilhørerne
«ERINDRE avhængighetsloven» og viser til hvordan planter og dyr avhenger av «luft,
solregn, føde». Dette overfører Barratt til mennesker ved følgende eksempel: «Den sterkeste
mand i en celle, uten mad, drik – DØR!» At han har valgt å benytte en fengslet mann som
eksempel på en allmenn lov, er på sett og vis litt underlig. Han understreker at dette var en
sterk mann, og får dermed frem at til og med godt utrustede mennesker avhenger av mat og
drikke. Samtidig er et fengslet menneske avhengig av å få brakt mat og drikke til seg av sine
voktere, og kanskje er dette et intendert poeng fra Barratts side? Eksempelet leder nemlig
frem til hans neste poeng: «Ingen oppholde sig selv.» Her poengterer Barratt at den kristne er
avhengig av Jesus, og av åndelig «luft, sol, regn, næring». Av neste stikkord, «DEN GODE
HELLIGAAND!», kan vi lese at Barratt mener det er den Hellige Ånd som sørger for denne
type næring i det kristne livet.
I det følgende, og resten av del tre, spiller Barratt videre på forrige punkt, nemlig
avhengighetsloven, og ramser opp punktvis hvordan den Hellige Ånd virker i den troendes
«BØN» og «ARBEIDE». I kategorien «LUFT» har Barratt skrevet: «Et Pinseveir!» Dette
været ser han ut til å knytte til bibelverset om de hellige som Guds tempel, hentet fra 2 Kor. 6:
16, men det er vanskeligere å se den konkrete sammenhengen mellom stikkordene Barratt
ramser opp i denne delen. Sammenhengen mellom «pinsevær» og kroppen som Guds tempel
ligger vel nettopp i den Hellige Ånd, som Paulus setter ord på i et annet brev, i 1 Kor. 6: 19:
«Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I
har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?»
I parentes skriver Barratt videre: «(Gamle erfaringer ikke nok.)» Her sikter han muligens til
åndsdåpen, som han helt avslutningsvis i prekenen oppfordrer alle til å søke. Han sikter trolig
også til en fornyelse av sinnet, slik vi leste i Rom. 12: 2, et skriftsted Barratt har lagt til helt i
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starten av prekenen. Også under «næring» skriver Barratt at de kristne ikke kan leve av
vitnesbyrd alene, men av Guds ord. På samme måte tenker han at den kristne må erfare den
Hellige Ånd og se hans gjerning i eget liv, og ikke lene seg på andres eller egne tidligere
erfaringer.
Videre setter Barratt opp en motsetning mellom «for lite surstoff i sjelen» og «frisk luft i
templet». Den hele setningen som nå følger, oppklarer hva Barratt mener, og gir oss en
mulighet til å si noe også om den sosiokulturelle dimensjonen i tillegg til den tekstuelle:
«Mange ombytter bønnemøte med fester, sociale lag, kino, teater. Da DØR sjelen!» Som vi så
tidligere, var Barratt aktiv i kampen mot alkoholen. På samme måte som han i første del
påpeker hvordan hensynet til nesten fører til oppgivelse av «tilladelige ting», påpeker han her
hvordan dårlig påvirkning kveler sjelens lufttilgang. Mens bønnemøter gir den kristne det
han/hun trenger for å leve et hellig liv, blir fester med alkohol og verdslige møteplasser som
kino og teater, ansett som yngleplasser for synd. Det er kanskje nettopp her skillet jeg omtalte
tidligere, blir ekstra synlig. På dette området tar pinsevennene oppfordringen «skill eder fra
dem», bokstavelig.
Om «næring» trekker Barratt frem viktigheten av Guds ord. «Nogle DØR av sult» ettersom de
ikke studerer Guds ord og kun lever på vitnesbyrd. Her menes fortellinger fra andre troende
om hvordan Gud har virket i deres liv. Disse ble gjerne delt i fellesskap til glede og
inspirasjon for resten av menigheten. Barratts kritikk kan være rettet til nettopp dette, der
enkelte heller enn å se til Bibelen lar seg inspirere kun av andres erfaringer. Eller det kan vise
til kristne som lener seg på egne tidligere erfaringer, og derfor ikke vokser i modenhet
gjennom ny åndelig føde. Videre setter Barratt det han kaller «NERVESTERKE,
MUSKELSTERKE KRISTNE» opp mot «aandelige dverge» og tydeliggjør at det er de
førstnevnte det trenges flere av. Åndelige dverger er et bilde på kristne som ikke modnes:
«forsømmes bibelen» har den kristne «ingen ROT» og vokser heller ikke.
Til slutt trekker Barratt frem bønn og arbeide som områder der den Hellige Ånd får virke i
den troendes liv. «Naar andre for med intriger saa BAD DANIEL», skriver Barratt og trekker
frem profeten som et forbilde for de kristne, på samme måte som i grammofontalen. Barratt
ser altså et eksempel til etterfølgelse i Daniel. Det er mulig at Barratt sikter til pågående
intriger i menigheten når han trekker frem dette eksempelet, men det er også sannsynlig at det
er ment som en generell oppfordring til enhet og indre fred. Bønn kan tjene som løsning på
konflikter og splittelser. Uansett utfordring hevder Barratt klart og tydelig at: «Alle seire
vindes med BØN og TRO!»
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Når det kommer til arbeidet, her forstått som tjeneste for Guds rike, bruker Barratt et
interessant eksempel hentet fra muslimsk mystikks hovedretning, sufisme. Her trekker Barratt
nemlig frem «fakiren med stive arme». Påfølgende stikkord lyder: «Jo mere vi virker, jo mere
hunger efter ordet og sjele!» Dette tolker jeg som en henvisning til fakirens, også kalt
dervisjens, tradisjonsrike dans, der man med utstrakte armer virvler rundt og rundt i
meditasjon for å oppnå forening med Gud.308 Kanskje tjener dette som et forbilledlig
eksempel også for de kristne? Jo mer fakiren danser, jo nærmere kommer han Gud.
I dette prekenmanuskriptet virker parallellen Barratt forsøker å tegne, å være knyttet til
tjenesten: Jo mer man aktivt arbeider på Guds sak, jo mer tilegner man seg av Guds ord og
ivrer for andres frelse. Ser vi derimot på prekemanuskriptet nevnt tidligere, «KRISTNE – paa
kant med verden», står følgende bemerkning til fakiren med stive armer: «De aandelige
lemmer stivner hvis uvirksomme!» Denne uttalelsen kan tyde på at fakiren anses som i en
åndelig stillstand, og dermed blir heller ikke uttalelsen like positiv som først antatt.
Fjerde del: «Søk Aandens daap!»
Siste del, konklusjonen, er kort og lettfattelig, og lignet trolig i fremførelsen på de tidligere
konklusjonene vi har sett Barratt opererer med. Han kaller den «SØK AANDENS DAAP», og
den fungerer dermed som en klar oppfordring til nettopp det. Oppfordringer utgjør ofte
avslutningen hos Barratt, korte og poengterte i grammofontalen og den korte prekenen, og i
form av en inderlig bønn i vekkelsesprekenen og radiotalen. I prekenmanuskriptet returnerer
Barratt til utgangspunktet, åpningsversene fra 2 Kor. 6: 14-16, og poengterer: «Gud vil BO i
vor midte…. være VOR Gud.. VI hans FOLK!...» Videre er det sannsynlig å anta, ettersom
jeg går ut fra at denne ble holdt på et kristent møte i en pinsemenighet, at Barratt inviterte
tilhørerne til forbønn om å motta den Hellige Ånd og tungetalen.

Kort oppsummering
I dette kapittelet har jeg analysert fem ulike prekener av Barratt i detalj gjennom å beskrive,
fortolke og forklare teksten i lys av situasjon, tekstuell kontekst og den sosiokulturelle
rammen teksten ble til i. Jeg har sett på Barratts kommunikasjon i form av metaforbruk og
retorikk, diskutert situasjonskonteksten i den enkelte preken og drøftet hvordan Barratt
belyser sentrale trosforestillinger hos pinsevennene. På denne måten har jeg fått et bredt
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inntrykk av diskursen, som jeg i neste kapittel skal studere videre ved hjelp av tidsskriftet
Korsets Seier.
Den første prekenen var en grammofontale, «Tekel: veid er du på vektskål og funnet for lett»,
spilt inn slik at både troende og ikke-troende kan lytte til den i ulike sosiale settinger. Denne
var kort av lengde, trolig fordi den skulle ha plass på en 78-plate. Prekenen omhandlet
viktigheten av den enkeltes omvendelse fra synd og en oppfordring om å ta imot frelsen før
det er for sent. Denne anså jeg som en blanding av moralprekenen og straffeprekenen,
ettersom den både moraliserer med basis i evangeliene og trekker frem kritikkverdig
livsførsel.
Deretter tok jeg for meg «Vekkelsespreken (nr. 3)», en lang og avansert preken i fem deler,
med henvisning til en rekke skriftsteder. Her trekker Barratt lange linjer fra «gamle Elis tid»
og til sin egen samtid. Skillet mellom dem som har åndelig syn, og dem som ikke har det, står
like klart på gammeltestamentlig tid som i dag, hevder Barratt i denne læreprekenen, som
også inneholder en veldig interessant binær opposisjon mellom det «naturlige» og «åndelige»
mennesket.
I den korte prekenen «Samlet löfter vi, spredte taper vi» tar Barratt frem en helt annen
metaforkrets, og henter i motsetning til i de andre talene bilder fra militæret heller enn
naturen. I den grad den kan kalles en preken, ligner den straffeprekenen. Barratt går hardt ut
mot splittelser og strid innad i pinsebevegelsen, og oppfordrer menighetene til å la seg lede av
egnede forstandere og arbeide for det som gagner bevegelsen som et hele. Her ser vi tydelig
den myndige siden ved Barratt som forkynner.
«Radiotale nr. 4» ligner på mange måter i form og innhold på vekkelsesprekenen, også den i
fem deler med hver sin funksjon og mange bibelhenvisninger. Temaet er likevel av en litt
annen art og en av de talene som gir oss tydeligst innblikk i synet på guddommen og forholdet
innad i Treenigheten. Jeg påpekte hvordan radiotalen har elementer av både lærepreken og
moralpreken, og hvordan den til tross for nasjonal kringkasting virker å være myntet på et
troende publikum. Denne talen var også et eksempel på hvordan Barratt henter inn elementer
fra andre predikanter, her en allegori fra Spurgeon, og trekker på en arv fra metodismen hva
angår helliggjørelseslæren fra Wesley.
Prekenmanuskriptet er det som i dette utvalget skiller seg klarest ut med tanke på form og
struktur. Som kilde er den tydelig en søndagspreken til bruk i menighetene, altså med et mer
spesifikt og dermed også begrenset publikum enn de andre talene. Med tema og tittel «De
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kristnes forhold til verden» tydeliggjør den forskjellen mellom dem som er innenfor og
utenfor, og der poengteres hva slags liv Bibelen fordrer av en «hellig» kristen. Også
prekenmanuskriptet har elementer av flere prekensjangere, og jeg anser både læreprekenen og
moralprekenen som passende merkelapper.
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Kapittel 5. Korsets Seier –
pinsebevegelsens talerør
Etter et nærbilde av Barratts forkynnelse ved hjelp av fem utvalgte prekener, er det nyttig å
sette disse i et større perspektiv. På samme måte som prekenene gir et innblikk i Barratts
kommunikasjon og retorikk, er de utallige artiklene og dagboknotatene han skrev i tidsskriftet
Korsets Seier, et synlig eksempel på hva Barratt til enhver tid var opptatt av og engasjert for
eller mot. Selv om både en detaljert diskursanalyse og en hyppighetsanalyse hadde vært
interessant å benytte også på dette materialet, har jeg i denne begrensede oppgaven kun plass
til noen store linjer basert på hovedinnhold i Nasjonalbibliotekets tilgjengelige utgaver av
Korsets Seier fra perioden 1923 til 1939.
I dette kapittelet ønsker jeg å peke på generelle strømninger og holdninger i pinsebevegelsen.
Dette vil i større grad enn prekenanalysen synliggjøre hvordan bevegelsen forholdt seg til
verden og den historiske konteksten. Dette skal jeg gjøre ved å kartlegge utvalgte artikler og
notiser som jeg opplever som både ekstra interessante og representative for det helhetlige
innholdet i årgangene. Ved å plassere de enkelte artiklene i en mer generell modell ønsker jeg
å illustrere verdensbildet som kommer til syne i disse kildene.

Historisk bakgrunn
Tidsskriftet Byposten utkom første gang lørdag 27. februar 1904, stiftet av metodisten Barratt.
Dette prøvenummeret utkom fordi Barratt opplevde at Kristiania Bymisjon trengte et organ
hvor organisasjonen kunne «tale til folket og klargjøre sine oppgaver for de mange som den
muligens ikke kan naa paa anden maade».309 Videre står det på første side om bladets formål:
Bladet skal ogsaa tjene som bindeled mellem missionens arbeidere og venner. Dog samtidig hermed vil
det ogsaa behandle spørgsmaal af interesse, der hører med under det program, der missionen, saalangt
evnen tilader det, har sat sig som maal at naa. Vi haaper saaledes at give bladet et alsidigt præg. Det
bliver et kristeligt ugeblad.

Det er tydelig at bladet, i likhet med Barratts arbeid i Kristiania Bymisjon, har et
felleskristelig utgangspunkt og skal appellere på tvers av konfesjoner. I førsteutgaven skriver
også Barratt at bladet vil følge med i «sociale spørgsmaal og støtte sædeligheds- og
afholdsarbeidet og søge at fremme folkeopplysning paa kristeligt grundlag». Bladet ble
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likevel relativt raskt et middel for å spre budskapet om vekkelse. I 1905 var Byposten ifølge
Barratt selv: «[…] fylt av artikler om Vekkelsen i Wales under Evan Roberts ledelse, likeså
med beskrivelser av de herlige vekkelsesmøter som Torrey og Alexander holdt i England.»310
Snart var det vekkelsen i Los Angeles Barratt skrev om. I nr. 20 i 1906 gav Barratt en
skildring av denne vekkelsen under tittelen «Pinsefest på ny». 311 Senere rapporterer han om
vekkelsens utbredelse til andre steder før hans eget møte med denne under sin reise til New
York kommer på trykk i form av utførlige brev til hjemlandet. Første utgave i 1907 meddeler
at nå er: «Vekkelsen brutt ut i Kristiania.»312
«Brutt ut» er for øvrig et interessant ordvalg, og vendingen blir hengende ved og brukes også
når neste generasjon pinsevenner omtaler vekkelsens begynnelse i hovedstaden. Ordene «brutt
ut» brukes gjerne i forbindelse med fremvekst av sykdom, panikk eller krig, og bringer derfor
for mange negative assosiasjoner. Hos pinsevennene anses vekkelsens «utbrudd» derimot som
svært positivt. Kanskje har man valgt en slik vending fordi man anser pinsevekkelsen som et
opprør mot, brudd med eller i det minste en reaksjon på den etablerte kirkepraksis.
Pinsevennene var bevisst sin posisjon som dissentere, en motvekt til statskirken.
Den økte betydningen skildringen av vekkelsen får for bladet, speiles i dets endring av navn. I
1910 får Byposten navnet Korsets Seir, og i 1930 Korsets Seier. I 1930 blir den også ukeavis
med 52 utgaver i året heller enn de tidligere 34 numrene per år. Barratt mente at navnet
Byposten passet best for Bymisjonen og Korsets Seir best for pinsebevegelsen.313 For
enkelthets skyld benytter jeg videre i dette kapittelet det endelige navnet, Korsets Seier.
Bladet forlater, i takt med allianselinjens vikende front, den felleskristelige funksjonen og blir
et utpreget pinseblad, et talerør og hovedorgan for pinsebevegelsen.
Barratt var bladets redaktør frem til sin død. Han var en aktiv sådan med artikler,
dagboknotater og innspill, til tross for at han på sine eldre dager var plaget av sykdom.
Medredaktør Egil Strand bar derfor mye av det redaksjonelle ansvaret. 10. februar 1940 ble
Barratts død 29. januar 1940 meddelt til alle lesere under tittelen «Hjem til herligheten!».
Både denne og de to påfølgende utgavene inneholder en rekke minneord, bilder, Barratts egne
sanger og en siste hilsen, samt skildringer av Barratts gravferd. Det var ingen tvil om at det
var en «høvding» som var vandret bort.
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Korsets Seier har fra begynnelsen av vært pinsevennenes landsorgan og talerør, hvilket det er
den dag i dag. Ski påpeker at Barratt benyttet Korsets Seier «til bristegrensen og iblandt over
den for sine meninger» under tiden som hovedredaktør.314 Han var heller ikke redd for å
oppfordre pinsevennene til å samle seg om tidsskriftet og vise sin støtte ved å abonnere. I
fjerde utgave fra 1930 leser vi følgende slagord: «Du elsker Guds sak! spred «Korsets Seir!»
Du elsker Pinsebevegelsen? spred «Korsets Seir!» Du elsker dine medmennesker? spred
«Korsets Seir!»»315 Med tiden har tidsskriftet, ifølge Ski, «falt inn i rekken av norske,
kristelige ukeblad av vanlig oppbyggelsesmerke, uten særlig appell til andre enn egne
trosfeller».316 Siden Skis uttalelse i 1979 har bladet gjennomgått en rekke fornyelser, og er i
dag også tilgjengelig som nettavis.317 Målgruppen er fremdeles pinsevenner.

Kort om kildesituasjonen
Jeg har benyttet meg av Nasjonalbibliotekets arkiv for gjennomsyn av Korsets Seier i
perioden 1923-1939 og enkelte utgaver av Byposten. Tilgangen på kildene hos
Nasjonalbiblioteket gjorde det vanskelig å se gjennom alle de ønskede årgangene, da en stor
del av materialet er i så dårlig forfatning at gjennomsyn er vanskelig. Etter litt påtrykk fikk jeg
likevel tillatelse til å se gjennom følgende årganger: 1926 til 1931 og 1939. Det er uheldig at
årgangene fra 1932 til 1938 er utilgjengelige for gjennomsyn, i og med at det vanskeliggjør
innsikten i hvordan pinsevennene forholdt seg til 30-årenes krisetid med klassekamp og
politisk uro.
Dette kapittelet er ment som et supplement til prekenanalysen, på den måten at forståelser og
tenkemåter som jeg har pekt på i forrige kapittel, kan understrekes og tydeliggjøres i
bevegelsens møte med verden og andre kristne. Til det formålet anser jeg kildetilgangen som
tilstrekkelig. Jeg har også sett gjennom Bypostens første årganger fra 1904-1907 for å danne
meg et bilde av bladets opprinnelse og pinsevekkelsens utspring i Kristiania, samt årgangene
1912-1913 med tanke på Barratts vanndåp, men den videre analysen baserer seg på de
utvalgte årgangene av Korsets Seir og Korsets Seier.
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Tidsskriftet som sjanger
Et tidsskrift defineres som en: «periodisk, dvs. regelmessig, publikasjon som kommer ut med
bestemte mellomrom (ukentlig, månedlig el. hvert kvartal), som regel i form av et hefte, og
hvis innhold gjerne er begrenset til et enkelt fag eller interesseområde (fagtidsskrift).»318 Et
tidsskrift rommer i seg selv også flere sjangere, og som begrep dekker det flere typer
publikasjoner. Mens prekenen gjerne er muntlig og tilhører en sosial kontekst, er tidsskriftet
en skriftlig kilde en gjerne leser alene eller i familiesituasjoner. Med andre ord er det
vesentlige forskjeller i både form, innhold og situasjonskontekst mellom disse to kildene og
sjangrene.
I Korsets Seier finner vi både artikler som legger ut om åndsdåpen og vekkelsen eller setter
ord på trosgrunnlaget for bevegelsen, artikler som kritiserer umoral, vranglære eller
«vanekristendom», og som svarer på kritikk utenfra ved å forsvare eget trosgrunnlag. Det er
også verdt å kommentere at prekener i denne sammenhengen er en naturlig del av bladet.
Prekener av Barratt og andre kjente forkynnere opptar mye spalteplass, en preken kan gjerne
trykkes som serie over flere numre, det samme gjelder artikkelserier om temaer som angår
pinsebevegelsens virksomhet og teologi.

Verden sett med pinsevennenes øyne
Figur 5. 1 Verdensbildet hos pinsevennene
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Denne figuren illustrerer min tolkning av pinsevennenes verdensbilde i de ovennevnte
årgangene av Korsets Seier. Denne er inspirert av Aslaug Nyrnes’ litterære analyse av
familiebladet For Bygd og By, Det (ny)norske mennesket, der hun illustrerer
kulturlandskapstanken i valgte tidsskift ved hjelp av en lignende figur.319 Min figur består av
en indre kjerne, nemlig den norske pinsebevegelsen. Her utgjør menigheten sentrum, hvorfra
all organisert aktivitet, inkludert ytremisjon, utgår. Den ytre kjernen er todelt. Den første
utgjør den internasjonale pinsebevegelsen med henvisninger til vekkelser i en rekke land og
beretninger fra misjonsmarken. Den andre består av andre kristne konfesjoner. Innen denne
finner vi omtalelser av andre kristne retninger. Disse tre kjerneområdene er alle markert i blått
og utgjør det jeg har valgt å kalle den kristne sfære.
Utenfor kjernen ligger verden, og det hvite feltet representerer den verdslige sfære. Sirkelen
som representerer andre kristne konfesjoner, er derfor lysere blå enn de to innerste sirklene,
ettersom disse konfesjonene i pinsevennenes forståelse dels ligger i eller er preget av verden
og er mindre genuin og opprinnelig enn pinsebevegelsens menigheter. Avgrensede blå felter i
ytterste ring representerer pinsevennenes relasjon til verdslige ting, men ettersom de
fortrinnsvis avstår fra denne, er ringen likevel hvit.
I det følgende vil jeg gå gjennom hver av disse inndelingene, fra sentrum til periferien, og
velge ut noen eksempler som jeg mener underbygger figuren jeg har presentert. På den måten
blir figuren også et verktøy for å skissere typiske trekk ved Korsets Seier som kilde, med
fokus på tematisk innhold. Jeg vil presisere at denne figuren tegner et bilde av de utvalgte
årgangene jeg har gjennomgått, og er ikke tenkt som en fullstendig og endelig tolkning av
pinsevennenes verdensbilde innen eller utover perioden jeg her får innblikk i.
Norsk pinsebevegelse – den innerste sirkel
Den enkelte menighet utgjør sentrum i den norske pinsebevegelsen. Ski beskriver utviklingen
fra vekkelsesårenes løse organisering til den faste menighetsordningen slik: «Filadelfia ble
etterhvert bevegelsens sentrale punkt og dens forstander T. B. Barratt bevegelsens sentrale og
ledende skikkelse.»320 Dette faktum ser vi tydelig av hvordan Barratt bruker Korsets Seier
både til å ensrette en hel bevegelse og forme den lokale menighet.
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30.april 1926 publiserte Barratt en artikkel på første side i Korsets Seier kalt «Hvad tror
pinsevennerne?». Ved hjelp av tolv punkter slår Barratt i denne artikkelen fast hva
pinsevennene tror: 1) «Bibelen alene», 2) «Guddommen», 3) «Skapelsen», 4) «Faldet», 5)
«Forsoningsverket», 6) «Personlig frelse», 7) «Hellighet», 8) «Vekst i naaden», 9)
«Aandsdaapen», 10) «Beviserne for aandsdaapen», 11) «Forskjel mellem gjenfødelse og
Aandsdaap» og 12) «Aandens frugt og gaver».321
Innledningsvis uttrykker Barratt et behov for å slå fast hva pinsebevegelsen tror, og viser til
tidligere skrifter om emnet. Følgende ble publisert som artikler i Korsets Seier: «Overblik
over de kristne menigheters eller pinsevenners lære og forkyndelse», en serie om
«retningslinjerne inden pinsebevægelsen» og «Bibelens lære» fra 1925. I brosjyreform på
Filadelfiaforlaget nevnes «Hvad det nye testamente lærer om menighetsordning» og
«Ledetraad i bibelstudium for ungdommen». 322
Bloch-Hoell har funnet hele åtte såkalte «redegjørelser for hva han selv [Barratt] og p. tror» i
perioden 1917-33. Dette er interessant fordi det tyder på et behov for å slå fast bevegelsens
trosgrunnlag, og at Korsets Seier ble ansett som et hensiktsmessig verktøy til å formidle dette.
De fleste aktive pinsevenner abonnerte på bladet. Dette tyder i det minste opplagstall fra
1913-16 på, med et gjennomsnitt på henholdsvis 6063, 6791 og 5566 utgaver.323 Til tross for
nedgang i opplagstall i årene før 1923, muligens på grunn av økte trykkeutgifter og derav
høyere abonnementspris, viser Barratt til over 4000 abonnenter samt ytterligere lesere i
1923.324
En annen årsak til at Barratt, og andre med ham, fant det nødvendig å redegjøre for
bevegelsens trosgrunnlag, kan være behovet for å tydeliggjøre det konfesjonelle ettersom
bevegelsen i økende grad ble organisert. Dogmatisering og organisering går gjerne hånd i
hånd. Samtidig eksisterte det splittelse innad i pinsebevegelsen, spesielt hva angikk
åndsdåpen, som Barratt inngående utlegger i denne artikkelen. I en annen artikkel fra 1927
skriver Barratt at en del såkalte pinsevenner «har aldrig været Pinsevenner», ettersom de ikke
tror på Bibelens lære om åndsdåpen og derfor ikke søker denne.325 Videre skilles det derfor
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mellom aktive og passive medlemmer, da kun de som anerkjenner læren om åndsdåpen, får
anledning til å fornye sitt medlemskort i menigheten, påpeker Bloch-Hoell.326
Nettopp viktigheten av å la seg innskrive i en menighet går frem av Barratts advarsler mot det
han kaller «religiøse anarkister» som ikke støtter menighetsinnskriving. Det var også
uenigheten omkring slik menighetsorganisering som ledet til det endelige bruddet mellom
Barratt og Nordquelle.327 I menigheten får den troende delta og tilhøre et fellesskap og høre
bibeltro forkynnelse. Eksempelet fra Korsets Seier jeg har trukket frem fra 1926, tyder på at
menigheten står i sentrum av pinsevennenes verdensbilde og religiøse liv. Samtidig som
Barratt benytter Korset Seier som middel til å forme menigheten og ensrette pinsebevegelsen,
er bladet også et utrykk for hans personlige overbevisning. Et annet eksempel kan belyse
dette, nemlig striden omkring organiseringen av ytremisjonen.
I oktober 1927 dro Barratt på en ny amerikareise der han besøkte og prekte i en rekke ulike
pinsemenigheter, blant annet hovedkvarteret til The Assemblies of God i Missouri, før han og
Laura forlot New York og dro til England oktober året etter.328 Under hele oppholdet
rapporterte han hjem om «Amerika-reisen» til Korsets Seier.329 Nok en gang førte møtet med
den amerikanske pinsebevegelsen til endringer hjemme, denne gangen gjaldt det ikke
åndsdåpen, men misjonsorganiseringen. I denne endringsprosessen fra 1929-32, tre «stridens
år» ifølge Ski, brukte Barratt Korsets Seier aktivt for å formidle sitt endrede syn på
misjonsorganisasjonen Norges Frie Evangeliske Hedningemission, NFEH.330
Det var på nok en reise til USA at Barratt ble konfrontert med organiseringen av misjonen.
«Amerika-reisen» preger Barratts publikasjoner i Korsets Seier i perioden frem til
oppløsningen av NFEH og i årene som følger etter misjonsorganisasjonens nedleggelse.
Umiddelbart etter hjemkomsten reflekterer Barratt teologisk over reisen, og skriver om
hvordan den Hellige Ånd må få virke fritt så ikke også pinsebevegelsen ender opp som
kirkeorganisasjonene de selv forsøker å bringe nytt liv inn i.331 I januar 1929 spør Barratt i en
artikkel: «Under hvilke betingelser opstår velsignelsesrike aandelige vækkelser?» Han
konkluderer med et behov for åndelig styrke og kraft. Han følger så opp konklusjonen med en
rekke artikler om helliggjørelsen, noe han reagerte på at The Assemblies of God ikke
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forkynte.332 Barratt rådfører seg også med Lewi Pethrus i Stockholm, men ikke før en serie
artikler av den svenske pastoren om «Guds menighet» kom på trykk sommeren 1929, ble det
tydelig hva de to hadde diskutert sammen.333
I juli skriver Barratt om «Menigheten og misjonen» og slår fast tre hovedpunkter: 1)
misjonsmyndigheten bør tilfalle pastoren i menigheten og ikke en misjonsorganisasjon som
ikke står ansvarlig overfor menigheten, 2) misjonsmodellen må kunne anbefales til
nyetablerte kirker på misjonsmarken, og 3) det er et stort behov for evangeliet, og
pinsebevegelsens menigheter har ansvar for å støtte oppunder misjonsaktiviteten.334 Senere
samme år fastslår Barratt ved hjelp av 28 punkter i artikkelen «De kristne menigheter» at
menighetene kan samarbeide innad, men at det ikke skal eksistere noen overordnet
organisasjon som kan overstyre pastoren i den enkelte menighet.335 Etter mye diskusjon, med
Barratt i spissen på en side og misjonssekretær Ivar M. Witzøe på den andre, ble
misjonsorganisasjonen erklært ubibelsk og misjonsrådet nedlagt våren 1932.336 Den
langvarige striden ble så avblåst «med et opprop fra Barratt om fred, forståelse og fornyet
samarbeid over hele landet», skriver Ski.337
Misjonsstriden kan også sies å være en maktkamp. Hvem skal misjonærene forholde seg til og
hvem skal ha ansvar for å underholde dem økonomisk? Og ikke minst, hvem skal ha makt til
å ta avgjørelser tilknyttet misjonsvirksomheten? Svaret ble den enkelte menighet, med
pastoren i spissen. Barratt anså en misjonsorganisasjon som ubibelsk, men hadde selv vært
med på å grunnlegge den. Ski hevder at Barratt aldri hadde tiltenkt NFEH en selvstendig
posisjon uavhengig av menigheten, men den skulle tjene misjonen og menigheten ved å være
en samlende faktor.338 Den baptistiske menighetsordningen, der menigheten velger både
forstander og andre tilsynsmenn, sikrer menighetens indre demokrati. Ved at den enkelte
menighet selv fikk ansvar for å sende ut misjonærer og underholde disse, sikres menighetens
rolle som grasrota i bevegelsen.
Bruken av Korsets Seier synliggjør oppfatningen av menigheten som sentrum både for den
enkelte troende og for de utsendte misjonærene. Den utgjør kjernen i den norske
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pinsebevegelsens organisasjon. Det var ikke tilfellet i den første vekkelsesfasen, da tidsskriftet
hovedsakelig ble brukt til å spre nyheter om spredningen av vekkelsen til nye plasser. Som
Ski skriver, har fokuset skiftet fra vekkelse med åndsdåpen i sentrum til den lokale
menigheten som ««den bibelske løsning»». 339 Dermed var ikke menigheten fra start det
selvsagte sentrum i pinsevennenes verdensbilde, men den utviklet seg i den retning ettersom
bevegelsen konfesjonalisertes.
Ski sier seg enig med Bloch-Hoell, som i følgende sitat setter ord på utviklingen: «Tidligere
ble åndsdåpen fremhevet som den overkonfesjonelle inngang til det apostoliske kristenliv. Nå
fremheves vanndåpen som opptagelsesakt i den synlige, konfesjonelt avgrensede
menighet.»340 Siden har religionshistorikere trukket frem nettopp den autonome menighetens
plass i bevegelsen og diskutert hvorvidt pinsebevegelsen egentlig kan omtales som en enhet
eller én kirke. Anne Stensvold, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo,
karakteriserer den nemlig heller som «et konglomerat av små, selvstendige menigheter». 341
Internasjonal pinsebevegelse – den nest innerste sirkel
Helt fra de første skildringene av pinsevekkelsen i Byposten går det tydelig frem at også norsk
pinsebevegelse er del av en internasjonal bevegelse. Det omfangsrike innholdet i tidlige og
senere utgaver av Korsets Seier omhandler vekkelsens spredning til nye områder,
internasjonale predikanter og deres forkynnelse og brev fra misjonærer om situasjonen på
misjonsmarken. Av dette går det igjen tydelig frem at pinsevennene opplever større
tilknytning til for eksempel amerikanske pinsemenigheter og vekkelser omkring i Europa, enn
andre kristne menigheter hjemme i Norge.
Følgende artikkel stod på trykk 8.juni 1929: «Svensk læge angriper pinsebevegelsen for
kvaksalveri. Et svar fra Lewi Pethrus.»342 Denne er et av de mange forsvar av
pinsebevegelsen mot kritikk utenfra, og dens publikasjon i Korsets Seier viser både til den
svenske vekkelsen og pastor Lewi Pethrus’ betydning for norske forhold. Pethrus og Barratt
samarbeidet tett: Det var i hans forsamling i Stockholm Barratt ble døpt med troendes dåp i
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1913, og som Bloch-Hoell påpeker, hadde den nevnte misjonsstriden sitt utspring i svenske
forhold.343
Artikkelen redegjør i korte trekk for den svenske legen K. H. Tingzelius’ karakteristikk av
helbredelser i svensk pinsebevegelse for overtro og samfunnsfarlige, og hevder at dette hos
enkelte kan fremkalle sinnssykdommer. Videre er Pethrus’ svar gjengitt på norsk: Ja, det
foregår helbredelser innen bevegelsen, og dette etter metoder i tråd med Bibelen og dermed
også svensk lov. Innsenderen av artikkelen skriver avslutningsvis at han vil norske
pinsevenner skal kjenne til dette, for selv om det foreløpig ikke har vært noen konflikt mellom
legene og pinsebevegelsen, kan «ordene bli oss til hjelp før eller senere». 344
Kanskje kan en også si at en kritikk mot svensk pinsebevegelse anses som en kritikk av norsk
pinsebevegelse? Det er for eksempel interessant at IBRA Radio så dagens lys etter en
hendelse i svensk radio. Under kringkastingen av en svensk gudstjeneste ble en syk bedt for,
og i følgende gudstjeneste fulgte takkebønn og vitnesbyrd om helbredelse. Dette ble for mye
for den svenske rikskringkastingen, og som en følge etablerte pinsevennene i Norden i 1955
radioselskapet som i dag går under navnet IBRA Media.345 Selv om denne hendelsen finner
sted 26 år senere, vitner den om at holdningen til internasjonalt pinsesamarbeid vedvarte.
I tillegg til den utstrakte ytremisjonen finner vi eksempler på at pinsevennene er internasjonalt
orientert. Nyheter fra internasjonal vekkelse og skildringer av menighetsvirksomhet og
forkynnelse, samt annonsering av gjestepredikanter får stor spalteplass i Korsets Seier. Dette
kan tyde på at norske pinsevenner kjenner betydelig fellesskap med andre pinsemenigheter på
tvers av landegrenser. Et konkret uttrykk for samhold og samarbeid internasjonalt finner vi i
konferansevirksomheten. Det ble holdt predikantkonferanser der ulike predikanter fra
internasjonal pinsebevegelse kom sammen. Flere ulike predikanter fra både USA, Norden og
Europa kom også til Oslo for å holde møter. Rapporter, gjerne fra flere hold, ble publisert i
Korsets Seier i ettertid av slike arrangementer.
Et konkret eksempel på dette finner vi i en artikkel fra 1939 der Barratt i sin dagbok skildrer
hendelser fra «Den europeiske konferanse». 346 Denne fant sted i Stockholm og bestod i
hovedsak av teltmøter der blant andre walisiske pastor George Jeffreys og engelske Donald
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Gee talte, og Barratt nevner kort læremessige spørsmål som ble drøftet, hovedsakelig
organisasjon og enhet. Han presiserer at drøftelsen «foregikk i en helt broderlig og kjærlig
ånd».347 Barratt er også godt fornøyd med hvordan myndighetene hadde flagget på
jernbanestasjonen med «mange nasjoners flagg», og at «kommandanten for den militære
øvelsesplass overlot sletten til oss gratis».348 Barratts nære vennskap med Pethrus, som stod
ansvarlig for konferansen, uttrykkes idet han takker og ber for pastoren, både under
konferansen og i skildringen av denne.
Andre kristne konfesjoner – den nest ytterste sirkel
Forholdet til andre kristne konfesjoner er todelt. Gjennom artikler i Korsets Seier uttrykkes og
formes relasjonen til andre kristne kirkesamfunn gjennom negativ og positiv omtale. Dette
skillet velger jeg å kalle avstandstagen og relasjon. Jeg opererer med begrepet relasjon heller
enn tilknytning, ettersom pinsebevegelsen eksempelvis klart er tilknyttet metodistkirken
kirkehistorisk, men likevel ikke relaterer til eller anerkjenner den som «sann» kristendom.
Som vi så av misjonsstriden, var det avgjørende å unngå å ende opp som andre etablerte
kirkesamfunn, der stive former ble ansett som et hinder for den hellige ånds virke.
Etter at allianselinjen ble forlatt, ble samarbeidet med andre kristne kirker vanskeligere.
Ettersom pinsebevegelsen ble mer avgrenset og dogmatisert, ble også kritikken av andre
kirkesamfunn tydeligere. Dermed vedvarte også offensiven mot pinsebevegelsen på grunn av
dens «aggressive krav på å representere den eneste fullgyldige kristendom», skriver BlochHoell.349 Han hevder videre at Barratt i perioden 1917-33 legger fra seg allianseprinsippet for
godt. Heller enn at kristne blir stående i kirkesamfunnet de før var en del, av oppfordres de nå
til å ta et tydelig standpunkt: «Man kan ikke da som nogle vil tilhøre baade Frelsesarmeen og
en pinsemenighet, eller metodistkirken og en pinsemenighet – samtidig. Er man «pinsevenn»
så skal man være det helt!»350
Måten å relatere til andre kristne konfesjoner i Korsets Seier er derfor ofte gjennom et delt
fokus på den Hellige Ånd. Bundy påpeker at Hans Nielsen Hauge representerte håp for
pinsevennene, gjennom å være historien om en mann med beskjeden bakgrunn som fikk gjøre
store ting for Gud.351 Allerede i 1909 skriver Barratt i Byposten om hvordan Hauges åndsdåp
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utrustet ham til gjerningen som evangelist av nasjonal og internasjonal betydning.352 Senere
vender Barratt stadig tilbake til denne pioneren.353
13. april 1929 står følgende overskrift i store bokstaver på førstesiden: «William E. BoothClibborns Vækkelsesmøter i Oslo.»354 Her fremgår det at evangelisten er dattersønn av
general William Booth, grunnlegger av frelsesarmeen, og en av pinsebevegelsens fremste
forkynnere. Booth-Clibborn var sønn av William Booths eldste datter, Kate Booth, som
sammen med sin mann ble pinsevenner i 1906 og siden virket som evangelister i Europa,
USA og Australia. At det i annonsen vektlegges at Booth-Clibborn er beslektet med
frelsesarmeens grunnlegger, hvis navn i tillegg er uthevet, tyder på at Barratt ikke kjente
behov for å distansere denne fra bevegelsen familiens hans tidligere var del av. I 1939 står
også en artikkel av William Booth selv på trykk: «Vær på vakt mot baktalelse!»355
På samme måte trekker Barratt frem en rekke viktige predikanter fra tidligere tider, deriblant
William Bramwell Booth, sønn av William Booth, i en artikkel om helliggjørelse kalt «Fred
som floden» fra 1926. I denne henter Barratt også vitnesbyrd fra blant andre wesleyaner
William Carvosso, baptisten James B. Taylor og metodister som John W. Fletcher, Adam
Clark, Benjamin Abbott og biskop Leonidas Hamline samt to kvinner, Hester Ann Rogers og
Phoebe Palmer, som begge forfektet hjerterenselsen i Wesleys tradisjon. Det er tydelig
hvorfor Barratt publiserer deres vitnesbyrd – de stemmer overens med hans egen forståelse av
helliggjørelsen. Han avslutter nemlig slik: «En ting er sikkert, at hjerterenselse er en
nødvendighet for de troende og de kan oppleve dette som en speciel erfaring. Derom gir
ovenstaaende vidnesbyrd os et ubestridelig bevis.»356
I et nummer av Korsets Seier fra 1931 finner vi et eksempel der Barratt trykker utdrag av to
artikler hentet fra et tidsskift kalt Mellem brødre: fra menighetsfakultetet. Dette er interessant
fordi de er skrevet av teologer ved menighetsfakultetet og dermed er, som Barratt også
bemerker i forkant av artiklene, «fra luthersk hold».357 Den første artikkelen av ukjent
forfatter kalles «Kirken og menighetsfakultetet» og omhandler fakultetets rolle som «kirkelig
eller kristelig». Fakultetet er ifølge forfatteren blitt en institusjon under kirken og ikke
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«kristenfolket». Han kommer med følgende oppfordring, med Barratts kursiveringer: «Skal
det komme til å gjøre den innsats for kristendommen i Norge som så sårt trengs, må M. F.
heise nye signaler og stille sig solidarisk med det kjempende kristenfolk. Det må bli
kristenfolkets institusjon.»358
Den andre artikkelen på trykk er et utdrag av Thørner Hofstads tekst i samme blad kalt «Vår
kirke og de såkalte overordentlige nådegaver». Her oppfordrer Hofstad til nytestamentlig
praksis i form av andre nådegaver verdt å etterstrebe: «Kraft og undergjerninger, helbredelse,
glossolaliens nådegave, profeti i mer specifikk betydning og kraft til demonutdrivelse […]»359
I en egen kommentar markerer Barratt det han mener er sentralt i teksten, og bemerker at
forfatteren også trekker frem tungetalen. Barratt kan altså trykke tekster av lutheranere som
anerkjenner behovet av fornyelse i tråd med Barratts forståelse av den Hellige Ånd, og som
skyr den såkalte «liberale teologien». 360
Det ser ut til at direkte positiv omtale av andre kristne kirkesamfunn er sjeldent. Det er
derimot lettere å finne eksempler på hvordan pinsevennene tar avstand fra disse. Ski slår for
eksempel fast: «I periferien så man den lutherske kirke og katolikkene som skremmende
eksempler.»361 En liten notis om katolikker, trolig skrevet av redaksjonen ved hjelp av andre
kilder, kan leses i både nr. 2 og 4 fra 1926. Først omtales katolske presters velsignelse av et
jaktlag som eksempel på denne kirkes åndelige mørke, og i neste omgang vises det til
Sveriges lave medlemsstatistikker som bevis for følgende umulighet: «at gjenvinde Gustaf
Adolfs rike for katolicismen». 362
Bloch-Hoell trekker frem eksempler på hvordan Barratt fører polemikk, i hovedsak hva angår
åndsdåp, mot en rekke betydelige personer fra både teologisk fakultet og menighetsfakultetet
samt indremisjonen i perioden 1920-37.363 Barratt var med andre ord ikke passiv i møte med
den lutherske kirke, og han brukte Korsets Seier meget aktivt som middel til å fremme sin
sak. Også artikler han sendte inn til andre aviser, ble tidvis trykket i hans eget tidsskift, slik
som i 1926 under spalten «Fra redaktionens utkigstaarn» med temaet «Kirkestriden».364
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Denne ble innsendt til Aftenposten og er: «Et ord til de «liberale» eller nyteologerne!» Disse
tror snart ikke på en eneste setning fra statskirkens trosbekjennelse, hevder Barratt, og spør
videre hva de da tror på.
Han kritiserer fremdeles den splittende, liberale teologien i 1930 idet han trykker en artikkel
om «Den kirkelige situasjon» hentet fra avisen Dagen, før han selv kommenterer saken,
nemlig kirkens ønske om å bli en «fri folkekirke». 365 Dette er ikke mulig uten først å vende
bort fra barnedåpen og dens «falske grunnlag for medlemskap» og «komme ret ned på den
sikre grunn: Jesus Kristus». Barratt konkluderer: «Å bygge en folkekirke av råtne
tømmerstokke og bord på en falsk og gyngende grunn, vil ikke bety annet enn den sikre
undergang.»366 Hans polemikk mot statskirken var klar og tydelig.
Verden – den ytterste sirkel
Også forholdet til verden preges av avstandstagen og relasjon, men i dette tilfellet er
grunnholdningen en annen. I likhet med Barratts prekener tegner også Korsets Seier et bilde
av at verden forgår, og at enden er nær, noe som utvilsomt preger verdensbildet til den
troende. En artikkel med navn «Store forandringer staar for døren!», publisert 28.april 1928,
synliggjør hvordan arkeologiske funn, historiske hendelser og astrologi tolkes som tegn på
verdens forestående fall. Barratt skildrer funn i en egyptisk pyramide lagt frem av «den
berømte dr. Davidson» og uttalelser av «professor Pay i Paris» om stjerner som støter
sammen, og en meteor som vil ødelegge jorden uten å tilintetgjøre den fullstendig. Året 1928
bærer visstnok et spesielt merke, hevder professoren, og Barratt konkluderer: «vi gaar
alvorlige tider imøte, men den som tror skal i ALLE TING mere end seire!»367
Forholdet til forskning synes å være todelt, noe ovennevnte artikkel og de følgende tyder på. I
den grad vitenskapen synes å bekrefte det bibelsyn og verdensbilde pinsevennene har, blir den
godkjent. Strider den mot dette derimot, blir den forkastet. Det siste går klart frem av ulike
artikler om evolusjon, der tittelen i seg selv viser et tydelig standpunkt: «Evolusjonsteorien –
et bedrag!» og «Mine grunner for ikke å være tilhenger av evolusjonsteorien». 368 Den første er
en redaksjonsartikkel skrevet av Barratt der han går hardt ut mot utviklingslæren og trekker
frem utsagn fra en rekke professorer og vitenskapsmenn som motsier nødvendigheten av
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konflikt mellom bibel og vitenskap. Barratt problematiserer at Guds allmakt erstattes av
«tiden», som ved hjelp av millioner av år skal ha oppnådd det Gud ikke maktet, og han påstår
at saken kun er bygget på hypoteser, «uten noget vederheftige bevis». 369 Den andre artikkelen
er forfattet av den kanadiske kreasjonisten George McCready Price og ble publisert på norsk
som en serie i Korsets Seier. Denne er langt mer akademisk i sin argumentasjon mot
utviklingslæren, men like fullt benektende overfor det som anses som hypoteser uten bevis.
Mindre omtalt, men likevel tydelig, er avstanden som markeres ved synlige ytre ting, som
mote, og et avhold fra alkohol og tobakk.370 Slik avstand legitimeres, på samme måte som
Barratt fraråder fester, kino og teater i prekenen «De kristnes forhold til verden», med behovet
for å avstå fra det syndige livet slike midler representerer. Pinsevennene sympatiserer med
pietistene i dette stykket. Begge hevder at adiafora, det vil si tillatte handlinger som hverken
er moralsk gode eller dårlige, ikke omfatter slikt som kino, dans, teater og røyking. 371
Kampen for edruelighet kjempes også gjennom Korsets Seier, spesielt ved å oppfordre til å
støtte opp om brennevinsforbudet som var gjeldende i Norge fra 1916 til 1927.372 Når
forbudet debatteres i samfunnet, tar Korsets Seier tydelig standpunkt: I nr. 25 1926 kom en
tekst om «Edrueligheten før forbudet og nu» av politiker og jurist Johan Castberg som
opprinnelig ble trykket i Blåkorsbladet.373 Også påfølgende nummer av Korsets Seier bærer
preg av forbundskampen og inneholder blant annet en sang Barratt skrev i 1919 om nettopp
alkoholens negative virkning, og en karikatur som knytter «mord», «fattigdom»,
«forbrytelse», «synd og sorg», «formørket barndom», «ruinert fremtid», «forspilt ungdom og
anledning», «ødelagt hjem», «ødelagt egteskap» og «ødelagt liv» til alkoholens makt over
menneskene.374
Også til prevensjon forholder pinsevennene seg kritiske. Som i mange andre tilfeller når det
gjelder politikk, forskning og samfunn, henter Barratt artikler fra andre aviser eller tidsskifter
og kommenterer disse, noen ganger kort og andre ganger mer utførlig. «Begrænsning av
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barnetallet?» stod på trykk i 1926 og er en artikkel opprinnelig hentet fra Bergens Tidende.375
Denne er interessant fordi den er en betenkning tilknyttet «det kristelige standpunkt omkring
det moderne problem», nemlig prevensjon.376 Denne ble gjort av en komite utvalgt på et av de
mange Geilo-møtene som ble holdt av lutheranere i perioden 1913 til 1936.377
I artikkelen går det frem at komiteen anser begrensing av antall barnefødsler for å være i strid
med kristen ånd og moral. Barn er en Guds velsignelse, og en skal derfor ikke, ut av
egenkjærlighet og nytelsessyke, synde mot naturen ved å benytte prevensjonsmidler. At
problemet anses som moderne skyldes trolig to ting: 1) Et naturlig samliv vil i de fleste
tilfeller lede til barn, og begrensningen av disse strider dermed mot naturen, og 2) tanken om
et seksuelt aktivt liv uten barn er kun aktuelt i et moderne samfunn der dette er praktisk
gjennomførbart og moralsk akseptert. Barratts kommentar til innlegget er kortfattet og klar:
«Vi stiller os paa samme standpunkt som komiteen i dette stykket!»378
Det som fremgår av artiklene jeg har undersøkt, er at pinsevennenes forhold til den verdslige
sfære er preget av en reell tro på at verdens ende er nær forestående, at utviklingslæren bedrar,
at motetrender forderver, og at bruk av prevensjon, samt rusmidler som alkohol og tobakk er
synd mot naturen og legemet. Derfor er det på ingen måte overraskende at «verden» får lite
spalteplass i Korsets Seier. I tillegg påvirker den sterke dikotomiseringen mellom troende og
ikke-troende, som også er tydelig i prekenmanuskriptet om de kristnes forhold til verden, en
avgjørende rolle for pinsevennenes forhold til verden. Samtidig som pinsevennene avstår fra
visse verdslige fornøyelser, forholder de seg likevel til den og lever og virker i den.
Eksempelvis benytter Barratt teknologiske nyvinninger som radioen og grammofonplater for
å spre evangeliet. I Korsets Seier finnes også reklameannonser, både for kristne publikasjoner
og fra andre utenforstående foretak. Bladet brukes til å kunngjøre allmenne livshendelser som
bryllup og gravferd, samt små notiser der eksempelvis unge kvinner søker ansettelse.

Oppsummering
Som redaktør for pinsebevegelsens talerør benyttet Barratt Korsets Seier aktivt for å fremme
saker han anså som viktige. Samtidig gir innholdet i årgangene fra 1926-31 og 1939 et
innblikk i hvordan pinsevennene forholdt seg til andre norske pinsemenigheter, den
internasjonale pinsebevegelsen, andre kristne konfesjoner og den verdslige sfæren. Den lokale
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menigheten utgjør sentrum i et stort nettverk av norske og internasjonale autonome
pinsemenigheter. Forholdet til andre kristne konfesjoner er preget av både samarbeid og
avstand, og det avtagende felleskirkelige samarbeidet speiler bevegelsens utvikling fra
vekkelse til konfesjon.
Det er tydelig at pinsevennene er internasjonalister: De bringer amerikansk
vekkelseskristendom til Norge, utsender misjonærer i rikt antall til en rekke land i verden og
samarbeider tett med spesielt den svenske, men også den europeiske og amerikanske
pinsebevegelsen. Det nasjonale er mindre tydelig til stede, og Norge som nasjon er lite omtalt
i de årgangene jeg har gjennomgått. I andre kilder går det likevel frem at Barratt til tross for
sin engelske bakgrunn og flere lange utenlandsopphold var en stolt nordmann. I sin tid som
metodistprest reiste han blant annet til England og holdt foredrag og viste lysbilder om
«Midnattssolens land».379 Også i Barratts diktning og prekener finner vi skildringer av hans
«kjære gamle Norge» 380, slik som i prekenen «Himmelen», der han skildrer en opplevelse på
reise i Nord-Norge.381
Det er likevel påfallende i hvor liten grad historiske og politiske elementer bemerkes eller tas
opp til diskusjon i de utvalgte årgangene. Kildene åpenbarer derfor dessverre lite direkte
informasjon om hvordan pinsebevegelsen forholdt seg til sin samtid. Fraværet av aktuelle
politiske temaer som klassekamp, fascisme og nazisme i denne analysen kan skyldes at
årgangene fra 1932-38 ikke har vært tilgengelige for meg. Til tross for at jeg ikke har sett
dette materialet, tør jeg påstå at slike temaer fikk liten spalteplass, med mindre det har direkte
innvirkning på den kristne sfæren, primært pinsebevegelsen og den lokale menighet.
Utbruddet av 2. verdenskrig blir for eksempel omtalt i lys av tegnene på de siste tider.382
Bloch-Hoell utrykker det slik: «Samtidens politiske hendelser er hyppig blitt tolket som
utvilsomme tegn på den forestående parusi [Jesu gjenkomst]».383
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Kapittel 6. Konklusjon
Fredag 2.februar 1940 ble Thomas Ball Barratt gravlagt, og tusener fulgte ferden fra
Filadelfias lokaler i St. Olavsgate til bisettelsen på Vår Frelsers gravlund. I minnetalen senere
den dagen uttalte Lewi Pethrus følgende om sin gode venn: «Han var innstilt på evigheten,
han var fortrolig med de evige ting, han talte om dem, han sang om dem og han diktet om
dem.»384 Laura, Barratts trofaste følgesvenn gjennom livet, beretter om den siste tiden ved
hans sykeseng: «Her var ingenting å gjøre opp, her var alt klart og i lyset. Han levde og døde i
sin hverdagsfrelse.»385
Ettersom arbeidet med denne oppgaven har skredet frem, har det blitt mer og mer tydelig at
for å forstå pinsebevegelsen må en forstå Barratt. Ski sier det slik: «Barratts egen utvikling og
pinsebevegelsens historie gjennom de første 30 årene er egentlig det samme.»386 Barratts
tilnavn «pinsevekkelsens apostel» tydeliggjør betydningen av hans posisjon som nasjonal og
internasjonal pinseleder. Selv etter hans død har Barratt fortsatt å prege bevegelsen, gjennom
den arv han har etterlatt seg til de påfølgende generasjoner.
I dette kapittelet skal jeg sammenfatte funnene av mine undersøkelser av Barratts
prekenutkast og årganger av Korsets Seier. Jeg har søkt å besvare følgende tre spørsmål i
denne oppgaven: Hva handler Barratts forkynnelse om? Hvordan legges den frem? Og hva
kan denne og artikler i Korsets Seier fortelle oss om pinsevennenes sentrale tenkemåter og
syn på verden? Gjennom hyppighetsanalyse, diskursanalyse og en kartlegging av
verdensbildet i Korsets Seier har jeg funnet svar på min overordnede problemstilling:
Hvordan har Barratt ved hjelp av sin forkynnelse og redaktørvirksomhet preget
pinsebevegelsens tankegods i årene 1923 til 1939?

Trosforestillinger hos Barratt
Barratts prekener har nær sagt alltid sitt utspring i et skriftsted som Barratt anser har
universell gyldighet og er relevant for den enkelte tilhører. Bibelen står som den udiskuterbare
autoritet i kristenlivet og som hovedkilde til forståelsen av den kristne tro. Selv om Barratt i
tiltagende grad ser behovet for å redegjøre for bevegelsens trosgrunnlag og publiserer disse i
Korsets Seier i tiden etter 1916, finnes det den dag i dag, fremdeles ingen overordnet og
Lewi Pethrus, «Kom ihu eders veiledere…» i Korsets Seier 38, 7 (17.2.1940), 1.
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fastslått dogmatikk som er gjeldende for alle pinsemenigheter. Dette fordi kun Bibelen anses
som kvalifisert rettesnor for liv og lære med absolutt autoritet.387 Thomas Erlandsen bemerker
i sin spesialavhandling i teologi at Barratt anser Bibelen som «en ren og uhildet tekst, åpenbar
og selvforklarende».388 Han hevder også at Barratt, som tilhenger av «den transhistoriske
hermeneutikk som anser Bibelen som stående utenfor en historisk utvikling og
fortolkningstradisjon», står i fare for å lese sin egen kultur inn i Skriften.389 Dette er i tråd med
Bloch-Hoells karakteristikk av pinsebevegelsens teologi som «biblisistisk erfaringsteologi»,
med sterk vekt på bibelteksten og den personlige erfaringen.390
I Barratts prekener og tekster blir det tydelig hvordan synet på Bibelen og kristendommen
som objektivt sann henger nært sammen med den sterkt subjektive. Ifølge Barratt må hver
enkelt ta Bibelens oppfordring til omvendelse på alvor og forholde seg til forsoningen på
personlig plan. Med andre ord er Bibelen uforanderlig, overmenneskelig og hevet over enhver
historisk betingelse. Samtidig skal hver enkelt forholde seg ytterst personlig til dens budskap
og innrette sitt liv fullstendig etter dens prinsipper.
Hos Barratt er anses ikke spenningen mellom universalitet og subjektivisme som noen
motsetning, ettersom den Hellige Ånd er bindeleddet mellom den evige Gud og hans ord på
den ene side og de flyktige menneskeliv på den annen. Det er gjennom den Hellige Ånds kraft
i åndsdåpen den enkelte kristne blir satt i stand til å ta imot Guds ord og iverksette det i eget
liv. Det er Ånden som åpenbarer Bibelens sannhet for individet og, ikke minst, forsikrer om
frelse.
Det er nettopp dette Bloch-Hoell finner i sin sammenligning av pinsebevegelsens løsning på
to «fundamentale teologiske problemer», nemlig «vissheten om kristendommens sannhet og
den personlige frelsesvisshet», med den i luthersk, katolsk og metodistisk kristendom. Han
finner, naturlig nok, at metodistenes frelsesforståelse ligger nærmest pinsevennenes: «Det er
nemlig i begge tilfelle tale om en visshet som virkes umiddelbart av den Hellige Ånd, hvilket i
praksis vil si at opplevelsen blir visshetsbegrunnende.»391
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Pinsevennenes frelsessyn
Barratt var ifølge både Ski og Hassing «en ekte sønn av sukjektivismen» som følge av sin
metodistiske bakgrunn.392 Som nevnt virker dette inn på pinsevennenes syn på frelsen og
vissheten om denne. De troende må vekkes opp av «vanekristendommen» og bli sanne
etterfølgere av Jesus Kristus og kjempe for den levende kristendoms utbredelse. For at den
troende skal oppnå modenhet, må han arbeide på sin frelse. Hos Barratt anses dette som en
kontinuerlig omvendelsesprosess, nemlig helliggjørelsen. Det er denne Barratt omtaler i
radiotalen, der «Guds kjærlighet» utruster de troende til å leve fullkomne liv. Han uttrykker
læren slik i artikkelen «Hvad tror pinsevennerne?» fra Korsets Seier:
«Vi maa ikke alene retfærdiggjøres og faa syndernes forlatelse og i gjenfødelsen motta guddommelig
liv, men den fordærvede menneskenatur skal helt korsfæstes med Kristus og vi, ved troen paa Jesu
blods magt, skal renses fra al synd – indre som ytre, og istandsættes til at seire over alle vore salighets
fiender. Rom 6: 6; Aab. 12, 11»393

Omvendelse hos Barratt innebærer adskillelse fra verden. I prekenmanuskriptet argumenterer
Barratt ikke for isolasjon, men for adskillelse ved at den kristne livsførselen skiller seg fra den
verdslige. Begrepet synd står sentralt i diskursen, og selv om Barratt ikke definerer begrepet,
identifiserer han syndig livsførsel i samfunnet og innad i kristenheten idet han konfronterer
skilsmisser og lettsindighet i grammofontalen, ærgjerrighet og splittelser i den korte prekenen.
Han oppfordrer derfor både ikke-troende og troende til å omvende seg fra alt som er i strid
med den bibelske standard.
Pinsevennenes relasjon til guddommen
Likesom frelsen er personlig, fremstår også gudsrelasjonen som et høyst personlig forhold til
en treenig Gud. Den personlige erfaringen Barratt stadig henviser til, er beviset for Guds
kjærlighet gjennom Jesu forsoningsverk og dåpen i den Hellige Ånd, kraften i det kristne
livet. Både Jesus og den Hellige Ånd har en spesiell plass i pinsebevegelsen, som åpenbarere
av Gud Faders karakter og vilje. Det forkynnes om Guds godhet heller enn strenghet, noe
allegorien fra grammofontalen tydeliggjør. Her er Gud representert ved en kjærlig far som
ønsker sin bortkomne sønn, menneskeheten, hjem.
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Som nevnt hevder Bloch-Hoell at pinsebevegelsen er utpreget «Jesus-kult».394 Det store
antallet prekener om Jesus i prekenarkivet kan anses å underbygge denne påstanden. Jesu
navn nevnes også i de øvrige prekenene med et annet hovedtema. I det hele tatt er prekener
uten navnet Jesus sjeldne unntak, men et finner vi i den korte prekenen. Jeg vil derimot trekke
frem at pinsebevegelsen, som Bloch-Hoell også bemerker, slutter seg til «den felleskristelige
tradisjon» der guddommen består av tre likeverdige parter. I min undersøkelse er antallet
prekener om den Hellige Ånd like betydelig som antallet om Jesus, og analysen har vist at de
begge uten unntak settes i sammenheng med Gud Fader.
Bloch-Hoell hevder at pinsebevegelsens Jesus-fokus kan medføre at «Jesus faktisk kan bli
stående for bevisstheten som den eneste person i guddommen». 395 Hvis det fantes tilhengere i
pinsebevegelsen som forholdt seg til Jesus på denne måten, anser jeg det som høyst
usannsynlig at en aktiv pinsevenn kunne inneha en slik forestilling over tid uten å få denne
utfordret. Forsoningen og Jesu blod har en bemerkelsesverdig plass i Barratts forkynnelse
uten å undergrave Treenigheten. Spesielt tydelig er dette i radiotalen. Her innleder Barratt
med en bønn der han henvender seg til Gud Fader i Jesu navn og ber om den Hellige Ånds
åpenbaring av guddommelig kjærlighet.
Pinsevennenes endetidsperspektiv
Endetidsperspektivet er sentralt i Barratts forkynnelse, og preger pinsevennenes forståelse av
det dennesidige og hinsidige liv. Både prekenene og artiklene i Korsets Seier bærer preg av
forestillingen om at verdens ende er nært forestående. Derfor fremhever Barratt stadig
viktigheten av å søke omvendelse mens det ennå er tid, og leve etter Guds vilje i den tid man
er tildelt. Hverdagslivet skal speile «de evige ting», og midt i «dine forretninger, ditt arbeid,
dine hjemlige gjöremål» skal du etterstrebe åndelig modning slik at du kan motta åpenbaring
fra Herren, skriver Barratt i vekkelsesprekenen.
Barratt er fremtidsrettet: Målet er det evige liv i himmelen. Derfor skal den troende søke evige
verdier og ikke verdslig nytelse. Det kristne livet skal vitne om og ære Gud, noe
prekenmanuskriptet om de kristnes forhold til verden behandler utførlig. Eskatologien preger i
stor grad pinsevennenes tidsforståelse og verdensbilde. Historien peker frem mot Jesus, hvis
død og oppstandelse markerer et avgjørende skille, og nåtiden preges av forventning om det
som ligger foran: Jesu komme og det evige liv.
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Verdslige emner omtales i lys av den kristne virkelighetsforståelsen. Når Barratt i
vekkelsesprekenen trekker inn den franske revolusjon, tolker han denne i lys av bibelske
prinsipper. Elementer som ikke kan knyttes til den kristne tro og livsførsel, oppleves ikke som
relevante, og det er trolig derfor de ikke vies oppmerksomhet. Sosiale problemer som følge av
den økonomiske krisen omtales i lys av kampen om avhold, og alkoholen anses som roten til
de mange problemene folk stod overfor. Når verdenskrigen bryter ut, kommenteres dette som
tegn på de siste tider; eksempelvis fremstiller Barratt Mussolini som en mulig Antikrist.
Åndsdåpen en rød tråd i Barratts forfatterskap
Barratts skrifter er i stor grad situasjonsbestemte, og hans helhetlige produksjon bærer preg av
dette heller enn noen overordnet systematikk.396 En mulig innvending er at åndsdåpen danner
en rød tråd gjennom hele Barratts forfatterskap, da han gang på gang vender tilbake til denne.
Manifestasjonen av den Hellige Ånd gjennom tungetalen er på mange måter pinsebevegelsens
signatur og har dermed fått mye oppmerksomhet.
Selv om dette ikke har vært mitt utgangspunkt i denne undersøkelsen, fremtrer åndsdåpen
som betydelig gjennom Barratts redaktørvirksomhet og prekengjerning. Åndsdåpen har en
sentral plass i alle fem prekenene, selv om den i den korte prekenen er mer implisitt enn
eksplisitt omtalt. En kontinuerlig søken etter den levende og personlige kristendommen preget
hele Barratts liv, fra barndom til alderdom. Følgende sitat av Ski underbygger dette
perspektivet på Barratts bidrag:
Hans visjon var ikke et nytt kirkesamfunn av begrenset karakter, men en fornyelse av individet innen
alle kirkesamfunn. En dåp i Ånd og Ild for hvert enkelt menneske uansett kirke, konfesjon, rase, farge
og nasjonalitet. T. B. Barratt var i 1907 tilbake i sentrum av det bibelske apostolat [kall eller gjerning
for evangeliets forkynnelse og utbredelse [forf. anm.]]. Og nettopp her ligger hans egentlige, apostoliske
oppgave – ikke at han ble grunnlegger av Pinsebevegelsen. 397

Barratts retorikk og språklige virkemidler
Som følge av Barratts tiltro til Bibelen og den personlige opplevelse av den Hellige Ånd er
hans retorikk hjertebevegende og subjektiv. Han tyr heller til erfaringen, slik som åndsdåpen,
enn dype teologiske refleksjoner. Ski har valgt å tillegge dette Barratts
«kunstnertemperament» og hevder at nettopp dette hindret ham «i å bli noen betydelig
teolog». Barratts subjektivitet og manglende teologiske utdannelse preget «hele hans muntlige
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og skriftlige produksjon. Den var som regel sterkt preget av selvopplevelse, av personlig
erfaring».398 Også mine funn bekrefter denne karakteristikken.
Logos, ethos og pathos hos Barratt
Barratts stil er sterkt oppfordrende, men ikke nevneverdig argumenterende av den grunn. I
mange tilfeller er det heller påfallende hvor vag han er. Selv om han gjentatte ganger kan
understreke viktigheten av budskapet han kommer med, legger han ytterst sjeldent frem
argumenter eller forklaringer på hvorfor hans konklusjon er holdbar. Vekkelsesprekenen
eksemplifiserer Barratts bruk av logos. Ved å henvise til en rekke ulike skriftsteder og knytte
disse sammen fremstiller han budskapet som sant og relevant. Som en naturlig følge av det
barrattske bibelsyn, er de få argumentene Barratt tyr til, kun holdbare for dem som allerede
deler hans synspunkter og forutsetninger.
Barratts retorikk og skrivestil bærer dermed preg av påstander og bibelhenvisninger. I Korsets
Seier er han ofte polemisk heller enn argumenterende, idet han peker på mangler eller
feilslutninger i andre kirkesamfunn og i samfunnet ellers. Mangel på drøfting er kanskje ikke
så rart med tanke på prekenens sjangertrekk og tilhørere. Barratts prekener er i hovedsak
skrevet til oppbyggelse og rettledning for de troende. Med andre ord er den ikke et
apologetisk verktøy. Prekenenes mange bibelhenvisninger og slutningene Barratt trekker
basert på disse, forutsetter kjennskap til den kristne diskursen og bibelteksten.
Barratts styrke ligger i hans ethos. Som følge av at argumentene hviler på forutsetningen om
Bibelen som absolutt sann, avhenger og bidrar bruken av logos til Barratts personlige ethos. I
den korte prekenen om kristen enhet er det nettopp Barratts posisjon som forstander i
Filadelfia og redaktør i Korsets Seier som legitimerer hans sterke oppfordring til
pinsebevegelsen som helhet. Ski bemerker at Barratt på grunn av sin lange erfaring som
metodistprest var «fostret til lederskap» og var «en myndig, moden og livserfaren
personlighet» på det tidspunkt han brakte vekkelsen til Norge.399
Barratt anvender stadig pathos, og de språklige virkemidlene han benytter, bidrar til dette
preget. Jeg har dessverre fått liten innsikt i prekenenes auditive dimensjon, og det er derfor
vanskelig å slå fast i hvilken grad Barratt dro nytte av en karismatisk fremføring. Det er
likevel helt klart at han henspiller på følelsene til lytteren. Ved hjelp av direkte henvendelse
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og bruk av spørsmål søker Barratt å vekke ettertanke hos lytteren, og røre ved dennes
samvittighet. «Hvorledes er det med ditt liv, min venn?», spør Barratt i grammofontalen.
Ski skriver at Barratt hadde et vinnende vesen.400 At han vakte tillit hos mennesker, er det
ingen tvil om, til tross for at hans standpunkt om åndsdåpen var svært omstridt. Eksempelvis
uttrykte den danske skuespillerinnen Anna Larssen at hun straks fikk tillit til Barratt første
gang hun hørte den velkledde og imøtekommende mannen tale.401 Hennes anerkjennelse av
pinsebevegelsen vakte for øvrig stor sensasjon i Danmark.402 Ryktene gikk ofte foran mannen,
og Emanuel Minos forteller at mange dermed ble overrasket da første gang fikk høre Barratts
røst over radioen i 1931. Da ble det tydelig for dem at han ikke virket som den galningen
pressen hadde fremstilt ham som.403
Språklige virkemidler hos Barratt
Barratt fører et levende, og til tider dramatisk, språk der kontraster spiller en vesentlig rolle.
Barratts dikotomier finner vi i motsetninger som «lys» og «mørke», «Gud» og «verden»,
«åndelig» og «naturlig». I vekkelsesprekenen fremstiller Barratt det «naturlige» mennesket
som utilstrekkelig og det «åndelige» mennesket som ideal. Den samme motsetningen er
tydelig i forholdet mellom de kristne og verden, som utlegges i prekenmanuskriptet. Bruken
av binære opposisjoner understreker viktigheten av Barratts budskap, nettopp fordi det dreier
seg om liv eller død, frelse eller fortapelse.
Barratt henter hovedsakelig metaforer og bilder fra naturen og hverdagslivet. Han illustrerer
drivkraften i Guds kjærlighet med kraften i et gram radium, og Jesus er «frukten» av denne
kjærligheten. Det åndelige mennesket avhenger av Guds «luft, sol, regn, næring», som
representerer utrustningen i den Hellige Ånd gjennom åndsdåpen. I den korte prekenen henter
Barratt derimot metaforer fra militært hold. Her konfronterer Barratt uenigheter og splittelser
innad i bevegelsen og tyr derfor til et annet språk. De troende skal kjempe den gode strid, og
dette gjøres best i samlet tropp.
Prekenenes oppbygning
Hva angår prekenenes oppbygning, er Barratt systematisk. Teksten er oppdelt i
hensiktsmessige seksjoner og antall inndelinger avhenger av lengde på prekenen. Mønsteret
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kjennetegnes av fire kjernepunkter: (1) innledning og presentasjon av bibelteksten, (2)
aktualisering og utlegning av denne, (3) anvendelsen med implikasjoner for kristenlivet og (4)
konkluderende avslutning med oppfordring og/eller bønn. Mønsteret understreker
bibeltekstens autoritet og universelle gyldighet, samt viktigheten av at hver enkelt troende lar
dens prinsipper være praktisk styrende for livet. Avslutningsvis vender Barratt ofte tilbake til
utgangspunktet og henviser til skriftstedet han innleder med. Flere av hans prekener kan
derfor kalles sirkelkomposisjoner.

Arven etter Barratt
Det har vist seg fruktbart å studere Barratts forkynnelse for å få innblikk i sentralt tankegods
innen pinsebevegelsen. Nettopp Barratts store tilstedeværelse og påvirkningskraft forsvarer
etter min mening valget om å bruke hans skrifter til å si noe generelt om hele bevegelsen.
Samtidig er det ingen tvil om at min studie er en undersøkelse av Barratts forkynnelse, og en
studie med andre kilder som utgangspunkt ville trolig kunne peke på nye mønstre og andre
sammenhenger mellom pinsebevegelsens trosgrunnlag og forkynnelsen innen denne. Når jeg
likevel har valgt Barratt som representant for pinsebevegelsen som et hele, taler hans rolle
som både nasjonal og internasjonal pinseleder sterkt for dette.
«Barratt hører til de meget få nordmenn som omtales i utenom-skandinaviske teologiske
leksika», påpeker Bloch-Hoell og viser til anerkjennelsen av Barratt som pinsevekkelsens
apostel i Europa.404 Han trekker frem tre måter den norske pinsevekkelsen har virket
grunnleggende for europeisk vekkelse, med Barratts forsamling Filadelfia som
modermenighet. For det første var pressemeldingene om vekkelsen i Kristiania avgjørende.
Den tiltrakk seg journalister fra verdenspressen som med sine skildringer forberedte
«mottagelige sinn» i utlandet.405 I tillegg hendte det at tilreisende som kom for å observere
den norske pinsevekkelsen, brakte denne med seg tilbake.406 For det andre brakte Barratt og
andre norske pinsevenner med seg bevegelsen til nye land. Og sist, men ikke minst, spilte
trykksaker og artikler i Korsets Seier utgitt på svensk, finsk, russisk, tysk og spansk en viktig
rolle for spredningen av Barratts vekkelsesbudskap.
I sin konklusjon svarer Bundy på det han kaller «The Barratt Question» om hvordan Barratts
bidrag til europeisk pinsebevegelse skal tolkes. Barratts tilstedeværelse i andre land taler ikke
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i seg selv for hans rolle som grunnlegger av pinsebevegelsen utover Norges grenser, påpeker
han.407 Hans konklusjon stemmer likevel overens med den hos Bloch-Hoell. Etter å ha
kartlagt en rekke arkiver og kilder som omtaler den skandinaviske pinsebevegelsens
misjonsaktivitet, er han samtidig i stand til å utdype bildet av Barratt som internasjonalt
forbilde og pådriver for pinsebevegelsens utbredelse. Barratts misjonsreiser anses som svar på
en invitasjon og et behov for tolkning av det norske vekkelsesfenomenet:
Barratt did not seek to become a missionary for Pentacostalism; he became one because the recent converts
to the new tradition wanted his counsel, support, approbation and perhaps especially his ability to draw huge
crowds partially because of the press reports of the Pentacostal Revival at the Bymission in Kristiania.408

Kanskje var det nødvendig for bevegelsens utbredelse at Barratt fikk hard medfart i pressen,
og måtte forsvare og definere bevegelsen i både norske og utenlandske aviser? Det at han selv
benyttet Korsets Seier, oversatt til flere språk, trykksaker og andre aviser og tidsskrifter vitner
om at han visste hvilken kraft som lå i distribusjon av budskapet gjennom slike medier.
Striden om Barratt fikk altså også positiv effekt, fordi den bidro til å skape oppmerksomhet og
interesse rundt Barratts person og pinsebevegelsen.
Pinsebevegelsen slik vi her har blitt kjent med den, innehar både moderne og antimoderne
elementer. Det moderne ligger i impulsene fra amerikansk vekkelsesbevegelse. Mens man
tidligere hentet religiøse impulser fra kontinentet, representerer både metodismen,
hellighetsbevegelsen og pinsevekkelsen nye amerikanske impulser. Det antimoderne ligger i
den konservative kristendommen pinsebevegelsen fremmer. Barratt går hardt ut mot liberal
teologi, og hans tese lyder: Frem til urkristendommen!
Sannheten om åndsdåpen gikk ifølge Barratt tapt på veien, som følge av de mange splittelsene
innad i kristenheten.409 Derfor må slagordet peile «frem» og ikke «tilbake». Barratt hevder at
«[…] pinsevekkelsen er intet annet enn en gjenoplivelse av urkristendommen».410 Selv
forsøkte han tre veier for å nå frem til målet: forkynnelsen av åndsdåpen, allianselinjen og
pinsevekkelsen. Den tredje var mest vellykket. Nettopp derfor hevder Ski at pinsebevegelsen
ikke har lykkes i sitt opprinnelige mål, da også den ble en konfesjon i likhet med andre kristne
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kirkesamfunn.411 I årene etter Barratts død var målsetningen for annen og tredje generasjon
pinsevenner likevel å nå tilbake til 1907 og den «barrattske vekkelse». 412

Avsluttende ord
Da jeg innledet arbeidet med denne oppgaven, forventet jeg å finne mange henvisninger til
samtiden i Barratts prekener. Dette fordi den historiske konteksten i 30-årene, med økonomisk
usikkerhet og gryende politisk urolighet, la tydelige føringer for folks liv. Vi vet for eksempel
at pinsebevegelsen rekrutterte fra arbeiderklassen, men kjenner lite til detaljene rundt dette.
Hvordan påvirket et medlemskap i en pinsemenighet ens følelse av klassetilhørighet? Hvor
stor valgdeltagelse var det for eksempel blant pinsevennene? Disse spørsmålene synliggjør
behovet for mer forskning på pinsebevegelsen, utover rent teologiske undersøkelser.
Mitt håp er at denne studien av pinsebevegelsens tankegods og Barratts forkynnelse har
bidratt til ny innsikt i hans rolle innen denne. Den går lenger enn grunnleggelsen av
pinsebevegelsen. Gjennom sin forkynnelse og redaktørvirksomhet i perioden 1923-39 hadde
Barratt avgjørende betydning for bevegelsens tro og lære, misjon og organisering. Gjennom
analyser på detaljnivå er mitt bidrag til forskningen om Barratt og pinsebevegelsen nettopp et
innblikk i forkynnelsen og dens innvirkning på bevegelsens trosforestillinger.
Gjennom forskning får også ikke-religiøse innsikt i hva som foregår i religiøse miljøer. Dette
vil trolig gagne begge parter, da slik kunnskap vil kunne bidra til økt forståelse og hindre at
religiøs virksomhet foregår eller anses som noe på siden av samfunnet. Den amerikanske
religionssosiologen David Martin karakteristikk av den globale pinsebevegelsen som
kristendommens svar på den islamske vekkelsen, synliggjør denne utfordringen: «Because
Pentecostalism is personal og cultural it does not need to deal in the violence intrinsic to
political action, which is why it is virtually unnoticed by the western media, and comes as a
surprise to the western academy.»413
Personlig har jeg hatt stort utbytte av arbeidet med denne oppgaven. Dels har det vært en
utfordring å se bevegelsen jeg selv har vokst opp i og er en del av, med nye øyne. Samtidig
har mine forkunnskaper vært til stor hjelp i arbeidet med å forstå kjernen i Barratts
forkynnelse. Jeg har opplevd en indre motivasjon underveis i hele prosessen og er ved veis
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ende takknemlig for muligheten til å tegne et nærbilde av prekenmaterialet til den sentrale
formidleren av pinsebevegelsens budskap.
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