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ATT AKTIVERA ANDENS GÅVOR 
Ett studium om hur Andens gåvor kan bli en upplevd erfarenhet 

enligt tre olika pentekostala traditioner.  

 

Klockan 19:35, den 10 april i den walesiska staden Cwmbran reste sig Paul – rullstolsburen sedan 10 år 
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De som i sanning är Hans [Kristi] lärjungar, får nåd från Honom att utföra 

[underverk], för att främja välfärden hos andra människor, enligt den gåva 

var och en har fått från Honom. För några kastar helt säkert och sant ut 

demoner, så att de som så har blivit renade från onda andar ofta både tror 

[på Kristus] och ansluter sig till församlingen. Andra får i förväg känne-

dom om saker som ska komma: De ser syner och frambär profetiska utsa-

gor. Åter andra helar de sjuka genom att lägga sina händer på dem, och de 

blir botade. Ja, än mer, som jag har sagt, också de döda har uppväckts och 

blivit kvar hos oss i många år. Vad mer ska jag säga? Det är inte möjligt att 

nämna alla de gåvor som församlingen, spridd över världen, har fått från 

Gud, i Jesu namn, Han som korsfästes under Pontius Pilatus, och som hon 

[församlingen] utövar varje dag till hedningarnas bästa, utan att vare sig 

bedra någon eller begära någon ersättning från dem. För hon har tagit 

emot för intet från Gud, och för intet betjänar hon andra. 

Ante Nicene Fathers, vol 1, Irenaeus Adversus Haereses (Against Here-

sies), bk 2, ch. 32, sec. 4, p. 847, egen översättning) 



1 Abstract 

The gifts of the Spirit has become a major part of the spirituality and identity within the 

Pentecostal movements (here defined to include charismatics and neocharismatics), but 

also a perceived problem within these movements. How exactly should the individual 

believer and the fellowship of believers be released in the usage of the gifts to a level 

that is in accordance with the biblical ideal? This question will be answered from the 

three major Pentecostal “waves” that has touched Sweden. The Azusa Street Pentecostal 

Movement, the Charismatic Movement and the Neocharismatic movement. 

The first wave is represented by Donald Gee, Howard Carter and Smith Wigglesworth, 

and further developed with an analysis of how the theology about the gifts of the Spirit 

were developed during the Healing Revival and Latter Rain movements, in the immedi-

ate after war period. The charismatic movement is represented by Dennis Bennett and 

the “Fort Lauderdale Five”, represented by Derek Prince and Don Basham. The neochar-

ismatic movement is represented by John Wimber and David Pytches. 

All the examined theologians agree that the gifts of the Spirit, at least the ones men-

tioned in 1 Cor 12:8-10, are supernatural or transrational manifestations of the Spirit, 

rather than natural talents or even natural talents given an extra power through the 

Spirit. 

• The Pentecostal movement  started with a vision of the giftedness of all believ-

ers, released by the baptism in the Spirit, but had little actual official advice for 

their increased use except that the gifts should be coveted and that partaking of 

the flow of the Spirit and being sensitive to how the Spirit leads is essential. Wig-

glesworth added that in order to receive the gifts the believer should boldly and 

stubbornly stay before the Lord until they are given. 

• During the healing revival a big step away from the prophethood of all believers (a 

phrase borrowed from Amos Yong), was taken, when all focus was put on the 

uniquely gifted healing evangelist. However, at the same time the Latter Rain 

movement developed a renewed emphasis on impartation of spiritual gifts 

through the laying on of hands and prophecy. 



• The charismatic renewal propelled the Bible teacher to the foreground, and their 

answer to how gifts are released added knowledge gained from teaching as a vital 

component. 

• John Wimber added the idea of training as another vital step. In total compliance 

with the first generation of Pentecostals, such training was not about mastering 

formulas, but about how to recognize the flow and leading of the Spirit. Wimber 

developed a supporting general model to allow room for the Spirit to lead and 

guide in the specifics. Wimbers ideal was participation in the supernatural minis-

try by each and every believer, a complete reversal of the platform centric view 

of the healing revival. Even though some individuals should be expected to mani-

fest a particular gift with greater frequency than others that does not in any way 

mean that the rest should expect to see no results. Indeed, supernatural work-

ings of the Spirit should be expected as normative experiences for the believer, 

according to Wimber. 

• Wimber also identified the rationalistic Western world view, as the primary fac-

tor that keeps the believer from pursuing the gifts, healing, etc. 

In order to answer how the manifestations of the Spirit, which are Spiritual gifts, can 

increase theologians must also more carefully define their nature. Are the gifts a per-

manent endowment or do they appear briefly in the moment? Can a believer “have” a 

one or a few specific gifts or do believers have access to all gifts? Donald Gee, Howard 

Carter and Derek Prince emphasize the first, constitutional view.  Dennis Bennett, the 

exegete James Dunn and especially John Wimber emphasize the latter, situational view. 

Wimber prefers to talk about believers having a ministry rather than having a gift, but 

identifying ones ministry is in his view something that only will be possible over time 

and is not an important key for abundantly using the gifts of the Spirit 
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2 Inledning 

2.1 Frågeställning och syfte 

Inom pentekostal kristendom dominerar en syn på de Andens gåvor som nämns i 1 Kor 

12 som att de till sitt väsen är tydligt övernaturliga, att de är förmågor ingen människa 

äger i kraft av det skapelsegivna. Dessa gåvor kan ibland delvis samspela med natur-

givna möjligheter men då på ett sådant sätt att dessa får en kraft och dynamik som ald-

rig kan vara resultatet av mänsklig skicklighet. Denna syn leder ofta till en diskrepans 

mellan vad som anses vara ett bibliskt ideal, att ”leva i Andens liv och kraft”, och den 

enskilde individens eller det enskilda församlingssammanhangets upplevda verklighet. 

Annan kristendomstolkning tar ofta på olika sätt bort denna diskrepans genom att tolka 

gåvorna som mindre spektakulära till sin natur (de är inte övernaturliga), som givna 

under en viss epok av kyrkans historia (de finns inte längre), som ett uttryck för primitiv 

och förvetenskaplig världsbild (de har aldrig funnits) eller som något ovanligt före-

kommande (du ska inte förvänta dig så mycket av dem). Pentekostal teologi är inte till-

freds med sådana tolkningar och det leder till ett ofrånkomligt behov av att teologiskt 

undersöka hur gåvorna ska fås och/eller frigöras så att idealet uppnås. 

För att svara på frågan om hur detta ska gå till krävs det en mer ingående förståelse av 

gåvornas natur. I denna uppsats kommer tre pentekostala traditioners förståelse av gå-

vorna och deras svar på frågan om hur de kan ”vinnas” (1 Kor 14:12) att studeras. 

En första fråga att undersöka är om troende främst ”har” en eller ett par gåvor på ett 

konstitutionellt (permanent) sätt och att de i så fall behöver frigöras eller väckas till liv, 

eller om gåvorna är manifestationer i ögonblicket, att de kommer och går och åt-

minstone potentiellt kan då alla gåvor användas av alla troende. Detta synsätt kallas i 

uppsatsen situationistiskt. Hur olika teologer betonar den ena aspekten eller rent utav 

utesluter en av aspekterna helt kommer att undersökas. 

För det konstitutionella synsättet uppstår frågan om när en gåva ges. Detta kommer att 

studeras i förhållande till en ordo salutis (nådens ordning), som för denna uppsats besk-

rivs enligt följande: 
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1 Allmän nåd inom vilken det går att tala om Andens verksamhet i och genom en 

människa som inte kommit till tro på Jesus. 

2 Omvändelsen/pånyttfödelsen.1 

3 Andedopet utgör ett tredje steg, om detta ses som en enskild och speciell upple-

velse vid sidan om pånyttfödelsen. Ordet andedop används i uppsatsen enbart ut-

ifrån den första vågens2 pentekostala syn men tungotal som första tecken (initial 

evidence) förutsätts inte som en del av begreppet (se diskussion hos McGee, 

2002). 

4 Andeuppfyllelser, som möjliga återupprepningsbara upplevelser, “tredje, fjärde 

och femte välsignelser”. 

5 Impartation3, specifik förbön oftast med handpåläggning just för att delge en An-

dens gåva för första gången, eller för att förstärka bruket av den i frekvens eller 

styrka. 

2.1.1 Hypoteser 

En hypotes är att pentekostala traditioner kämpar med denna frågeställning utifrån åt-

minstone två axlar. Den ena är frågan om gåvornas exklusivitet kontra deras allmänna 

bruk. Denna axels ena pol synliggörs i bönekön där alla som vill ha förbön i ett möte står 

i kö för att bli betjänade av en enda individ som anses vara bärare av den exklusiva gå-

van. Den andra polen är det ideal som uttrycks i 1 Kor 14, att alla medverkar med sina 

gåvor vid församlingens sammankomster. Detta ideal kommer kallas den allmänna pro-

fettjänsten, en fras lånad av Amos Yong (2013) (”the prophethood of all believers”). Lägg 

1 Skillnader mellan olika teologiska traditioner om exempelvis ordningen mellan pånyttfödelse och om-
vändelse är oväsentlig i sammanhanget och de särskiljande detaljerna mellan katolsk teologi, luthersk 
ortodoxi, pietism, kalvinism, arminianism, etc. kommer inte nämnas. Det som avses är här övergången 
från ett allmänt definierat “ofrälst” tillstånd, till en status som “frälst”, också allmänt definierat. 

2 Se kapitel 4.1 för en förklaring av de tre pentekostala vågorna, 

3 Impartation är ett engelskt ord som saknar en bra översättning till svenska. Innebörden är ungefär för-
medling, överföring, förmedling eller ingjutande. 
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märke till att i denna term ingår bruket av alla Andens gåvor, inte bara de direkt profe-

tiska. 

Den andra axeln är motpolerna Guds suveränitet och mänskligt sökande av gåvorna. Kan 

en enskild troende ta initiativ för att fungera i gåvorna, i så fall vad för initiativ och i vil-

ken utsträckning kan denne sedan förvänta sig att det gör skillnad i upplevelse? 

2.1.2 Konkreta frågor 

• Hur varierar synen på andedopet mellan olika pentekostala traditioner med spe-

ciellt avseende på andedopet och andeuppfyllelser som upplevelser som utrustar 

de troende med Andens gåvor? 

•  

• Vad kan en enskild troende eller en grupp av troende göra för att få uppleva An-

dens gåvor i praktiken? 

• Hur varierar synen på gåvorna som kontinuerligt burna av en individ kontra situ-

ationistiskt givna i ögonblicket och hur påverkar det hur en individ kan förväntas 

fungera i gåvorna? 

Dessa frågor kan inte besvaras om inte först frågan om gåvornas natur blivit utredd. Det 

innebär att först måste alltså deras beskaffenhet utredas. Kort sagt, vad menas med be-

greppet andens gåva? 

2.2 Befintlig forskning 

Det finns en stor mängd akademiska artiklar, uppsatser och böcker som beskriver vilken 

roll Andens gåvor spelar för pentekostal identitet och spiritualitet men de går mycket 

sällan in på gåvornas natur eller de enskilda gåvornas innebörd eller hur de just kan 

vinnas. Inom undervisningslitteraturen inom de nämnda rörelserna skedde de första 

systematiska undersökningarna mot slutet av sjuttiotalet och de gjordes av John Wim-

ber och hans medarbetare (Venter, 2009: 9f). Förkunnare som verkar i Wimbers efter-

följd fortsätter dessa undersökningar och kan i några fall ge vissa kompletterande upp-
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lysningar.4 Men varken hos Wimber och hans medarbetare eller hos hans efterföljare 

finns det något annat än skissartade beskrivningar av tidigare undervisning. 

2.3 Metod 

Frågeställningarna kommer belysas främst genom ett komparativt studium av litteratur 

och annan förkunnelse, som kan anses vara typisk inom varje undersökt tradition. För 

denna uppsats har jag studerat såväl primärkällor, i form av böcker, inspelningar och 

tidskrifter, som sekundärkällor från teologer, kyrkohistoriker, sociologer och antro-

pologer. Teologin kring andens gåvor är inte bara beskriven i formell undervisning, utan 

också genom praxis och den utformas i ett samspel mellan erfarenheter och studium. 

Närheten mellan praxis och teologi är ett utmärkande drag för pentekostalismen. 

2.4 Avgränsningar 

Fokus kommer att ligga främst på anglosaxisk pentekostal5 förkunnelse varifrån svensk 

kristenhet har hämtat mest inspiration. 

• Pingströrelsens nutida syn kommer inte att beröras utan fokus kommer ligga en-

bart på pionjärgenerationen och efterkrigstidens helandeväckelse. 

• Den karismatiska väckelsen kommer inte betraktas som en enhet efter sjuttiota-

lets slut och olika förgreningar därefter lämnas obearbetade. 

• De neokarismatiska rörelserna kommer enbart att representeras av Vineyardrö-

relsen och dess grundare John Wimber. Utvecklingen efter hans död kommer en-

bart att beröras ytterst ytligt.6 

4 Se till exempel Randy Clarks träningsprogram för helandetjänst. 
http://healingcertification.com/about/how-it-works  

5 Begreppet inkluderar såväl klassisk Azusa Street-T. B. Barrat-Levi Pethrus pingströrelse, som den 
karismatiska väckelsen, neokarismatiska rörelser, inklusive “tredje vågen” (Wimber/Vineyard/New 
Wine) som olika andekyrkor i majoritetsvärlden. Tydligare definitioner ges i kapitel 4. 
6 En noggrann jämförelse mellan exempelvis Wimber och Randy Clark, som vidareutvecklat Wimbers 
undervisning på olika sätt, har utelämnats av utrymmesskäl även om den vore intressant. 
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2.5 Upplägg 

Jag kommer i denna uppsats att börja med en biblisk och historisk bakgrund. Därefter 

tecknar jag en snabb bild av de rörelser jag undersöker eftersom jag inte tar för givet att 

de är kända av mina läsare. 

Teologisk granskning av representanter för de tre traditionerna sker i kapitel 5. 

Kapitel 6 utgör sammanfattning och slutsatser. 

2.6 Ytterligare kommentarer 

2.6.1 Den egna hållningen och personlig bakgrund till frågeställningen 

Som författare till denna uppsats strävar jag givetvis efter vetenskaplig saklighet. Samti-

digt är det inte ointressant att jag själv har ett omfattande engagemang i några av de 

sammanhang som beskrivs. Jag är troende kristen med ett omfattande engagemag inom 

den karismatiska och neokarismatiska väckelsen, speciellt i form av Vineyardrörelsen 

och nätverket New Wine. 

Ett skäl till att jag skriver denna uppsats är att akademisk teologi fortfarande har mycket 

kvar att studera om Andens gåvor. Pentekostala perspektiv har länge ignorerats eller 

behandlats som jag upplever det med bristande respekt. När Jesus tillrättavisar sad-

ducéerna i Mark 12:24 säger han: 

Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni 

misstar er? 

Lägg märke till att det i denna vers ses som ett problem att inte känna till Guds makt när 

teologi utformas. En teolog bär alltid med sig sina upplevelser in i det teologiska arbete 

som bedrivs. Miljöer där deltagarnas upplevelser av påtagliga möten med Guds Andes 

kraft är sällsynta, svaga, sublima, eller rent utav obefintliga,  kommer att producera en 

teologi och en förkunnelse som är märkt av denna brist på upplevelser. Pentekostal teo-

logi däremot är märkt av att den kommit till i sammanhang där starka upplevelser är 

vanligt förekommande. 
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2.6.2 Användningen av fotnoter 

Referenser i uppsatsen anges enlig Harvardsystemet men ibland förekommer också fot-

noter. Deras funktion är följande: 

● Att ge en motivering med ord, där en enkel referens är otillräcklig. 

● Att kort förklara ett ord eller begrepp. 

● Att ge personliga, ej vetenskapliga, tilläggskommentarer. 

2.6.3 Referenser utan sidhänvisning 

I uppsatsen förekommer vissa hänvisningar utan sidangivelse. Det kan exempelvis stå 

(Hocken, 2002). Dessa referenser anspelar på: 

• Artiklar i The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Move-

ments (Burgess & Maas, 2002). I litteraturförteckningen står dessa artiklar upp-

ställda för sig själva och genom uppslagsordet kan referensen lätt hittas. Sidangi-

velse finns i undantagsfall då artikeln är lång eller om en specifik faktauppgift 

åsyftas. 

• Artiklar i The Voice of Healing. Tidskriften presenteras i avsnitt 5.2. 

• Hänvisning sker till en boks titel. 

• Hänvisning sker till ett föredrag som finns inspelat eller nedtecknat. 
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3 Bakgrund 

Exegeten Gordon Fee (1994: 887f) beskriver hur Paulus beskriver förekomsten av under 

och tecken i sin samtid. De nämns på ett sätt som är “sober, matter of fact and off-

handed”. Deras frekventa förekomster tas för givet. “It would never have occurred to 

them that the one who chose to be present with them in the Incarnation and now by his 

Spirit would do otherwise than graciously intervene in their lives.” (Fee, 1994: 888). 

Pentekostal bibelläsning utmärks enligt Amos Yong (2013) av frågan hur jag kan upp-

leva det som står i Bibeln och dessa omvända aspekt, hur jag kan se min erfarenhet i Bi-

beln. Bibeln läses enligt detta synsätt för att vi ska få uppleva det som står i den och för 

att den ska tolka våra upplevelser och det sker med en täthet mellan oss och texten. Pen-

tekostal teologi läser alltså Apostlagärningarna som att berättelserna förmedlar en idea-

lisk och uppnåelig bild av församlingen och det kristna livet. Men också andra bibeltexter 

är viktiga för att belysa frågeställningen. 

3.1 Gamla testamentet: Andens uppfyllelse av enskilda individer och eskato-

logiskt löfte om allmännelig profettjänst 

Ett fåtal speciella individer i Gamla Testamentet gör ibland erfarenheten att Anden 

kommer över dem, faller över dem eller fyller dem. Dessa erfarenheter av Anden syftar 

till att personen ska fullgöra ett uppdrag som ledare och krigare (Otniel, Gideon, Jefta, 

Simson) eller för att personen ska meddela ett profetiskt budskap (Elisa, Asarja, Hese-

kiel) (Congar, 1997: vol I, 5). Genom denna momentana andeuppfyllelse har dessa indi-

vider för en kortare tid förmågor, drivkraft och mod, utöver vad de annars skulle ha haft. 

Även om Andens uppfyllelse i GT knyts till många slags förmågor så är det framför allt 

den profetiska dimensionen som återkommer och betonas starkast. När profeten Joel 

(2:28–29) beskriver den (för honom) kommande universella utgjutelsen av Anden, i 

samband med Herrens dag betonas det profetiska: 

Det skall komma en tid 

då jag utgjuter min ande över alla. 
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Era söner och döttrar skall profetera, 

era gamla män skall ha drömmar, 

era unga män se syner. 

Också över slavar och slavinnor 

skall jag då utgjuta min ande. 

I denna utsaga har den önskan Mose uttryckte i 4 Mos 11:24-29 blivit ett profetiskt löfte. 

Om ändå hela Herrens folk vore profeter! Om Herren ändå ville låta sin ande 

komma över dem alla! 

3.2 Jesus – ett föredöme också i karismatik 

Vid sitt dop i Jordan kommer Anden över Jesus (Luk 3:21ff) och därefter beskrivs Jesus 

genomgående som en karismatiker.7 Jesus är ett föredöme också på detta område och vi 

kan efterlikna honom (Lorenzen & Grahl, 1986, Venter, 2009: 83f).  “Den som tror på 

mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större” (Joh 14:12). 

Som inkarnerad beskrivs Jesus verksam utan allestädes närvaro, allvetande och allsmäk-

tighet, vilket kan beskrivas som funktionell kenosis/utblottelse (Fil 2:6f).8 Gordon Fee (i 

Evans, 2010: 29) beskriver detta med orden “some form of self-limitation of divine pre-

rogatives on the part of the earthly Jesus”. När pentekostaler läser om hur Jesus botar 

sjuka, driver ut demoner, uppväcker döda eller gör naturunder ser de därför inte främst 

en beskrivning av Jesu gudomlighet, utan en förebild hur den fullkomlige karismatikern 

fungerar. 

7 Denna beskrivning av Jesus motsägs av många amerikanska teologer inom den fundamentalistiska trad-
itionen, men också av exempelvis Lutheranerna Skottene och Søvik (s. 15f). För argument som vederläg-
ger dessa, se Jesus and the Spirit (Dunn, 1975: 68ff), Jesus vår förebild (Lorenzen & Grahl, 1986) och Come 
Holy Spirit (Pytches, 1985: 47ff). 
8 Funktionell kenosis (självvald begränsning av gudomliga attribut) är inte detsamma som ontologisk 
kenosis (att Jesus slutade vara helt och fullt Gud). 
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3.3 Paulus och Anden 

För Paulus är det en självklarhet att den kristna gemenskapen i alla dess lemmar är rikt 

karismatiskt utrustade. Dunn sammanfattar detta: 

At no time does Paul conceive of two kinds of Christians - those who minister to 

others and those who are ministered to, those who manifest the charisma and 

those who do not. To be Christian is to be charismatic; one cannot be a member of 

the body without sharing the charismatic Spirit. (Dunn 1975:263f, kursiv i origina-

let) 

Fee drar samma slutsats: 

Evidence is considerable that a visible, “charismatic” dimension of life in the Spir-

it was the normal experience of Pauline churches. (Fee, 1994: 894) 

3.4 Kyrkohistorien 

Bruket av Andens gåvor genom kyrkohistorien kan i korthet och schablonartat beskrivas 

som en gradvis förlust av den allmänna profettjänsten. Vissa väckelserörelser, främst 

montanismen, försökte väcka visionen till liv men kom ofta att få motsatt effekt när den 

etablerade kyrkan tog avstånd från väckelserörelsernas excesser. (Anderson, 2012: 37ff, 

Burgess: 2002a, 2002b, 2002d). 

Vidare kom gåvorna att förknippas med enstaka av Gud rikt utrustade individer med 

helgonstatus. I stället för att se Andens gåvor som givna av nåd, kom de att ses som Guds 

bekräftelse av individens helgelse och fåtalets unika kallelse (Burgess: 2002a). I stället 

för att söka handpåläggning av en levande människa kom medeltidens kristna att söka 

helande ifrån helgonens reliker. Motpolen var det institutionaliserade ämbetet där Gud 

verkade genom sakramenten alldeles oavsett prästens grad av tro och helighet (ex opere 

operato) men sällan på ett mirakulöst sätt. 

Thomas av Aquino (1225–1274)bryter mönstret bland medeltida teologer genom att ägna 

Andens gåvor i 1 Kor 12 relativt stor uppmärksamhet, både i kommentarer och i sin syste-

matiska teologi, Summa Theologica (ST). Thomas utvecklar sin teologi om Andens gåvor i 
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dialog med bibeltexterna, patristisk litteratur från både öst och väst och skolastiker (Dod-

son, 2010: 125). Inte minst använder han många exempel på hur gåvorna faktiskt fungerar i 

praktiken, genom att hänvisa till olika händelser både i dåtid och i hans samtid. 

Luthersk och kalvinsk reformation innebar ingen förändring av den rådande icke-

karismatiken. Snarare tvärtom då framför allt Calvin gav frånvaron av Andens överna-

turliga verk en teologisk legitimitet. Inom anabaptismen och olika väckelserörelser före-

kom däremot såväl profetia som andra exempel på Andens gåvor. Det ledde dock sällan 

fram till några genomarbetade försök att skapa en teologi om gåvorna (Anderson, 2012: 

43f, Burgess: 2002c). 

Calvins antikarismatik systematiserades och förstärktes inom delar av främst ameri-

kansk kristenhet till en teologi som lär att de övernaturliga gåvorna enbart gavs till den 

första generationens kristna (cessationism). Den lärans utmejslades allt tydligare under 

1800-talet och kan sägas ha fått sin normerande form hos B.B. Warfield (1851–1921) i 

en märklig förening av upplysningstänkandets skepticism och bokstavstro (Dodson, 

2010: 44). 

Det förekom också en motpol. Inom helgelserörelsen uppstod under 1800-talet en he-

landeväckelse (Anderson, 2012: 50f). A. B. Simpson (1843–1919), grundaren av Christian 

and Missionary Alliance, talade om ett fyrfaldigt evangelium, med Jesus som Frälsare, 

Helgare, Helare och kommande Kung. Många av den tidiga pingströrelsens ledare skulle 

få sin teologiska utbildning vid alliansens skola, Missionary Training Institute (idag 

Nyack College), New York (Nienkirchen, 2002). En annan inflytelserik gestalt inom 

denna helandeväckelse var John Alexander Dowie (1847–1907) som inspirerade ett fler-

tal tidiga helandeevangelister i pingströrelsen (Anderson, 2012: 51f, Dayton, 1987: 136f, 

Blumhofer, 2002).9 

Ingen av dessa rörelser skulle dock få ett liknande genomslag som pingstväckelsen eller 

föra upp frågan om Andens gåvor på den teologiska dagordningen som de pentekostala 

rörelserna gjort. 

9 1800-talets helandeväckelse ska inte blandas samman med efterkrigstidens helandeväckelse. Det är den 
senare som kort och gott kommer att kallas ”helandeväckelsen” i denna uppsats. 
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4 En översikt av de pentekostala väckelserna 

Den gemensamma nämnaren för alla pentekostaler är en världsbild som inkluderar en 

aktiv och förnimbar närvaro av Andens kraft och person. Anden talar, berör, inspirerar 

och gör under och tecken (Poloma, 2006: 154f). Pentekostaler har en ”transcendental 

världsbild” (Poloma, 2006: 22). Krister Stendahl (1976: 112) och Frank Macchia (2006: 

122) beskriver pentekostala upplevelser som high voltage (i motsats till low voltage, 

mindre påtagliga upplevelser.) Liknelser som att stå under ett “vattenfall” eller att ge-

nomströmmas av “flytande kärlek” är inte ovanliga inom rörelsen. 

Historikern Walter Hollenweger (1997) beskriver fyra kategorier pentekostaler: 

1 Pingströrelsen med rötter främst från Azusa Street, “pingstvänner” på svenska. 

2 Den karismatiska rörelsen som uppstod runt 1960 och först gick fram inom be-

fintliga samfund, protestantiska och från 1967 också katolska kyrkan. 

3 Inhemska “andekyrkor” i majoritetsvärlden10, somliga med rötter äldre an Azusa 

Street. 

4 Neo-karismatiker: “Post denominational, independent and transnational church 

networks and movements.” (Hollenweger: 1997) 

Ett annat sätt att tala om pentekostala rörelser är att använda bilden av tre vågor (Bur-

gess & Maas, 2002: xviiiff, 290f). Den första gruppen kallas också för första vågen, vilket 

gör den karismatiska väckelsen till den andra vågen. Den tredje vågen var ursprungligen 

ett namn på karismatisk förnyelse inom evangelikala kyrkor men begreppet är numera 

mer sällan använt, till förmån för benämningen neokarismatiker (Burgess, 2002d), vilket 

alltså motsvarar Hollenwegers fjärde kategori. Det är också viktigt att påpeka att de 

första vågorna inte har ebbat ut, utan de har fortsatt att växa även efter att nästa våg 

uppstått och att gränserna mellan de olika vågorna är mycket flytande. 

10 Majoritetsvärlden är den benämning som används av bland annat Anderson (2012: 9) som en bättre 
benämning på ”tredje världen”, men utan det begreppets associationer till fattigdom. Också utvecklade 
länder som Sydkorea och Taiwan ingår i begreppet majoritetsvärlden. 
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Neokarismatikerna är idag den största pentekostala subgrupperingen. År 2000 fanns det 

enligt Burgess & Maas (2002: 286): 

● ca 65 miljoner pentekostaler i första vågen, beräknat att öka till ca 98 miljoner år 

2025. 

● ca 176 miljoner karismatiker i andra vågen, beräknat att öka till ca 275 miljoner 

år 2025. 

● ca 295 miljoner neokarismatiker, beräknat att öka till ca 460 miljoner år 2025. 

I uppsatsen kommer också begreppet generationer att användas. Första generationens 

pingstvänner är pionjärerna som var med under Azusa Street och tiden närmast däref-

ter. Helandeväckelsen och Latter Rain som beskrivs nedan är en andra generation inom 

den första vågen. 

4.1 Första vågen: Pingstväckelsen från Azusa Street 

Väckelsen på Azusa Street, ledd av William Seymour (1870–1922), i Los Angeles med 

start 1906 räknas ofta som pingströrelsens ground zero. Även om nyare forskning har 

visat att det i själva verket fanns flera samtidiga startpunkter, liksom en viktig förhisto-

ria, är Azusa Street-väckelsen den som kom att bli mest tongivande och betydelsefull. 

(Anderson, 2012: 60ff, Robeck, 2002). Den första generationens förkunnelse inom 

pingströrelsen kommer i denna uppsats att representeras av Smith Wigglesworth, Ho-

ward Carter och Donald Gee. 

Smith Wigglesworth (1859–1947) hade redan under 1800-talet börjat be för sjuka med 

vissa resultat. Men det var efter sitt andedop 1907 som Wigglesworth kom att bli ett av 

rörelsens mest kända namn, känd för sin starka tro och sina legendariska bönesvar. 

Wigglesworth reste över hela världen och hans möten inkluderade nästan alltid bön för 

sjuka. Han besökte bland annat Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, vilket resulterade i 

stora rubriker i svensk press. Som förebedjare var Wigglesworth känd för att gå hårt 

fram mot sjukdomar. Han kunde exempelvis slå på det sjuka stället med sin knytnäve, 

samtidigt som han hade så stort medlidande med den sjuke att han ofta grät när han 

blev ombedd att be för någon. Wigglesworth var uppvuxen under fattiga förhållanden 

och lärde sig läsa först i vuxen ålder. De böcker som finns i hans namn är nedtecknade 

Lars Gunther, Andens gåvor, 2013 Version: 2013-11-16 Sida 18 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_J._Seymour
http://en.wikipedia.org/wiki/William_J._Seymour
http://en.wikipedia.org/wiki/Smith_Wigglesworth


predikningar, för vilka han vägrade ta åt sig författarskapet. (Anderson, 2012: 134, 138, 

200, 206, Warner, 2002). 

Den tidiga pingstväckelsen var evangeliserande och missionerande och tydligt anti-

akademisk. Wigglesworth uppgav det som närmast en merit att den enda bok han nå-

gonsin läst var Bibeln. Under 1910-talet började dock också mer utpräglade bibellärare 

uppträda. Alfred Howard Carter (1891–1971), rektor för Hampstead Bibel School (1891–

1948) var kanske den förste att inom pingstväckelsen utveckla en systematisk utlägg-

ning kring Andens gåvor (Bundy, 2002a). 

Donald Gee (1891–1966) kom att bli den förmodligen viktigaste bibelläraren av alla 

inom rörelsen (Bundy, 2002b, Anderson, 2012: 131, 136). Han kom i kontakt med den 

1913 och vägrade likt Carter militärtjänstgöring under första världskriget. Efter kriget 

tjänstgjorde han som pastor i en liten församling på landet men bidrog också med artik-

lar till olika pentekostala tidningar. 1928 fick han en inbjudan att undervisa i Australien 

och Nya Zeeland. På vägen dit skrev han Concerning Spiritual Gifts. 

Åren fram till andra världskriget reste Gee över hela världen, inklusive flera besök i Fila-

delfiaförsamlingens bibelskola i Stockholm. Genom att undvika extrema åsikter blev han 

en modererande och enande kraft inom rörelsen, med smeknamnet Balansens Apostel. 

Under 50-talets helandeväckelse var Gee en röst man lyssnade till såväl inom väckelsen 

som inom de traditionella pingstförsamlingarna (Harrell, 1975: passim). Gee var en 

självlärd teolog och författade 30 böcker och ett mycket stort antal artiklar. Gordon Fee 

berömmer honom för hans instinktivt goda exeges (Fee, 1994: 164, not 294). 

4.2 Helandeväckelsen 

Efter de första årens spektakulära framgångar hade pingströrelsen under 30-talet kom-

mit att drabbas av stagnation, beroende på flera faktorer. Pingstvännerna tillhörde oft-

ast de fattigaste socialklasserna och var extra hårt drabbade av depressionen. Det var 

svårt att försörja pastorer och evangelister. Än värre var att rörelsen kom att splittras 

kring en mängd småfrågor, teologiska såväl som pseudomoraliska frågor som klädkod 

och annat (Harrell, 1975: 18f). Med start 1947 började dock en ny fas som påverkat den 

pentekostala rörelsen i grunden(Yong, 2013), helandeväckelsen. Väckelsen startade 
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med William Branham (1909–1965). Branham (1948) berättade hur han mötte en ängel, 

7 maj 1946, som lovade honom att han skulle ta helandets gåva till världens folk. 

Branham var en innovatör som helandeevangelist, och många av hans metoder kom att 

övertas av andra. Inom 10 år skulle flera hundra helandeevangelister vara i verksamhet. 

1947 mötte Branham Gordon Lindsay (1906–1973), som kom att bli hans manager. 

Lindsay startade 1948 tidningen The Voice of Healing (TVH), runt vilken han skapade en 

samarbetsplattform för helandeevangelisterna (Hewett, 2002, Bundy, 2002c). 

Branham fick snart sällskap som helandeevangelist av Oral Roberts (1918–2009). Till 

skillnad från Branham hade han en förmåga att organisera och leda en verksamhet. Ro-

berts är utan tvekan den helandeevangelist som betytt mest för eftervärlden (Chappell, 

2002). Andra kända predikanter från väckelsen är Jack Coe (1918–1956) och A. A. Allen 

(1911–1970). 

Den ekonomiska pressen på helandeevangelisterna var oftast stor. Några få blev rika 

men de flesta hade svårt att täcka sina omkostnader. Pressen på bidragsgivarna ökade. 

De flesta var enkla män, några kvinnor, vilka kastades in i framgångar de inte kunde 

hantera och motgångar de inte hade teologi eller personligt nätverk att möta. Personlig 

tragedi och/eller skandaler blev slutet för de flesta (Harrell, 1975: passim). 

När de etablerade pingstkyrkorna stängde sina dörrar för helandeevangelisterna sökte 

sig några av dem till nya sammanhang. En del lade om sina uttryckssätt för att passa 

bättre till den medelklass som fanns inom de etablerade protestantiska samfunden. Med 

Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) flyttade pingstförkunnel-

sen från tältet och sågspånsdoften till hotellobbyn (Harrell, 1975: 231). Under FGBMFI:s 

första år kom så gott som alla dess huvudtalare från helandeväckelsen. 

Det blev främst genom helandeväckelsens som de första pionjärerna inom den karismat-

iska väckelsen kom att göra sina första high voltage-upplevelser av Anden. 

4.3 Latter Rain 

Liksom helandeväckelsen var den samtida The New Order of the Latter Rain en viktig 

förhistoria till den karismatiska väckelsen (Riss, 2002: 830). Latter Rain föddes ur 
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samma upplevelse av andlig “torka” som helandeväckelsen och den fick viktiga influen-

ser från William Branham, även om han aldrig blev en ledare inom Latter Rain. 

Helandeevangelisten Franklin Hall12 skrev 1946 boken Atomic Power with God through 

Prayer and Fasting. Boken inspirerade Latter Rain, som kom att uppta fasta som ett bä-

rande moment för att vinna andliga genombrott. Det var under en tid av bön, studier och 

fasta som Anden föll över en grupp studenter på Sharon Orphanage and Schools, i North 

Battleford, Saskatchewan, Kanada i februari 1948. 

Mönstret från Azusa Street upprepades nu. Från hela världen vallfärdade människor till 

North Battleford och snart började skolans lärare att få kallelser att predika över hela 

Nordamerika. Precis som Azusa Street kom Latter Rain att bli en kontroversiell rörelse. 

Till skillnad från de nu etablerade pingstsamfunden betonades den lokala församlingens 

autonomi, vilket kan vara ett skäl till att just Lewi Pethrus fortsatte att stödja rörelsen 

också efter att många andra ledare inom pingstväckelsen hade tagit avstånd från den. 

Det ursprungliga ledarskapet i North Battleford kom att utveckla sektliknande drag, och 

blev alltmer isolerat, men andra ledare tog vid i deras ställe (Riss, 2002: 831). 

Decentraliseringen gör det svårt att beskriva Latter Rains bestående resultat eller att 

hitta en delad teologisk hållning för hela rörelsen. I rörelsens utkant fanns små grupper 

som förkunnade extrema budskap,13 men uppskruvade förväntningar i form av profetior 

om andliga framgångar, både på ett personligt plan och över hela världen, kom att skapa 

besvikelse och djupa sår hos en del också i dess mitt (Riss, 2002: 832). 

I likhet med helandeväckelsen blev Latter Rain en kontroversiell rörelse som bidrog till 

såväl förnyelse inom de etablerade pingstsamfunden som till konflikt med dem. Latter 

Rain är än idag en omstridd rörelse, som inte minst används för att fördöma nutida för-

nyelserörelser, vilka kan anses vara “besmittade” av sitt ursprung – bevisat eller obevi-

sat – i just Latter Rain. Denna slags kritik kommer främst från “väktare” eller “discern-

12 Årtal för hans födelse och död anges inte i källorna. 
13 Främst “Manifest sonship”, en tro på att en grupp troende ska ha en unik regerande ställning under 
tusenårsriket. 
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ment ministries” med en fundamentalistisk teologi som betonar uppkomsten av falska 

profeter och avfall i ändens tid.14 

4.4 Den karismatiska väckelsen 

Den karismatiska rörelsen uppstod som en rörelse, sedan Dennis Bennett (1917–1991) 

offentliggjort sitt andedop för sin episkopala15 församling i Van Nuys, Kalifornien 3 april 

1960 (Hocken, 2002a, Christenson, 2002a). Bennet tvingades avgå från sin anställning i 

församlingen efter att nyheten spridits över hela USA, bland annat genom artiklar både i 

Newsweek and Time Magazine. Bennett fick tjänst i St. Luke's Episcopal Church i Seattle, 

Washington. Församlingen var på nedgång men tack vare det nya livet i Anden, enligt 

Bennetts beskrivning, kom den att uppleva en framgångstid inom kort (Bennett, 1974a: 

passim). 

Bennett var långt ifrån den förste att bli andedöpt utan att vara pingstvän, men efter att 

hans berättelse blivit känd kom fler präster och pastorer att berätta om sina pente-

kostala erfarenheter. Dessutom hade David du Plessis (1905–1987) genom sina kontak-

ter med Kyrkornas Världsråd gjort att många samfundsledare ställde sig positiva till ut-

vecklingen (Spittler, 2002). Utmärkande för den karismatiska väckelsen var annars att 

den saknade centralt ledarskap. En ledare menade att om de 50 mest framstående pre-

dikanterna försvann, så skulle det inte minska väckelsens framväxt (Harrell, 1975: 181). 

Helandväckelsens predikningar och publikationer hade framför allt fokus på vittnesbör-

den. Också under de första åren av den karismatiska väckelsen fokuserades vittnesbör-

den, men de handlade mer om den personliga förnyelsen än om helande. Derek Prince 

(se nedan) kallade perioden 1956–1966 “the testimony revival” (Harrell, 1975: 180). 

Efter de första pionjäråren flyttade dock fokus över till bibelundervisningen. Evangelis-

ten som frontfigur ersattes nu av läraren (Harrell, 1975: 181). 

14 En enkel sökning på webben med kombinationer typ “Latter Rain Brownsville revival”, “latter rain To-
ronto blessing” eller “latter rain Kansas city prophets” kommer ge åtskilliga exempel. Ett exempel, med 
föga originellt innehåll, som fördömer nutida rörelser på grund av förmodat ursprung i Latter Rain är 
Sizer, S. The Toronto Blessing (http://www.deceptioninthechurch.com/TB_2.html ). Den här sortens sidor 
är så vanliga på webben att det är svårt att hitta några beskrivningar av rörelsen av vetenskapligt värde. 
15 Namnet på den anglikanska kyrkan i USA 

Lars Gunther, Andens gåvor, 2013 Version: 2013-11-16 Sida 22 

 

                                                        

https://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Bennett_%28priest%29
https://en.wikipedia.org/wiki/David_du_Plessis
http://www.deceptioninthechurch.com/TB_2.html


Fyra inflytelserika bibellärare, Charles Simpson (1937–), Bob Mumford (1930–), Don 

Basham (1926–1989) och Derek Prince (1915–2003) bosatte sig 1970 i Fort Lauderdale, 

Florida. De kom att kallas The Fort Lauderdale Four, som ändrades till five (FL5), när Ern 

Baxter (1914–1993) förenade sig med dem. Baxter var en veteran från helandeväckel-

sen. De gav ut tidningen, New Wine, skrev böcker och var flitigt anlitade konferenstalare 

(Moore, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2002e). 

4.5 Neokarismatiker, främst tredje vågen (Vineyard och John Wimber) 

Den neokarismatiska rörelsen identifieras till stor del med nya församlingsbildningar, 

löst organiserade samfund eller nätverk. De klassificeras därför som non-denominational 

eller post-denominational (Burgess, 2002d: 928). Innan ordet neokarismatisk blev all-

mänt vedertaget beskrevs några av de kyrkor som ingår med begreppet tredje vågen. 

Begreppet avsåg dem som kombinerade pentekostal praxis med evangelikal teologi 

(Wimber, 1985: 128ff). Eftersom de evangelikala kyrkorna fram till 70-talet i stort för-

hållit sig kallsinniga till karismatiken ansåg Peter Wagner (2002a) att det som hände 

kunde ses som just som en tredje våg. 

John Wimber16 (1934–1998), grundare av Vineyard Christian Fellowship som rörelse,17 

var tveklöst 80-talets mest omtalade ledare inom pentekostal kristenhet, med möjligt 

undantag för de största TV-predikanterna. På konferenser där Wimber medverkade steg 

deltagandet märkbart (Hocken, 2002a: 488f). 

Det Wimber blev känd för var en förnyad offensiv hållning kring helande och det mira-

kulösa, vilket inte byggde på Word of Faith-teologin. Tydligare än någon tidigare demo-

kratiserade18 Wimber utövandet av de mirakulösa gåvorna. “Everybody gets to play”. 

16 Källor till detta avsnitt är bl.a. Jackson: 1999, Wagner: 2002b, Hocken: 2002a, 2002b, 2002f, C. Wimber: 
1999 och Pytches: 1998. 

17 Den första Vineyardförsamlingen startades av Kenn Gulliksen, men efter att Wimbers församling lämnat 
Calvary Chapel och anslutit sig till Vineyard, lämnade Gulliksen över ledarskapet till den, som han bedöm-
de det, mer kapable Wimber. Association of Vineyard Churches bildades 1985. 

18 ”Demokratisering” av gåvorna är det ord som används inom litteraturen för att beskriva att de anses 
vara tillgängliga för alla troende, inte bara ledarskapet. 
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Wimber, “tredje generationens hedning” med sina egna ord, var en rockmusiker som 

efter sin omvändelse 1963 lämnade livet som musiker. Genom personlig evangelisation 

fick Wimber föra hundratals personer till tro, parallellt med men oberoende av Jesusrö-

relsen. Detta ledde i sin tur till att Wimber började jobba som pastor i den församling 

han tillhörde, Yorba Linda Friends Church, 1971. Den hade en antikarismatisk hållning 

men tolererade att Wimber ibland verkade göra vissa extraordinära upplevelser i sam-

band med sin evangelisation. Wimber lämnade pastorstjänsten1974, eftersom den gjort 

honom utbränd. 

Wimber rekryterades då av Peter Wagner för att jobba på avdelningen för församlings-

tillväxt på Fuller Theological Seminary. Ihop med Wagner ledde Wimber verksamheten 

och de reste som föreläsare och konsulter till många kyrkor under åren 1974–1978. Un-

der den här perioden fick de båda upp ögonen för den explosiva tillväxt som fanns inom 

de pentekostala kyrkorna och de började flytta fokus från sociologin till Andens kraft, 

som primär källa till församlingstillväxt. 

Wimber återvände till pastorstjänst 1977, beslutsam att leda en församling som skulle 

fungera på ett nytt sätt, i Andens kraft.20 Wimber gick in i helandetjänst och bruk av 

karismatiska gåvor med en attityd som skiljde sig från tidigare utövare på ett par punk-

ter. Dels gjorde han och hans medarbetare systematiska studier av olika skolor inom den 

pentekostala rörelsen, inklusive flera studiebesök i olika församlingar, dels var han villig 

att experimentera med former och tillvägagångssätt till dess att de funnit en modell som 

passade ihop med teologi, värderingar och vision. (Tuttle, 20011b, Wimber, 1982, vol 4, 

Venter, 2009: 9f). 

Wimbers syn på karismatik var att den skulle vara “naturligt övernaturlig” och på sina 

konferenser kallade han stunden då man tillämpade undervisningen för clinic. Att trissa 

upp känslor var uttryckligen förbjudet. 

Före Wimber hade ingen systematiskt kompletterat undervisningen om gåvorna med 

träning i att också använda dem. Detta innebar för Wimber inte att man skulle lära sig 

statiska metoder för att bota sjuka, utan att träna sig i att urskilja Andens ledning. 

20 Under ca ett år var Wimber alltså både församlingspastor och anställd på Fuller. 
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Wimber besökte England flera gånger. Första gången (1981) kom inbjudan från David 

Watson (1933–1984), kyrkoherde i en anglikansk kyrka i York och den ledare inom brit-

tisk karismatisk förnyelse som hade “perhaps the greatest spiritual impact on Britain to 

date.” (Hocken, 2002f: 1186). Wimber och det medföljande teamet besökte också David 

Pytches (1931–) anglikanska kyrka i Chorleywood.21 Wimber kom att bli en nära vänskap 

med David Pytches, vilken blev den som organiserade hans brittiska konferenser. 

Under perioden 1989–1991 genomgick Vineyard sin “profetiska fas”. Wimber, tillsam-

mans med en enig ledning för rörelsen beslutade i maj 1991 att lämna den nya förståel-

sen av det profetiska och att åter koncentrera sig kring Vineyards kärnvärden (Jackson, 

1999: 219). De speciella betoningar på andlig urskiljning (discernment) och profettjänst 

som stod i fokus under denna period studeras inte i den här uppsatsen.22 

Den 20 januari 1994 utbryter The Toronto Blessing, när Randy Clark (1952–) besöker 

dåvarande Toronto Airport Vineyard (TAV), vars pastor John Arnott (1940–) bjudit in 

honom med hopp om en ny fas av andeutgjutelse i sin församling (Riss, 2002a, Jackson, 

1999: 266f, 270ff, Poloma, 2003: 18). 120 personer deltog på detta möte, som kom att 

inleda den längsta andliga förnyelsen i nordamerikansk historia. Den varade ända till 

2006, och då hade totalt uppemot 3 miljoner människor besökt församlingens möten 

(Brown, 2012: 22). 

Vågor av andlig förnyelse hade förekommit inom Vineyard tidigare, också åtföljda av 

olika slags reaktioner, som att folk föll baklänges, skakade, grät, skrattade eller upp-

trädde som om de vore druckna. Teologer, som Don Williams och John White, hade skri-

vit utförligt om detta och jämfört med tidigare väckelser i nordamerikansk historia och 

visat att liknande fenomen hade förekommit också i dem (Jackson, 1999: 305ff, White, 

1988: passim). Det nya med Torontovälsignelsen var intensiteten och genomslaget, samt 

att också vissa reaktioner sågs som bisarra (Jackson, 1999: 278, 280). 

21 Jag besökte båda dessa församlingar sommaren 1988 för att studera hur de levde och fungerade efter 
att ha “wimberiserats”. 
22 Fasen är för stor och komplex för att kunna beskrivas rättvist med några få meningar. Det finns i Sve-
rige idag ingen undervisningslitteratur om Andens gåvor i omlopp som förmedlar teologin från Kansas 
City-profeterna, vilket gör att värdet av att inkludera en utläggning om dess gåvoteologi i det närmaste 
obefintligt. 
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Wimber bejakade andeutgjutelsen som helhet men kom efterhand att ge riktlinjer om 

dess pastorala handhavande (Jackson, 1999: 294ff). Oenighet kring dessa resulterade i 

att TAV kom att bli skild från Vineyardrörelsen i december 1995 och församlingen antog 

då namnet Toronto Airport Christian Fellowship, och år 2009 bytte församlingen namn 

till Catch the Fire Toronto! (utropstecknet ingår i namnet). Randy Clark kvarstod som 

pastor inom Vineyard fram till år 2001 (Brown, 2012: 35), varefter han, uppmuntrad av 

Wimber att utveckla en världsvid helandetjänst (Brown, 2012: 23), startade the Apo-

stolic Network of Global Awakening (ANGA) som plattform för sin tjänst.23 Ett nätverk 

som uppstått ur Torontovälsignelsen är The Revival Alliance, där Randy och DeAnne 

Clark och John och Carol Arnott ingår, tillsammans med bland andra Bill och Bennie 

Johnson (Bethel Church, Redding, Kalifornien) och Rolland och Heidi Baker (Iris Mi-

nistries, Mocambique). 

År 1989 grundade Pytches ihop med sin kollega Barry Kissel förnyelseorganisationen 

New Wine. Syftet med New Wine var att skapa en plattform för att sprida den förkun-

nelse och andliga förnyelse som dessa mött i mötet med Wimber. New Wine har ett 

svenskt nätverk som började i liten skala på mitten av 90-talet på initiativ av Andrew 

Thompson, då pastor i Salemkyrkan (EFK), Vargön.24 Idag (2013) har New Wine vuxit 

och ordnar flera konferenser om året. New Wine har såväl i Sverige och i andra länder 

idag en omfattande kontakt med centralgestalter i The Revival Alliance. 

 

23 Mer information om ANGA: http://globalawakening.com/network/about-network (länken verifierad 
2013-04-30) 
24 Författaren deltog i ett antal av dessa New Wine-aktiviteter i Salemkyrkan, Vargön, på 90-talet. 
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5 Pentekostal syn på Andens gåvor 

5.1 Första generationens pingstvänner 

Andens gåvor kopplades inom den tidiga pingstväckelse tydligt ihop med andedopet. De 

gavs till den enskilde när denne blev just andedöpt. Dodson (2010: 47) skriver: 

In terms of the theology of the charisms, several contributors to the Apostolic 

Faith25 felt that all of the gifts are made available through Spirit baptism, but one 

author suggested that only the gift of tongues was guaranteed to accompany bap-

tism in the Spirit. Many affirmed that the charisms are available for today's 

Church, but some suggested that the gifts had ceased for a time but had been re-

stored as part of the renewal of the Church in the last days. 

Detaljerad teologi om Andens gåvor började utvecklas under 1910-talet av bland andra 

Donald Gee och Howard Carter. 

5.1.1 Donald Gee – The Apostle of Balance 

Om inget annat anges så är alla hänvisningar till Gee är hämtade från Concerning Spiri-

tual Gifts, vilken är en av de mest sålda böckerna om Andens gåvor från en första gene-

rationens pingstförkunnare. Boken har kommit ut i flera nya utgåvor (bl. a 1947, 1972, 

1980, 2012) och då i någon mån reviderats men till övervägande del har Gees teologi 

förblivit intakt. Det som tillkommit är främst förtydliganden (Gee: 133). 

Gee (s. 14f) börjar med att tala om Andens gåva, som han menar förmedlas i Andens dop. 

Det är denna gåva, som gör att kristna kan få ta del av gåvorna, Andens manifestationer 

(1 Kor 12:7), Andens “shining forth(… ) different ways in which the indwelling Spirit 

might reveal himself through believers” (Gee: 15). Gåvor är normalt inte permanent 

upplevda erfarenheter, utan något som “kommer över” (Gee: 50) vissa av Guds tjänare 

vid specifika ögonblick. 

25 The Apostolic Faith var namnet på den tidning William Seymour gav ut och i vilken ledarna kring Azusa 
Street-väckelsen skrev undervisande artiklar, väckelsereportage och vittnesbörd. 
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Både i sina allmänna resonemang och i enskilda exempel hänvisar Gee (ex. s. 96) till att 

Gud har instiftat tjänster i församlingen, och att specifika gåvor är knutna till dem. Men 

på intet vis innebär det att bara de som har en sådan tjänst kan bruka Andens gåvor. En 

sådan begränsning vore en stor tragedi, “an entirely mistaken position of miserable 

bondage” (Gee: 96). Exempelvis är gåvan att profetera är skild från ämbetet (office) att 

vara profet (Gee: 58). Alla kan profetera men alla är inte profeter. 

Rätt attityd till gåvorna är att värdera dem högt. Gee (s. 93) noterar att Paulus använder 

ord som “pray (for)”, “seek” och “covet” för hur vi ska förhålla oss till gåvorna, vilket in-

nebär att vi ska ha “a more definite attitude in the matter than simply waiting” (Gee: 93). 

Gåvorna ges som sagt enligt Gee främst genom andedopet, men de kommer inte automa-

tiskt i bruk bara på grund av detta. Tvärtom är det risk att de blir liggande obrukade 

(dormant) (Gee: 101). Här uttrycker Gee förväntan på att en andlig gåva, sedan den väl 

tagits emot, är något man har på ett permanent sätt. Gåvorna yttrar sig i ögonblicket men 

finns hos den enskilde på ett konstitutionellt sätt. 

Vilka gåvor vi får avgörs av Guds suveränitet och därför är första steget till att bli brukad 

underordnande (surrender) (Gee: 97ff). Men vi ska också aktivt sträcka oss efter Andens 

gåvor i bön och tro (Gee: 100f). Gee (s. 98) nämner möjligheten till att gåvor delges 

(impartation) via handpåläggning men den tanken är hos honom av mindre betydelse än 

vad vi kommer att se hos andra längre fram. Hos Gee (s. 102) är innebörden av att “söka” 

Andes gåvor enligt 1 Kor 14 detsamma som att väcka de slumrande gåvorna till liv, sna-

rare än att förvänta sig att något helt nytt ges till den troende. 

Det viktigaste vi kan göra för att väcka gåvorna till liv (“stirring up” the gifts) är att pla-

cera oss själva i Andens flöde (“placing ourselves in the flow of the Spirit”, s. 102). Över 

huvud taget beskriver Gee samspelet mellan Guds Ande och människan som en intim 

följsamhet till Andens ledning. Inom en rörelse som ofta tenderat att anamma en meka-

nisk syn26 på bruket av nådegåvorna (Josefsson, 2005: 127) är Gee därför en tydlig kon-

trast. 

26 Med begreppet ”mekanisk” så avses här att Andens kraft är resultatet av att människor följer formler, 
metoder, handgrepp eller specifika mötesupplägg. 
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Gee (s. 95) varnar för en upptagenhet med gåvorna som blir så dominerande att den 

troende sätter dem ovanför livsgemenskapen med Givaren (Anden) eller isolerat från tjä-

nandet av varandra i kroppen. “The ultimate thought is that spiritual gifts are in the 

Church rather than in the individual.” (Gee: 95). Därför kan Anden manifestera vilken 

gåva som helst genom vilken troende (och andedöpt) människa som helst (s. 95f).  

The impulses of the Holy Spirit can be yielded to so readily and intelligently that 

there can be instant and beautiful exercise of any spiritual gift. This should be our 

aim, and it reveals “God and man in oneness blending”, not the driving of a slave 

by his master. (Gee: 101) 

5.1.2 Alfred Howard Carter 

Questions and Answers on Spiritual Gifts är stenografiskt nedtecknade frågor och svar 

från ett seminarium om Andens gåvor som Carter höll på Hampstead Bible School (Car-

ter, 1976: 7). Carter har haft mycket stor betydelse för undervisningen om nådegåvorna 

i senare generationer. Exempelvis kan man se hur Derek Prince lånar inte bara upplägg 

utan också många illustrationer och exempel från Carter. 

Carter (1976: 10) fastslår med emfas att Andens gåvor är nio till antalet. Carter (1976: 

11f) delar in dem i tre grupper, på ett sätt som blivit stilbildande för en majoritet av alla 

pentekostala förkunnare: 

1. Uppenbarelsegåvor: Vishetens ord, kunskapens ord, att skilja på/bedöma (di-

scernment) andar. 

2. Kraftgåvor: Trons gåva, kraftgärningar, helanden. 

3. Inspirationsgåvor: Profetia, olika slags tungotal, tolkning av tungotal. 

Listan i Ef 4:11 kallar Carter (1976: 13) för tjänstegåvor (ministry gifts), ett begrepp som 

anammats av många pentekostaler i alla tre “vågorna” och idag kan anses vara ett all-

mänt erkänt begrepp. (Också Gee använder det.) Enligt Carter är de andliga gåvorna 

förmågor givna till den som tjänar (tjänstegåvan), men de är inte exklusivt givna till nå-

gon som innehar en sådan tjänst. På denna punkt liknar han alltså Gee. 
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Kunskapens ord är enligt Carter (1976: 53) en mottagen kunskap, inte en kunskap som 

skapats av våra tankeprocesser. Den kan dock manifestera sig utan att den som får gå-

van vet om att det är just en Andens gåva (Carter, 1976: 51f). Den givna uppenbarelsen, 

ett fragment av Guds allkunskap, kommer till våra sinnen och upplevs som en tanke 

(Carter, 1976: 55). Denna syn på kunskapens ord är idag det normala inom karismatiska 

rörelser, även om Carter inte knöt den till helandetjänsten på det sätt som är vanligt 

idag.27 

Carter (1976: 78) säger att den som fått trons gåva kommer att behålla den för alltid 

(1976: 65f, 78). Och så är det med alla gåvorna, eftersom “Gud tar inte tillbaka sina gå-

vor och sin kallelse” (Rom 11:29). 

En profet har den profetiska gåvan men att vara profet är inte detsamma som att ha gå-

van (Carter, 1976: 127). Carter jämför med att vara rik. Det finns några rika men många 

som har pengar. En profet har dessutom alla uppenbarelsegåvorna (Carter, 1976: 129). 

Gåvorna ges till den troende i kraft av andedopet, “the gateway into the believer’s spir-

itual heritage” (Carter, 1976: 189). Tungotalet är den första gåvan, som sedan ofta följs 

av uttydning och profetia (Carter, 1976: 133, 189). För att växa i gåvorna så ger Carter 

däremot få råd. Gång efter annan säger han att anledningen till att gåvorna inte är i bruk 

är att vi inte nog kraftigt längtar (covet) efter dem (ex. Carter, 1976: 86). Att inte fler blir 

helade beror exempelvis inte främst på bristande tro, utan på bristande iver att söka alla 

slags helandegåvor (Carter, 1976: 108). 

Carter ser nästan inget värde alls i “impartation”. Paulus kunde lägga sina händer på Ti-

motheos (1 Tim 4:14), men han var en apostel så något liknande ska vi därför inte för-

vänta oss idag (Carter, 1976: 138f). Här framgår en drastisk skillnad mellan Carter som 

en första generationens pingstvän och den syn som framträdde i Latter Rain, där hand-

påläggning ihop profetiska budskap för att förmedla gåvorna blev det normativa sättet. 

Sin iver att få fler gåvor visar den troende genom intensiv bön. Att söka handpåläggning 

är däremot meningslöst och de enda gåvor troende kan räkna med att få är profetia, 

27 Se Kydd, 2002 och Martin, 2002 för diskussioner om uppenbarelsegåvor och helandetjänst. 
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tungotal och tolkning av tungotal (Carter, 1976: 68). Det är gott att be om andra gåvor 

men eftersom Gud delar ut dem suveränt så kan en sådan bön förbli obesvarad (Carter, 

1976: 77f). 

Carter har alltså en mycket tydlig konstitutionell syn på gåvorna, men lämnar en lite öpp-

ning för undantag. Någon som aldrig har fått en uppenbarelse förut, eller fungerat i en 

helandegåva förut, kan plötsligt få göra erfarenheten “on some specific occasion” (Car-

ter, 1976: 130). Men när väl en gåva är given blir den alltså kvar livet ut, med möjligt 

undantag om någon lämnar tron (Carter, 1976: 62). 

Bruket av gåvorna är däremot inte mekaniskt, enligt Carter. De brukas i kraft av Andens 

ledning, som kan komma som en maning eller ett inre vittnesbörd (Carter, 1976: 132). 

Om en person lägger sina händer på två personer och en blir helad men inte den andre 

så kan brist på samarbete med Anden vara en möjlig förklaring (Carter, 1976: 110). 

5.1.3 Smith Wigglesworth 

Wigglesworths beskrivning av de andliga gåvorna är varken systematisk eller heltäck-

ande. Undervisningen består till stor del av exempel ur Wigglesworths egen erfarenhet, 

vilket ger ett stort fokus på trons gåva, helande, tungotal och dess uttolkning. 

Gåvorna ges enligt Wigglesworth inte bara vid andedopet. Han berättar (1998: 59f) att 

han själv fick gåvan att tolka tungotal efter att han en morgon talat i tungor högljutt när 

han gick nerför gatan och hans grannar hörde honom: “the power of God lit me up and I 

broke out into tongues–loudly. My, they were loud!” När grannarna såg honom bad han 

till Gud: “Lord, I am responsible for all this and I won’t go from this place until I have an 

interpretation.” Från den dagen menade sig Wigglesworth ha gåvan att tolka tungotal 

och att den fungerat varje gång han talat i tungor högt. 

Rätt attityd mot gåvorna är att sträcka oss efter dem i tro och att överlåta oss till Andens 

uppfyllelse och ledning. Den tro som Wigglesworth här uppmanar till är snarare vilja än 

känsla. Den uttrycks i mod (boldness). Dess motsats är inte tvivlande tankar, utan bris-

tande hängivenhet (Wigglesworth, 1998: 28ff). Gång efter annan använder Wigg-

lesworth ord som “boldness” (1998: 28, 84), “be stubborn” (1998: 59) och “determinat-

ion” (1998: passim). Den tro som förlöser gåvorna uttrycks som en “constant pursuit of 
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all the power of God” (1998: 80) eller med orden “I stay right here until I get it” (1998: 

85). På svenska skulle detta kunna sägas med ord som att vara enträgen, uthållig, envis 

och frimodig. 

A faint heart can never have a gift. Two things are essential: first, love; and sec-

ondly, determination–a boldness of faith that will cause God to fulfill His word. 

(Wigglesworth, 1998: 84) 

Enligt Wigglesworth (1998: 13f) var viljan så viktig att han hellre delade plattform med 

någon som hungrade efter Gud men inte var andedöpt, än vice versa. Om han inte kunde 

ha fått någon som både hungrade och var andedöpt. 

Viljan uppstår när en troende ser människors behov: 

It is as your heart goes out to the needy ones in deep compassion that the Lord 

manifests His presence. It is then that you know you must be filled with the Spirit 

to deal with the conditions before you. (Wigglesworth, 1998: 93) 

Gåvorna ska brukas genom intimt samarbete med Anden. För en förkunnare känd under 

namnet “trons apostel” så är Wigglesworth anmärkningsvärt icke-mekanisk i sin syn på 

samarbetet med Anden. Det förekommer visserligen referenser till att göra anspråk 

(“claim”) på välsignelser, utifrån löften givna i Bibeln men den tro som gör detta möjligt 

är inte en mänsklig prestation utan en given tro: 

It is not we but the living faith within us–it is the Spirit who stirs Himself up.” 

(Wigglesworth, 1998h: 25) 

Wigglesworth noterar att vår egen tro snabbt tar slut, att vi behöver få Jesu tro given till 

oss. “Many times I have been to the place where I have to tell the Lord ‘I have used all the 

faith I have’ and then He has places His own faith in me.” (Wigglesworth, 1998: 78). Tron 

är alltså helt utan ansträngning hos Wigglesworth. 

Det finns tillfällen då de troende uppmanas att ta emot Guds välsignelse som ett faktum 

(Wigglesworth, 1998: passim), men detta står i motsats till att förlita sig enbart på ytliga 

känslor och görs inte till en statisk metod. Andens ledning är omistlig och att upprepade 
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gånger låta sig fyllas av Anden är nödvändigt (Wigglesworth, 1998: 16). De troende be-

höver leva med en “overflowing cup” (Wigglesworth, 1998: 18). 

Det är enligt Wigglesworth (1998: 19) möjligt att använda gåvorna utan att det sker i 

Andens kraft. Alla behöver därför förbli (abide) i Anden. Innan den troende kan handla 

ska han eller hon invänta Anden. Det går att avguda gåvorna (Wigglesworth, 1998: 21). 

Vi uppmanas att komma ihåg att Andens gåvor är “of no account at all unless they are 

brought forth by the Giver of the gifts” (Wigglesworth, 1998: 108). 

Ett problem som ofta uppstår enligt Wigglesworth (1998: 58) är att vi går bortom An-

dens ledning. Den som brukar gåvan tycker om den uppmärksamhet och status som ges 

och fortsätter därför för länge (Wigglesworth, 1998: 37f, 110). 

Hos Wigglesworth ser vi alltså en konstitutionell syn på gåvorna. Även om de missbru-

kas, det vill säga brukas utan Andens ledning, så finns de hos individen. Gåvorna kan inte 

gå förlorade. Den som tror sig ha förlorat en andlig gåva har enligt Wigglesworth (1998: 

92) i själva verket aldrig haft den. Den som förlorar sin frälsning kan använda de Andens 

gåvor han eller hon har fått men “it will work against you” (Wigglesworth, 1998: 92f). 

Wigglesworth (1998: 19) lämnar dock öppet för vissa situationistiska inslag i gåvo-

bruket. Varje person som är fylld av Anden kan när som helst manifestera alla de nio 

gåvorna och det utan att ens veta om att han eller hon gör det. 

5.2 Helandeväckelsen och Andens gåvor 

Helandeväckelsens teologiska förskjutningar är svåra att bedöma eftersom den officiella 

undervisningen och det givna exemplet ibland kom att stå i kontrast till varandra. Det 

mest utmärkande draget i helandeväckelsen var dock tydligt en fokusering på den av 

Anden utrustade evangelisten. 

Branham (1948) berättar i första numret av TVH att han tror att Andens gåvor är givna 

genom Guds förutbestämmelse: “It’s my sincere and honest belief that gifts are foreor-

dained by God.” Branham jämför detta med hur GT:s profeter kunde hänvisa till kallelser 

redan innan de var födda (Jes 49:1; Jer 1:5) Han fortsätter med att berätta om många 
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märkliga upplevelser, vilka till sist kulminerar i ett dramatiskt besök av en ängel, som 

lovar honom en kraftfull helandetjänst (Branham 1948, Harrell, 1975: 28). 

Nyckeln till Branhams tjänst sägs vara att han måste få sina åhörare att tro på honom, på 

hans speciella roll som helare. Han avslutar därför sin artikel med två uppmaningar till 

sina läsare (Branham, 1948): 

1 You must believe this record which I have told you, and that this Gift of Healing, is a 

means that God has provided for your healing. 

2 Promise to live for God with all your heart the rest of your live. 

Mötesdeltagarens uppgift var att tro, inte att bruka några gåvor. Den förbönssökande 

uppmanades alltså inte bara att tro på Guds vilja att bota, utan också på att evangelisten 

var utrustad av Gud att förmedla detta. 

Detta återkommer i publikationernas huvudsakliga innehåll, att berätta vad som hänt 

under tidigare kampanjer. Undervisande artiklar fokuserar till stor del på att förbereda 

mötesdeltagarna, och att förklara att det inte är evangelistens fel när inte alla blir bo-

tade. Den som inte blir helad eller tappar sitt helande har förlitat sig på evangelistens tro 

i stället för att ha en egen tro (Lindsay, 1948).28 

Denna syn på Andens gåvor har tydliga paralleller till utvecklingen i fornkyrkan under 

efterapostolisk tid. En fokusering skedde på ett fåtal individer som ansågs ha exception-

ell andlig utrustning. Den förstärktes av det system som skapades med en stor stab av 

medarbetare för att sköta administration och logistik kring en enskild evangelist. Detta 

krävde vidare att många gav ett ekonomiskt stöd till evangelistens organisation ef-

tersom kostnaderna blev stora, vilket i sin tur innebar att evangelisten måste framställa 

sig själv som unik för att motivera givarna. När lokala pastorer dessutom kunde bli kri-

28 Jämför Jesu förebråelser av lärjungarna för deras bristande tro när de inte kunde hjälpa en demonise-
rad pojke i Matt 17:14ff, speciellt vers 20. 
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tiska mot att pengar försvann från det regelbundna församlingsarbetet blev behovet än 

större att legitimera det speciella med just helandeevangelisten (Harrell, 1975: 99ff).29 

I princip alla helandeevangelister utmålade sig själva som nyckelpersoner (Harrell, 

1975: 86). Alla kristna kunde tala i tungor, men med Oral Roberts ord “the gift of healing 

was exclusive” (Harrell, 1975: 86). Här ser vi alltså att samtidigt som gåvobruket ansågs 

öka i intensitet hos den enskilde så blev antalet utövare snävare. Under exceptionella 

omständigheter kunde en helandeevangelist lägga sina händer på en efterföljare för att 

han skulle ärva manteln (jfr 1 Kung 19:19f och 2 Kung 2:13), men i övrigt finns det obe-

tydligt med hänvisningar till att gåvorna kan förmedlas (impartation). 

Behovet att framställa sin egen tjänst som speciell ökade än mer då fler evangelister till-

kom och skapade en hårdnande konkurrens. Detta gjorde att överdrifterna i rapporte-

ringen av kampanjerna tilltog. Alltmer bisarra under beskrevs och alltmer vidlyftiga an-

språk gjordes. In i rörelsen kom mot slutet också rena charlataner, vilka inte ens hade en 

ursprunglig motivation att tjäna Gud (Harrell, 1975: passim). 

Helandeväckelsens teologi om gåvorna skapades alltså främst av den praxis som använ-

des, och den utgjorde ett stort steg bort från visionen om den allmänna profettjänsten. 

För att de mirakulösa gåvorna skulle fungera krävdes det en atmosfär av “tro”. Från bör-

jan till slut var väckelsemötet fokuserat på att bygga detta i form av sånger, vittnesbörd 

och undervisning (Harrell, 1975: 91f). Talarstolar och tältväggar kunde utsmyckas med 

kryckor från människor som sades ha blivit helade. Målet var att komma fram till “the 

moment”, stunden då Anden “föll” (Wimber, 82, 4:2). Ett bra möte utmärktes av att An-

den föll tidigt, helst innan predikan var färdig eller ens påbörjad. 

Helandeevangelisterna på 50-talet bad ogärna för människor utanför väckelsemötet 

(Wimber, 82, 4:2), till skillnad från exempelvis Wigglesworth (1998: 93), vilken menade 

att han upplevt några av sina kraftfullaste uppenbarelser och helanden vid sjukbäddar. 

29 I pentekostal självutvärdering av helandeväckelsen, så förekommer sällan kritik av systemet. Att många 
av de inblandade kom att falla i synd eller spåra ur på olika sätt utvärderas som andliga attacker, individu-
ella svagheter och ett resultat av att evangelisterna inte levde i ansvarsfull gemenskap med andra kristna 
ledare. För denna syn, se exempelvis bok och DVD-serien God’s Generals av Roberts Liardon. 
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5.3 Latter Rain och Andens gåvor 

Under Azusa Street-väckelsen och åren närmast efter var det vanligt att andedopet för-

medlades genom handpåläggning. Vissa pionjärer, som Lucy Farrow (född 1851), ver-

kade rent av ha en speciell gåva att förmedla Andens gåva. Parallellt med denna form 

användes också tarrying (att vänta på Anden), inspirerade av Jesu ord i Luk 24:49: “Och 

jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna (eng: tarry) här i staden tills 

ni har blivit rustade med kraft från höjden.” Ett speciellt tarrying-room fanns exempelvis 

på Azusa Street. Över tid kom tarrying att bli det dominerande tillvägagångssättet för att 

få Andens dop. Inom Latter Rain lärdes däremot att det var genom handpåläggning och 

profetia, som såväl Andens dop som Andens gåvor förmedlades (Riss, 1982: 35-36). 

För teologin krig Andens gåvor är det få saker som kommit att spela så stor roll över tid 

som denna tanke. Impartation, delgivning av Andens kraft, gåvor eller en specifik “smör-

jelse”31 via handpåläggning, är en central del av den praxis som finns inom den pente-

kostala rörelsen. 

Latter Rain kom att kritiseras för att den överbetonade betydelsen av den profetiska gå-

van, men också för innehållet i många av de profetior som förmedlades, när de orsakade 

uppblåsta förväntningar som sedan aldrig infriades (Riss, 2002: 832). Ett specifikt bruk 

av profetia inom Latter Rain var att ihop med handpåläggning förmedla andliga gåvor, 

enligt förebilden i pastoralbreven (Riss, 1982). 

During the day men of God, who have been called to various offices by the Lord, as 

they feel led by the Spirit, call out of the congregation folks whose hearts have been 

made ready, lay hands upon them and set them apart for God. This laying on of 

hands is accompanied by various prophecies relative to their ministries and gifts of 

the Spirit that God has bestowed upon them. (Blumhofer, 1993: 207f) 

31.  Inom karismatiska sammanhang avses oftast ett dynamiskt flöde av Guds Andes kraft och inspi-
ration för att utföra ett visst uppdrag. Begreppet är snarlikt Andens gåvor, men fyller främst två funktion-
er som ordet ”gåva” saknar. Det kan det syfta på fler förmågor än de nio gåvor som nämns i 1 Kor 12:8-10. 
För vissa pentekostala förkunnare så anses den listan vara uttömmande och då behövs ett annat begrepp 
för andra förmågor som Anden ger. Det kan också syfta på ett tillstånd av stark inspiration, ett ”flöde” av 
Andens kraft och gåvor: ”Personen X är ofta brukad till att profetera, han har en stark profetisk smörjelse.” 
”Predikan ikväll var kraftfull, predikanten hade en stark smörjelse över sig.” 
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Här har vi det stora genombrottet för tanken på impartation. Denna syn kom alltså att 

fördömas av bland annat Assemblies of God (AOG), där ledarskapet fortsatte att betona 

att gåvorna enbart gavs genom andedopet och att den troende skulle vänta på Anden 

(tarrying) tills han eller hon fått den (Riss, 1982). Punkt ett i AoG:s kritik lydde: 

The overemphasis relative to imparting, identifying, bestowing or confirming of 

gifts by the laying on of hands and prophecy. 

En annan tanke från Latter Rain som överlevt in i den karismatiska väckelsen är bety-

delsen av de fem grundläggande tjänsterna (the five-fold ministry) i Ef 4:11 (Riss 2002: 

832). Det är alltså ledarskapets roll att utrusta de troende till tjänst. Återupprättelsen av 

de femfaldiga tjänstegåvorna tolkades inom Latter Rain också i ett eskatologiskt möns-

ter. De skulle återkomma till Guds församling i omvänd ordning som de försvann. Apos-

teln försvann först och återkommer därför sist. 

5.4 Den karismatiska väckelsens syn 

Genom den karismatiska väckelsen kom pingstteologi in i de traditionella kyrkorna men 

inte till de fundamentalistiska eller evangelikala kyrkorna. I amerikansk kontext bedö-

mer Dodson att den teologi som finns om andens gåvor inom de äldre protestantiska 

samfunden idag främst är hämtad från den karismatiska väckelsen. 

The theology of the charisms in contemporary Protestant theology has been 

shaped greatly by the charismatic renewal. (Dodson, 2010: 49) 

5.4.1 Dennis och Rita Bennett 

Boken The Holy Spirit and You är en handbok för karismatiskt liv i Anden, författad av 

pionjären Dennis Bennett och hans andra fru Rita.32 Bennett (1974b: 87) inleder sitt 

resonemang om gåvorna med att göra upp med två “extrema” uppfattningar: 

1 Att Gud ger en specifik gåva på ett permanent sätt. Bennett hänvisar till att kon-

texten är församlingen som samlats till möte. 

32 Dennis Bennetts första fru, Elberta, dog 1963. Bennett gifte sig med Rita 1966. Jag utgår ifrån att Dennis 
är bokens huvudförfattare och använder därför singularformen av efternamnet i mina referenser. 
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This mistake–claiming to have permanent gifts–leads to pride, to stagnation, and 

tends to limit God’s other gifts in that person. Another result is a focusing down on a 

few people to express the gifts while the majority of the congregation sits by as 

spectators with no expectation that God may want to work through them. 

2 Att varje andedöpt person har de nio gåvorna att manifestera när han själv väljer. 

De står i stället under Guds kontroll, menar Bennett. 

Redan i Bennetts anslag framgår det alltså att den karismatiska väckelsen kunde vidare-

utveckla den lära som fanns i pingströrelsen. De nya ledarna tog med sig den teologiska 

skolning de fått inom sina befintliga sammanhang. Detta syns exempelvis i Bennets be-

dömning av kontexten för 1 Kor 12. Men också praxis ändrades. Under de drygt tio år 

som gått sedan Bennetts eget andedop så har karismatikerna lämnat väckelsemötet som 

vanligaste mötesform, till förmån för hemgruppen. 

Bennett (1974b: 88) kombinerar sin situationistiska syn med att nämna att vissa kristna 

kommer att få se en eller ett par gåvor manifesteras oftare än de andra. De har då en 

tjänst (ministry) i den gåvan, men det ska inte leda till att personen ifråga slutar förvän-

ta sig att Gud kan verka på andra sätt genom henne eller honom. Dessutom ska en sådan 

person främst hjälpa andra att också fungera i gåvorna. 

Gåvorna förlöses genom andedopet, enligt Bennett. 

Believers who have not yet experienced Pentecost may manifest any of these seven 

gifts [de sju som också fanns i GT] occasionally, much of the time not even recogniz-

ing them as such. However, after the fullness and overflow of the Spirit, any or all 

nine gifts may be manifested frequently and in power through the life of the believ-

er. (Bennett, 1974b: 89). 

Bennet följer sedan upp detta med detaljerade resonemang om de olika gåvornas natur 

och sätt att verka. Sådan undervisning behövs alltså också för att gåvorna ska komma i 

funktion. Paret Bennett anordnade också ”workshops” där deltagarna fick träna sig i att 

använda Andens gåvor, om än i mindre skala än vad som senare blev fallet hos Wimber. 
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5.4.2 Fort Lauderdale Five (FL5) 

Undervisning i den karismatiska skedde via böcker och tidskrifter men framför allt i 

form av talad undervisning på konferenser och andra möten. Därifrån spreds den vidare 

i kassettform. Redan på 50-talet hade vissa evangelister börjat ge ut predikningar på LP-

skivor men med kassetten som medium så exploderade spridningen av inspelad under-

visning. För att utvärdera teologin hos en förkunnare ifrån denna tid bör studiet av 

dessa kassetter komplettera det skrivna materialet. Kassetterna förmedlar ofta de 

djuplodande studierna medan de böcker som skrevs blev mer sammanfattande i sin ka-

raktär. 

Under 70-talet gav FL5 ut de mest spridda kassetterna. Derek Prince hade en serie på 12 

kassetter om just Andens gåvor, med över 15 timmars undervisning. I första hand utgör 

den kassettserien underlag för denna genomgång, med kompletterande material från 

Don Basham och Bob Mumford när deras synpunkt avviker eller ger en värdefull kom-

plettering. Kassetternas konvolut har färdiga anteckningar (syllabus), som sammanfat-

tar innehållet. 

För Prince (1971: K2) är gåvorna till sin natur, när de yttrar sig, situationistiska, en 

ögonblickets manifestation av Anden, och därför är det möjligt att Anden “can give any 

manifestation through any believer at any time” (Prince egna betoningar). Till och med 

Bileams åsna kunde profetera! Basham (1971: 15) säger att gåvorna kan karaktäriseras 

som “momentary rather than continuing”. 

Men för en enskild troende kommer vissa gåvor att regelbundet manifesteras (Prince 

egen betoning), och det är detsamma som att någon “har” en gåva. Prince syn är alltså i 

första hand konstitutionell. 

Basham (1971: 15f) däremot ligger närmare Bennett i sin betoning, möjligheten för alla 

att se gåvorna manifesteras i sitt liv är det viktiga. Han talar hellre om tjänster, än om att 

man “har” en gåva. 

Gåvorna ges i kraft av Andedopet. FL5 hade en traditionell pingströrelsesyn på andedo-

pet, och de menade att även om Gud kunde manifestera en andlig gåva genom någon som 

inte var andedöpt, så var gåvorna “generally speaking” reserverade för andedöpta per-
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soner (Basham, 1971: 23). Ändå insåg de att andedopet inte verkade automatiskt i sig. 

Basham (1971: 25) frågade ofta sina åhörare vilka gåvor de hade erfarenhet av och drog 

slutsatsen att sex av sju andedöpta kristna aldrig använt någon annan gåva än tungotalet 

och det i sin tur bara för privat bruk. 

Här identifierar Basham just den diskrepans mellan ideal och upplevelse som är bakgrun-

den till denna uppsats! För FL5 är det alltså oerhört viktigt att andedopet kompletteras 

med undervisning. 

Bruket av gåvorna sker nämligen på trons grundval (Prince, 1971: K12, Basham, 1971: 

79) och i kraft av kunskap om gåvorna (Basham, 1971: 26). Det stora hindret för att bli 

brukad i gåvorna är fruktan (Basham, 1971: 26). Botemedlet heter just undervisning, 

som ger nödvändig insikt och bygger upp tron.33 

Ibland kan FL5 ge konkreta tips på hur det går till när gåvorna brukas. Personer som är 

ovana att profetera upplever exempelvis ofta hjärtklappning eller “fjärilar i magen” 

(Mumford, 1986: 106), eller en fysisk förnimmelse av Andens närvaro. Detta är ny-

börjarhjälp och något som avtar med åren menar Mumford (1986: 107). Basham (1971: 

91f) talar också om vikten av att skilja Andens äkta maningar, från det som bara är käns-

lor av entusiasm. 

Att urskilja Andens ledning inkluderar i allra högsta grad också att veta när det är dags 

att sluta tala. Det som “börjar i Anden”, kan “sluta i köttet” (Basham, 1971: 114f). 

Gåvorna ges av Gud och efter Hans suveräna beslut. Den som vill bli brukad i dem behö-

ver följa Andens ledning (Prince, 1971: K12). Men denna ledning förutsätter att den tro-

ende befinner sig i tjänst för Gud. “Tecken följer dem som går, inte de som sitter.” 

(Prince, 1971: K12). Ett fartyg i torrdocka reagerar inte på roderrörelser (Mumford, 

1986: 83). 

33 Peter Wagner påpekar ofta att personer ser behov, analyserar problem och hittar lösningar utifrån den 
egna gåvan, något han kallar gåvoprojicering. Själavårdare ser själavårdsbehov, evangelister vikten av att 
vinna människor för Gud och bibellärare ser bristande kunskap. Att FL5 ser det stora problemet som bris-
tande kunskap och den bästa åtgärden i form av undervisning är helt i linje med tesen om gåvoprojicering 
(Se Schwartz, 2005: 97). 
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5.5 Neokarismatisk syn inom Vineyard och New Wine 

Det finns några kännetecken på den neokarismatiska rörelsen som helhet, men alla neo-

karismatiker delar inte alla kännetecken. Delar av första vågens pentekostala teologi kan 

förkastas (Burgess & Maas: 291, Burgess & McGee: 1068): 

● Inom den neokarismatiska rörelsen ligger fokus mer på under och tecken, än på 

tungotalet, vilket i sin tur inte alls behöver ses som tecknet på andedopet. 

● Andedopet ses oftast som givet vid frälsningen, medan uppfyllelse av Anden kan 

och bör sökas som en upprepad erfarenhet. 

● Dispensationalistisk eskatologi ersätts av klassisk premillenialism, amillenialism 

eller postmillenialism.34 

Wagner (2002a: 1141) ger följande teologiska och sociologiska särdrag på tredje vågen: 

1 Anden ges vid omvändelsen. Inget separat andedop. 

2 Förväntan på multipla uppfyllelser av Anden därefter, varav några kan starkt 

likna pingströrelsens “andedop”. 

3 Tungotalet accepteras som andlig gåva och bönespråk men inte som initial evi-

dence på andedopet. (Också hos Wimber, 1985: 143f) 

4 Initiering in i rörelsen sker genom tjänst i Andens kraft, snarare än genom en 

upplevelse av Anden.35 

5 Splittring ska undvikas till nästan vilket pris som helst. Därför ska praxis för lov-

sång och bönetjänst anpassas till den lokala församlingens toleransgrad. Språk-

34 Med klassisk premillenialism, avses den redan i fornkyrkan etablerade tolkningstraditionen att Jesu 
återkomst följs av ett bokstavligt tusenårsrike, innan satan släpps lös för ett sista uppror som föregår 
yttersta domen, men att denna idé inte inkluderar en “uppryckelse före vedermödan”. Amillenialism inne-
bär att tusenårsriket ska tolkas symboliskt, som uppfyllt i Kristus eller församlingen. Postmillenialism 
innebär att tusenårsriket kommer att förverkligas i kraft av evangeliets framgångar, församlingens ande-
fyllda verksamhet i världen eller något annat, före Jesu återkomst. 
35 Detta kan ses som en delförklaring till den schism som uppstod mellan Wimber och Arnott om “Toron-
tovälsignelsen”. Wimber betonade vikten av att ta upplevelsen av förnyelse ut i evangelisation och diakoni. 
Arnott betonade vikten av att göra mer andliga upplevelser (soaking) på ett sätt som antydde att han såg 
efterföljande evangelisation som ett i det närmaste automatiskt resultat av den andliga upplevelsen. I 
detta perspektiv blev Arnotts förhållningssätt till förnyelsen ett avsteg från Vineyards “andliga DNA”. 
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bruket anpassades så att vissa termer som kunde ses som problematiska und-

veks. 

I Sverige är det främst genom Vineyard och New Wine som den neokarismatiska rörel-

sen gjort sig gällande. Därför kommer fokus att ligga på dessa i denna uppsats. 

5.5.1 John Wimbers och David Pytches teologi om Andens gåvor 

Wimber och Pytches har en så stor samsyn, att de redovisas tillsammans. Wimbers 

undervisning ligger till grund för framställningen och Pytches kompletterar den. 

Wimber predikade med större emfas än någon av de ovan granskade förkunnarna den 

allmänna profettjänsten. 

The manifestation of the Spirit is not supposed to be the exception; it is supposed 

to be the norm. To how many of us does God give spiritual gifts? “To everyone.” 

Someone might think, “Not to me. What Paul is talking about hasn’t ever hap-

pened to me.” My answer is “Yes it has! You just didn’t have the theology, the 

practice, or the encouragement to recognize it and respond.” (Wimber, 1993c) 

Teologiskt inordnade Wimber sin förkunnelse i ett gudsrikestänkande. Den gjorde hans 

teologi, såväl som hans praxis, mycket annorlunda än helandeväckelsens teologi och 

praxis. På de stora konferenserna såg man ytterst sällan Wimber själv be för sjuka på 

plattformen, utan först fick hans medarbetare demonstrera hur man gick till väga och 

därefter fick deltagarna öva på varandra (Lewis, 1989: 150). 

Likt Basham konstaterade Wimber att bara ett fåtal kristna hade personlig erfarenhet av 

att förmedla helande, profetera eller att fungera i någon annan Andens gåva. Till skillnad 

från tidigare ledare såg Wimber detta också som ett praktiskt problem. För att åstad-

komma en församling där alla deltar – “everybody gets to play” (Wimber, 2008) – och 

utför rikets gärningar – “doin’ the stuff” 36 – genom att vittna, bota sjuka och kasta ut 

demoner (Matt 10:7f) så behövdes det nya modeller och praktisk träning. Modellerna 

flyttade fokus bort från plattformen till golvet och gatan, och träningen innebar att den 

36 Doin’ the Stuff var en slogan som bland annat trycktes på tröjor från Vineyard. 
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som hade mindre erfarenhet gick bredvid någon som hade mer erfarenhet och lärde sig 

dynamiken av henne eller honom. Wimber (1986: 181f & 189f, 1987b, 1993a, 1993b) 

studerade speciellt hur Jesus tränade sina lärjungar och beskrev det med följande möns-

ter: 

1 Jesus gjorde rikets gärningar och lärjungarna såg på. 

2 Jesus gjorde rikets gärningar och lärjungarna hjälpte till. 

3 Lärjungarna gjorde rikets gärningar och Jesus såg på. 

4 Lärjungarna skickades ut att göra rikets gärningar på egen hand. 

Wimber (1982: Vol. 2, 1986: Appendix B & C, 1988: 113ff) studerade noggrant Jesu och 

apostlarnas tjänst i Andens kraft, utan att leta efter trosformler men för att se vilka vär-

deringar (medlidande, Guds ära) som drev dem och hur deras exempel kunde vägleda en 

övergripande modell. En nyckelupptäckt var Jesu ord om att Han enbart gjorde vad Han 

såg Fadern göra (Joh 5:19f) och enbart talade det Han hörde Fadern säga (Joh 12:49) 

(Pytches, 1985: 55f). Utifrån detta skapade Wimber övergripande strukturer och mo-

deller för tjänst, som skulle stödja de troende idag att fungera efter samma mönster. 

Till skillnad från FL5, som främst såg andedop, kunskap och tro, som nycklarna till tjänst 

i gåvorna, så fokuserade Wimber mer på frågan hur. Hur känns exempelvis Andens ma-

ning att profetera igen? Hur urskiljs Andens ledning när man ber för en sjuk? Hur väg-

leds förebedjaren av det som syns och känns med våra sinnen och hur kan man uppfatta 

Andens ledning i sitt inre? (Wimber, 1986: 192f, 208ff & 221ff, Pytches, 1985: 145f). 

Wimbers tanke att man kan träna sig i gåvobruk var kanske inte helt ny men ingen hade 

så tydligt och systematiskt satt denna tanke i system. Men träning innebar aldrig för 

Wimber att hitta formler för exempelvis helande, utan att öva upp sin förtrogenhet med 

att fungera i Andens kraft (Wimber, 2006: 168 & 185ff, Venter, 2009: 99ff).37 

37 Wimbers undervisning står i stor kontrast till Charles och Frances Hunter, som vid samma tid också 
lärde ut till andra hur de kunde hela de sjuka. Paret Hunter läste också detaljerna i evangelierna om Jesu 
helandetjänst, men skapade därifrån en handbok, Handbook for Healing, i vilken de ger steg för steg anvis-
ningar om hur enskilda sjukdomar ska botas. Skolios? Gör 1... 2... 3... Senaste upplagan av boken: Hunter, C. 
& Hunter, F. (2001). Handbook for healing. New Kensington, PA: Whitaker House. 
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Wimber återkom ständigt till att gåvobruket skulle ske utan onaturliga tonfall, ålder-

domliga ordval (som King James-engelska), uppjagade känslor (även om de kunde få 

uppstå som ett resultat av Andens verk) eller bisarra beteenden (även om kroppsliga 

reaktioner på Andens kraft tilläts). Parollen var “naturally supernatural” – uppträd så 

normalt som möjligt, var dig själv – vilket fungerade som en dörröppnare för karismatik 

in i sammanhang, som tidigare tagit avstånd från den (Tuttle, 2011b). 

Andens kraft och gåvor fås enligt Wimber först i kraft av pånyttfödelsen. Men för att 

uppleva gåvorna i större utsträckning så behöver den troende fyllas av Anden (Wimber, 

1985: 132ff, 2006: 220f). Detta såg Wimber (1985: 139ff) som en upplevelse som den 

troende bör låta hända flera gånger. 

Wimber (1985: 113ff) lade också vikt vid att lärjungarna gavs makt över orena andar 

och sjukdomar (Matt 10:1). Utifrån denna tanke och de bibelord som stödjer tanken på 

impartation blev det begreppet en väsentlig del av Wimbers syn på hur de andliga gå-

vorna kommer i bruk, men aldrig så att människor skulle kunna tvinga Gud ge andlig 

kraft efter deras beslut (Wimber: 1986: 181f, Wimber, 1987a: 122f). Anden är en person 

som har kraft, inte något att fylla på som “när man tankar en bil” (Rue, 1988a). 

Wimbers syn på gåvornas natur är helt situationistisk. Wimber (1987a: 128) och hans 

medarbetare var starkt påverkade av Dunns exeges.38 Wimber (1987a: 119, 2006: 218) 

kallar gåvorna, med en term lånad från Dr. Russel Spittler, “gracelets”, “nådastänk”, och 

beskriver dem som ögonblickets manifestation av Anden, Guds “dansande hand” (Wim-

ber, 2006: 217, Rue, 1988a). Gåvorna är ”passing touches of the Spirit at different times 

in different settings. --- They come and go like fragrant flowers that open and close. In 

fact, they can come and go in milliseconds. One time a certain gift goes to one person. At 

another time it goes to another person.” (Wimber, 1993c) 

Wimber (2006: 217) såg det som kontraproduktivt att börja helandetjänst med frågan 

om vem det är som har en helandegåva. Den frågan besvarades över tid menade han (se 

nedan). Om alla ber för sjuka så kan också alla se vissa resultat, men somliga kommer 

38 Att nämna kontexten av gudstjänst i 1 Kor 12-14, gåvornas situationistiska natur och att de alla kan ges 
till vilken troende som helst, är inspirerat av Dunn och ett återkommande tema hos Wimber och hans 
medarbetare (exempel Wimber, 1982: sid 7, Rue, 1988a, Rue, 1988b: 7f, Pytches, 1985: 58f). 
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över tid se mer resultat. Alla kan ibland frambära profetiska budskap från Gud men som-

liga kommer göra det oftare, med större precision och kraft (Wimber: 1982, s. 9 & 2A). 

För Wimber var det en väsentlig del av teologin att Andens kraft och gåvor är givna i ett 

generöst mått. Wimber såg sitt uppdrag som att verka för en reformation av praxis, inte 

teologin. Guds församling kunde, enligt Wimber, förvänta sig att se Guds kraft verka och 

Andens gåvor fungera i en omfattning som övergick tidigare förväntningar. Ett genom-

gående vittnesbörd från veteraner inom den karismatiska väckelsen var att efter mötet 

med Wimber så kom bruket av Andens gåvor att hamna på en helt annan nivå (Wimber, 

1985: 147f, Springer & Wimber, 1987: 64f, 117ff). 

Wimber resonerade alltså inte bara kring frågan hur diskrepansen mellan ideal och praxis 

ska överbryggas, utan han höjde ribban och formulerade ett än mer offensivt ideal! 

Gåvornas väsen enligt Wimber är att de är övernaturliga manifestationer av Anden. Just 

begreppet “supernatural” är ofta återkommande hos Wimber. Det kan sägas vara identi-

tetsbärande men också betonat utifrån Wimbers specifika syn på sitt uppdrag, att hjälpa 

Guds kyrka återupptäcka en förlorad men vital del, av sitt väsen. Att gå längre än vad 

våra rationella föreställningar normalt tillåter oss. 

Wimber (1985: 50ff & 74ff, 1988: 11ff, 2006: 227f, Pytches: 1985: 161) menade därför 

att det stora hindret för kristna i västvärlden att fungera i Andens gåvor och att hela de 

sjuka, är att vi är till vår mentalitet fångade i en världsbild som utesluter Guds övernatur-

liga ingripande. Även kristna som bekänner sig till Bibelns ord om att under och tecken 

inträffar idag, kan behöva ett paradigmskifte så att deras förväntan blir annorlunda och 

så att det blir en naturlig sak att söka Guds kraft och ingripande. 

Teologi och praxis påverkas av mentalitet eller förväntan. Wimber (1987a, kassetterna 

om värdsbild) och Kraft (1993: 18f) menar att den som inte vinnlägger sig om att ut-

mana den rådande världsbilden kommer att fungera som en de facto rationalist, och att 

det krävs en arbetsinsats för att komma från detta. 
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5.5.2 Role, gift, ministry, office 

En fråga som väcks av Wimbers syn på gåvorna som situationistiskt givna är hur ögon-

blickets förmågor relaterar till kontinuerligt givna uppdrag. 

Alla kristna har ett grunduppdrag att vittna om sin tro, visa gästfrihet, utöva barmhär-

tighet, o s v (Wimber, 2006: 218). Allt sådant som troende kan göra utan en direkt mani-

festation av Andens kraft kallar Wimber för vår roll. “Det som på oss ankommer” (T. 

Freijs översättning av Brent Rue, 1988.) När troende utför dessa uppdrag så kan och bör 

de förvänta sig “any and all ‘gracelets’ of the Holy Spirit as we go” (Wimber, 2006: 218). 

Wimber (2006: 219) gör därför en distinktion mellan tjänster (ministries) och gåvor, 

och han menar att den fråga som Paulus ställer i slutet av 1 Kor 12, om alla har gåva x, 

med svaret nej, handlar om just tjänster. Allteftersom en troende utför sin roll, när till-

fälle ges och som Anden leder, och de andliga gåvorna manifesteras så kommer han eller 

hon att finna att vissa gåvor återkommer oftare än andra och att vissa uppdrag som ut-

förs blir mer välsignade. Det kan då sägas att personen ifråga fått en tjänst (Rue, 1988a). 

Ett fjärde steg är enligt Wimber att någons tjänst vinner allmänt erkännande, och då kan 

den kallas ett ämbete (office). (Wimber, 1987a: 120f). Det går alltså inte att utnämna sig 

själv som exempelvis profet och det är inte meningsfullt att kalla någon profet som bara 

vunnit ett lokalt erkännande. Över huvud taget så utmärks Wimber av en stark försik-

tighet att använda titlar. För egen del ville han kallas ”just a saxophone playing fat man 

on his way to heaven” (Tuttle, 2011a). 
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6 Sammanställning och slutsatser 

6.1 Vad är gåvornas natur? 

Frågan om gåvornas natur förutsätter att begreppet Andens gåvor definieras. Pente-

kostal tradition fokuserar på de nio gåvorna i 1 Kor 12:8-10.39 Dessa ses som förnimbara 

manifestationer av Anden, där människor får förmågan att göra saker som inte är inträ-

nade eller naturgivna. 

Andens manifestationer kommer ytterst till stånd genom Guds suveränitet, det är alla 

undersökta teologer överens om, med undantag i den mekaniska syn som fanns inom 

helandeväckelsen. Och ingen av de studerade förkunnarna menar att Andens gåvor bör 

brukas på den troendes alltigenom egna initiativ, även om främst Wigglesworth håller 

sådant missbruk för möjligt. 

För den första generationens pingstvänner var det av yttersta vikt att människan är 

överlåten och lyhörd till Andens ledning. Det är inte främst en fråga om att människan på 

eget initiativ gör bruk av gudagivna förmågor, utan att Gud verkar genom människan och 

i samspel med henne. 

Denna syn är aldrig bortglömd, men tonas ned under efterkrigstiden där troshelande40 

och en mer mekanisk syn på smörjelsen går i dagen. I och med den karismatiska väckel-

sen svänger pendeln tillbaka och hos Wimber och Pytches har det intima samarbetet 

med Gud också fått en utförlig biblisk motivering och gjorts till Nyckeln framför alla 

andra till framgångsrik tjänst i Andens kraft. 

39 Nyare karismatisk förkunnelse och akademisk pentekostal teologi talar i Dunns efterföljd om att det 
finns fler än dessa nio, men i praktiken är det dessa nio man väljer att betona i undervisningen. 

40 Troshelande, ”faith healing”, är en syn på kristet helande som gör helandet helt beroende av den sjukes 
trosvisshet och sätt att tala om sin sjukdom (positiv bekännelse).  
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6.2 Andedopet och andeuppfyllelsen och Andens gåvor 

Pentekostala traditioner skiljer sig sinsemellan i synen på Andens dop. Första vågens 

pingstväckelse såg den som ett separat steg i en ordo salutis, en enskild upplevelse till 

sin art skild från pånyttfödelsen. Den karismatiska väckelsens ledare behöll inlednings-

vis denna syn, men inom den neokarismatiska rörelsen är den ofta ersatt med en syn där 

Anden ges vid pånyttfödelsen, men därefter kan fylla den troende som en upprepnings-

bar upplevelse. På så vis bejakas tidigare pentekostal erfarenhet, men den teologiska 

tolkningen skiljer sig åt. 

Alla pentekostala traditioner är dock överens om att dessa upplevelser är av stor bety-

delse för att utrusta de troende med Andens gåvor. Enbart pånyttfödelsen ses som otill-

räcklig. Där andedopet beskrivs som en enstaka händelse tenderar ett konstitutionellt 

synsätt på gåvorna att vara vanligare. Wimber och Pytches, som i denna uppsats repre-

senterar den neokarismatiska rörelsen, har en tydlig situationistisk syn på gåvorna. 

Bennett bryter detta mönster. Hans andedopsteologi är klassisk pentekostal, men hans 

syn på gåvorna är ändå situationistisk. 

6.3 Karismatisk iver och sökandet efter gåvorna 

Utöver andedopet/andeuppfyllelsen och den dynamiska finkänsligheten för Andens led-

ning, så är möjligt att se en progression från Carter till Wimber om hur gåvorna kommer 

i bruk, där varje nytt steg inkluderar de föregående. 

1. Gåvorna ska åstundas och ivrigt eftersträvas (Carter, Gee). 

2. Detta ska göras med orubblig, helig, beslutsamhet (Wigglesworth).  Rue (1988b, 

kassett 1) gav ett eko på detta i sin inledning: ”If you don’t get involved, you’ll 

never grow. Nothing is imparted through a lecture.” 

3. Gåvorna kan förmedlas genom impartation (Latter Rain) och återupprepad ande-

uppfyllelse. 

4. Gåvobruk kräver kunskap (Bennett, Prince, Basham). 

5. Gåvorna kommer i bruk när vi tränar oss i dem och lär av varandra (Wimber, 

Pytches). 
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Wimbers femte steg har setts som kontroversiellt, men det har en lång tradition att 

bygga på. Redan Thomas av Aquino har olika redogörelser för hur Andens gåvor verkar, 

i dialog med tidigare och samtida utövare av dem. Inom de pentekostala rörelserna har 

den sortens information också blivit given genom vittnesbörd och informell träning. Att 

detta tidigare inte systematiskt reflekterats över och sammanställts kan tolkas som en 

konsekvens av att Andens verk sågs som exceptionellt och att fokus på frågan om hur 

samspelet mellan Ande och människa sker, kunde misstolkas som att mänsklig insats 

var det avgörande. Hos speciellt Carter syns det exempelvis inte något av att profetiska 

budskap får karaktär av den som frambär budskapet. Människan är då en kanal för An-

den hos Carter, inget annat. 

Gemensam för all pentekostal syn på Andens gåvor är att det krävs mer än pånyttfödelse 

för att de ska komma i bruk i fullt mått.41 Oavsett om det som krävs definieras som ett 

Andens dop i singularis (Carter, Gee, Wigglesworth, Bennett, FL5) eller som en återupp-

repad upplevelse av att fyllas av Anden (Wimber, Pytches). 

6.4 Konstitutionell syn eller situationistisk? 

Här finns det två aspekter. Den ena aspekten är om innehavet är det ena eller det andra, 

och den andra aspekten är om den enskilda manifestationen är kontinuerlig eller given i 

ögonblicket. Man kan här säga att det finns två poler. De som tar sin utgångspunkt i en 

situationistisk syn (Bennett, Wimber, Pytches) och sedan kompletterar den med be-

skrivningar av att några kommer att få återkommande betoningar i sina gåvor, dvs. 

tjänster, och de som tar sin utgångspunkt i att gåvorna ges konstitutionellt men komplet-

tererar det med att Gud naturligtvis är fri att verka efter behag så att undantag kan före-

komma (Carter, Prince). 

Ingen här undersökt teolog har en lika fixerad syn på gåvorna som finns inom försam-

lingstillväxtrörelsen (se Schwarz, 2005). Men det är ändå tydligt att det finns en bakom-

liggande tanke bland dem som har en konstitutionell syn att det är bra om en person vet 

vilka gåvor han eller hon fått av Gud. Men inga metoder utarbetas för att ta reda på detta. 

41 Jack Deere (165ff) sammanfattar de flesta lärdomar som de pentekostala rörelserna gjort under rubri-
ken att kultivera gåvorna (min betoning). 
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Den enda undersökta gruppering som har ett fast tillvägagångssätt är Latter Rain: Där 

var ”metoden” att gåvorna identifierades när de gavs genom profetiska budskap. Wim-

ber talar bara om att detta kommer bli uppenbart över tid.42 

Frågan som uppstår är om det mellan dessa båda poler måste bli en gungbrädesteologi? 

Om man bejakar det situationistiska kommer då tjänster att bli alltför nedtonade eller 

tvärtom? Går det att göra en både-och teologi som fungerar i praktiken på denna punkt? 

Kanske har Bill Jackson (s. 350f) försett en sådan teolog med ett verktyg, när han ger sin 

syn på varför det, enligt honom, inte alltid fungerade så bra med Wimbers ensidigt situ-

ationistiska gåvosyn. Jackson börjat med att ge Wimber en eloge för att han lämnat den 

konstitutionella synen som fanns också bland tidigare pentekostaler. Att frångå den var 

nödvändigt för att mobilisera alla troende och få bort fokus från den ”andesmorde” 

mannen. Men sedan den kampen var vunnen och Wimber fått gehör för sin syn så blev 

resultatet en överbetoning åt andra hållet, som att cykla på en cykel och bara använda 

ena pedalen och ”the bike became unstable because the constitutional gift pedal wasn’t 

being pushed.” 

I princip säger Jackson inget som inte framgår i Wimbers undervisning om ”role, gift, 

ministry, office” men kritiken kan tolkas som att allt fokus låg på ”role” och ”gift” så att 

”ministry” och ”office” glömdes bort. ”The phenomenon of people being particularly gift-

ed at things does exist. ” (Jackson, 1999: 350f). 

Ett av de pastorala problem som Jackson ser med att glömma den konstitutionella synen 

på Andens gåvor är att det leder till stress och känslor av att inte duga, om alla kan göra 

allt lika bra eller om alla ska emulera en viss framgångsrik kristen ledare, utan att de 

själva har dennes unika gåvoutrustning. 

Men för Jackson är inte lösningen i att placera sig i en mellanposition, utan att fullborda 

cykelliknelsen och trampa omväxlande på båda pedalerna. Som bibellärare kunde Jack-

son (s. 351) inse att han inte skulle leda förnyelsemöten som vore han Randy Clark men 

42 Se också Deere (171ff) som ger en mer utförlig bild av hur gåvor kan identifieras. 
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efter ett bibelstudium – där han var i sin konstitutionella gåva – så kunde han trycka ner 

den situationistiska pedalen och be Anden komma med kraft, uppenbarelse och helande. 

6.5 Att realisera visionen 

Om man betraktar de olika teologer som studerats så menar jag att det är möjligt att se 

hur den ackumulerade erfarenheten inom pentekostala rörelser är att det efter en tid av 

andligt genombrott också krävs ett medvetet arbete för att uppnå visionen av det all-

männa profetdömet. I traditionen från främst Gee och Wigglesworth till Wimber och Pyt-

ches finns det dessutom en sådan beskrivning av samarbetet mellan Gud och människa 

att de insatser som görs för att uppnå visionen inte blir mekaniska till sin natur. 

Det enskilda moment för att förlösa Andens gåvor som varit mest kontroversiellt är 

impartation. Första generationens pingstvänner såg föga värde i sådana tankegångar. 

Latter rain gjorde den till huvudpunkt och kritiserades därför skarp at Assemblies of 

God med flera. Hos Wimber och Pytches återfinns tanken som en del bland många. Den 

rätta balansen är en fråga som tycks behöva klargöras med en mer noggrann teologisk 

bearbetning.43 

43 Det finns idag förkunnare som betonar impartation på ett sätt som för tankarna tillbaka till Latter rain.  
Jag har exempelvis sett Sidney Roth i sitt program It’s Supernatural be en gäst ge (impart) tittarna av sin 
”smörjelse för ekonomisk framgång”. Jag menar att detta helt saknar stöd i Bibeln. 
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8.2  New Wine efter Wimber 

New Wine skapades för att vara en plattform för att fortsätta det verk som påbörjats i 

och med Wimbers besök i England. Efter Wimbers död har också nya kontakter knutits 

eller förstärkts. I Sverige har Bill Johnson och Danny Silk (Bethel Church), Randy Clark 

(ANGA), Rolland och Heidi Baker (Iris Ministries) och John Arnott (Catch the Fire!) varit 

talare på New Wine-konferenser på 2010-talet. 

Att se vilka teologiska förskjutningar detta eventuellt innebär är en uppgift värdig en 

egen undersökning. Eftersom jag tror det är av intresse för många läsare av denna upp-

sats listar jag här några hypoteser vilka jag bedömer har bärighet efter att ha läst några 

böcker och studerat annat material samt tagit del personligen i ett antal sammankoms-

ter med New Wine. 

• Informella nätverk kring och mellan personer med apostolisk tjänst föredras 

framför mer institutionella samfundsbildningar. Charisma kvävs av institution 

vilket innebär att institutionalisering medvetet bekämpas. Relationen mellan 

charisma och institution är en välkänd utgångspunkt inom sociologin, som av 
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Max Weber ofta beskriver dessa som oförenliga motpoler och rörelsen från char-

isma till institution som oundviklig men den kan fördröjas (Brown, 2012: 34f & 

passim, Poloma, 2006: 16ff). Sociologen Polomas undersökningar av dessa rörel-

ser har inte bara varit deskriptiv utan också fungerat som en konkret rådgivning. 

• Det finns en starkare betoning av impartation. Exempelvis betjänade Randy Clark 

alla deltagarna på konferensen våren 2013 med handpåläggning för att de skulle 

få del av hans smörjelse. Också detta motiveras av tanken på apostolisk tjänst.44 

• Att tillbringa långa stunder berörd av Guds kraft (soaking) ses som en viktig 

nyckel inte bara för att uppleva eget helande utan också för att utrustas till tjänst. 

Lovsångernas texter hos exempelvis Jesus Culture betonar mer att man älskar 

vara nära Gud än att man älskar Gud själv. 

• Idealbilden av hur mycket upplevd gudsnärvaro, helande och under och tecken 

som kan ses som en normal upplevelse förstärks ännu något mer. Även om man 

noga undviker att skuldbelägga den sjuke så ses ett uteblivet helande som en 

anomali, utan undantag.45 En församling bör kunna leva i ett tillstånd av kontinu-

erlig andeutgjutelse, utan variationer mellan ”ebb och flod” som Wimber såg som 

naturligt.46 

• De karismatiska gåvorna tycks ha ett större egenvärde hos åtminstone Clark och 

Johnson än hos Wimber. Den relativa betoningen av evangelisation och försam-

lingsplantering är lägre. Helande är en väg till hälsa som egenvärde snarare än en 

demonstration av riket som kommer. Karismatiken som en försmak av något som 

ska komma (temporal förståelse) tonas ned och i stället talas det om att bringa 

”himlen till jorden” utifrån en mer vertikal förståelse. 

• Wimbers undervisade mycket om att leva i ett lärjungaskap där man tar sitt kors, 

förnekar sig själv och lever i kostsam lydnad. Jag har hittills inte tagit del av en 

lika radikal undervisning om detta från Johnson eller Clark. 

44 Ingen av de här nämnda personerna ger sig själva titeln apostel, men de talar om den apostoliska funkt-
ionen. I augusti 2013 anordnade ANGA exempelvis konferensen Voice of the Apostles där Clark, Johnson 
och paret Baker alla var talare. (http://voa2013.com/speakers)  
45 Detta innebär inte att dessa förkunnare anammar Word of Faith-teologin ifrån helandeväckelsen. för-
kunnelsen om trons natur förblir dynamisk som hos Wimber. 

46 Christy Wimber, svärdotter till John, talade på Vineyard Summer Camp i Nyhem, juli 2013 om att vi kan 
gå igenom ökenperioder för bara där lär vi oss lyda Gud. 
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Detta är en preliminär bedömning som jag gör och uppställningen är gjord för att ge en 

skiss av den fortsatta utvecklingen, efter det som behandlas i uppsatsen och för att ge 

förslag för fortsatta studier. 
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8.3 Alternativa synsätt inom svensk litteratur om Andens gåvor 

Från början inkluderade denna uppsats fler frågeställningar och bearbetade också 

material från bland annat Naturlig Församlingsutveckling (Gåvornas tre fär-

ger/Schwartz) och Willow Creek (Som fisken i vattnet/Bubna). Jag skriver något kort och 

personligt om dessa böckers synsätt som en service till läsaren. 

Jämfört med undervisningen om Andens gåvor inom pentekostala traditioner, så ut-

märks CGM-material på några sätt:  

1. CGM räknar in betydligt fler gåvor än de nio som nämns i 1 Kor 12:8-10. Den 

mest betonade gåvan i CGM-materialet är evangelistens gåva.  

2. CGM har ett mycket pragmatiskt förhållningssätt till att upptäcka vilka nådegåvor 

som någon har. Eftersom rörelsen använde sig av sociologins verktyg, så kom den 

relativt snart att ta fram gåvoupptäckarmaterial som byggde på enkäter: Spiritual 

Gifts Inventory (gåvotest).  

3. CGM betonade inledningsvis de mindre spektakulära gåvorna (Pochek: 30f). 

Detta gjordes dels för att undvika kontroverser och dels för att det var gåvor som 

evangelisation, administration, ledarskap och undervisning som kunde integreras 

i de relativt pragmatiska modeller för församlingsliv som CGM uppmuntrade.  

4. Kunskapens ord och vishetens ord ges skiftande, men sällan rent övernaturliga 

definitioner (Pochek: passim).  

1972 kom det första gåvotestet: SGI-McMinn (Pochek: 29f). Testet skiljer mellan:  

1. Gåvorna: “not a natural talent, but rather a God-given ability which demonstrates 

to other believers that the Holy Spirit indwells the individual exercising the gift.”  

2. Tjänst (ministry), det sätt på vilket gåvorna brukas.  

3. Effekten, resultatet av gåvorna i funktion.  

Denna uppdelning har kommit att bestå inom många CGM-inspirerade gåvotest (Pochek: 

30), men det är inte tydligt i NFU- och WC-materialet. Andra tester har följt i SGI-

McMinns efterföljd, vilka har modifierat testet utifrån en alternativ exeges och fördjupad 

prövning av testens effektivitet. Pochek nämner följande:  
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• SGI-L (1984), en direkt modifierad version av SGI-McMinn  

• SGI-WMHQ (1979)  

• SGI-Gilbert (1986), som rekommenderas av Church Growth Inc.  

Inget av dessa tester har blivit översatta till svenska, utan här har följande gåvoupptäck-

armaterial publicerats:  

1. Gåvoupptäckande och kallelsevisshet av Kjell Sjöberg (1982, Handen: Salt & 

Ljus). Kjell Sjöberg skiljer mellan Andens nio gåvor och tjänstegåvor, men redovi-

sar inte någon detaljerad exeges för sina ställningstaganden. Undervisningen är 

praktisk och ett av Sjöberg själv konstruerat (?) gåvotest finns med i boken.  

2. Upptäck dina gudagåvor: en biblisk handbok för att hjälpa dig att upptäcka av 

Don och Katie Fortune översatt av Jörgen och Miriam Knudtzon. (1988, Billdal: 

Victoryförlaget)47 Boken fokuserar på gåvorna i Rom 12, som författarna kallar 

drivkraftsgåvor.  

3. Som fisken i vattnet av Bruce Bugbee/Willow Creek (WC), undervisningsbok med 

tillhörande separat gåvoupptäckarmaterial.  

4. Gåvornas tre färger, Christian Schwarz/NFU.  

De två första är inte längre i cirkulation. Eftersom WC och NFU båda befinner sig inom 

CGM-traditionen, så kan det vara värt att nämna ytterligare något om dess syn på gå-

vorna. Eddie Gibbs sammanfattar Wagners tankar från Your Spiritual Gifts Can Help Your 

Church Grow och för en diskussion kring dem i sin bok I believe in Church Growth. I det 

följande så utgår resonemanget från förstaupplagan av både dessa böcker, vilket belyser 

hur CGM-synen på Andens gåvor såg ut från början.  

Wagners speciella bidrag till teologin om Andens gåvor är att koppla dem till försam-

lingens evangelisation och tillväxt, och inte bara den inre uppbyggelsen (Gibbs: 324). 

Gåvorna är givna av Anden genom Guds nåd. De är inte naturliga talanger eller förvärvad 

förmåga (Gibbs: 324f). Gåvorna ges vid frälsningen. Wagner, citerad av Gibbs (328), 

skriver: “Spiritual gifts are reserved exclusively for Christians. No unbeliever has one 

47 Victory var en karismatisk församling i Göteborg som leddes av Kenneth Petterson och med Gerd Pet-
terson som lovsångsledare. 
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and every true believer in Jesus does.” I senare skrifter kom Wagner att räkna med möj-

ligheten att gåvor gavs vid separata tillfällen, efter omvändelsen, och han berättar hur 

han ”i augusti 1984” fick en helandegåva, med speciell inriktning på att bota led- och 

ryggproblem (Springer & Wimber: 60f). För Wagner är gåvorna permanent givna för-

mågor, “normally speaking a lifetime possession” och “there is no question in my mind 

that once we know what our gift is, we can depend on keeping it” (Gibbs: 330). Gibbs 

(330f) noterar att det finns andra, mer situationistiska synsätt, men finner frågan av-

gjord när 1 Pet 4:10f uppmanar oss att förvalta våra gåvor.  

Det finns många gåvor, fler än nio. Gibbs (325ff) ger uppemot 30 exempel. Utöver de 

gåvor som nämns i Nya Testamentets uppräkningar, så inkluderar Wagner och Gibbs 

också några exempel som det knappast råder koncensus om att betrakta som Andens 

gåvor:  

• Förmågan att leva i celibat.  

• Förmågan att glatt uthärda lidande för Kristi skull.  

• Martyrskap.  

• Frivillig fattigdom.  

Wagner anser också att följande gåvor kan anses vara indirekt belagda (Gibbs: 326):  

• Förbön (intercession).  

• Befrielsetjänst, att driva ut orena andar.  

• Missionärsgåvan, att kunna kommunicera till andra kulturer.  

8.3.1 Om NFU och Willow Creeks gåvosyn 

I dessa böcker är synsättet alltså hämtat från församlingstillväxtrörelsen/Church 

Growth movement (CGM). Gåvorna ses som statiskt givna i pånyttfödelsen. De ligger 

därefter latent. Möjligheten att få fler gåvor i efterhand negligeras. Gåvorna ska upp-

täckas och väckas till liv, inte vinnas. 

För att upptäcka sina gåvor används – utöver bön och sunt förnuft – verktyg från socio-

login. CGM-material använder olika slags enkäter för att identifiera gåvorna, och detta 

gäller också för Schwartz och Bubna. 
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Gåvorna är till sin natur konstitutionella, såväl i innehav som i manifestation. Trons gåva 

ses exempelvis som att vara konstant stark i tron. Generellt känner sig CGM-traditionen 

bekväm med att tala om gåvorna som förstärkta naturtalanger och tonar ner eller und-

viker helt de mer tydligt övernaturliga gåvorna, som kraftgärningar och tungotal. I an-

nan CGM-inspirerad undervisning kan de utlämnas helt. 

Kunskapens ord definieras som en fördjupad undervisningsgåva (WC) eller som en för-

måga att göra startegiska planer för församlingen (Schwartz) – att vara en slags försam-

lingstillväxtkonsult! Profetia ses som ett karaktärsdrag, att vara obekväm och påtala fel 

och brister där man ser dem. Uppmuntran, som är så tydligt fokus för profetia i 1 Kor 14, 

nämns knappt alls inom CGM-traditionen som något utmärkande för profeter. 

WC- och NFU-material skiljer inte mellan gåvor och tjänster. Tungotal och apostlaskap, 

helandegåvor och ledarskap – allt läggs i samma kategori. 

WC- och NFU-material ser inga paralleller mellan olika texter. Gåvan att ”styra” i 1 Kor 

12 är en annan gåva än gåvan att ”leda” i Rom 12. Den förra görs till en ren talang för 

administration och organisation – med tveksam exegetisk motivation. Gåvan att ”hjälpa” 

i 1 Kor 12 är skild från gåvan att ”tjäna” i Rom 12. Att ”hjälpa” ses som att vara en annan 

Herrens tjänare behjälplig med olika slags praktiska och understödjande insatser – åter-

igen är exegetiken tveksam. 

Det finns viktiga lärdomar att hämta från CGM-traditionen om gåvorna, men dess sta-

tiska syn på gåvorna och dessa ofta märkliga definitioner på innebörden av olika gåvor 

bör man se upp med. Dess främsta tillgång är att den uppmärksammar viktiga gåvor ut-

över de nio som nämns i 1 Kor 12:8-10. 
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