Uma breve panorâmica do

Consórcio Santidade Wesleyana
Jonathan Raymond S.
Trindade Ocidental Universidade

Quero agradecer ao Kevin Mannoia por esta oportunidade de compartilhar algumas informações
de fundo ção sobre a Santidade Wesleyana Consortium ea sua importância para o património
Wesleyan, orientado faculdades e universidades Wesleyan. Então, eu ofereço este breve
panorama.
Mais de seis anos atrás (final de 2002), ao pequeno-almoço juntos, três amigos continuaram com
uma conversa seminal sobre "a influência da mensagem de santidade na Igreja global ao longo
do século passado." Os três amigos foram Kevin Mannoia, David Bundy, e Don Dayton. partir
de sua discussão cresceu a Santidade Wesleyana Study Group, uma reunião de cerca de quarenta
pesquisadores inicialmente sete e, eventualmente, treze historicamente orientada denominações
Santidade Wesleyana. O que se seguiu foi o Consórcio Wesleyan Santidade, o Wesley Santidade
Manifesto, eventos para a pastoral recursos e networking , as cimeiras Santidade regional
centrada na pregação Santidade e inspiração, e muitas outras iniciativas, nas palavras de John
Wesley, "espalhar a santidade bíblica sobre a terra."
Em maio de 2004, The Wesleyan Santidade Study Group foi formado como a santidade
wesleyana Projeto Estudo em Azusa Pacífico University. Atrás desta iniciativa, a benção eo
apoio financeiro dos líderes denominacionais. Três representantes acadêmicos se reuniram na
APU om fr cada denominação, incluindo N azarene, Metodista Livre, irmãos em Cristo,
missionário, o Exército da Salvação, Igreja Evangélica e Amigos de Deus. O WHSG reuniu
quatro vezes em quatro anos adicionando aos grupos mais diversas denominações, incluindo
Four Square, Pentecostal Internacional de Santidade, escudo da fé, a Igreja de Deus em Cristo,
Igreja de Deus de Cleveland, e Aliança Cristã e Missionária.
Esta reunião inaugural maio 2004 serviu para dar uma visão global e histórica do oliness H, e
suas questões básicas e principais temas até os dias atuais. A agenda de trabalho de três anos foi
elaborado um consenso comum sobre alguns temas importantes, os resultados finais, por escrito
atribuições e os próximos passos. membros do grupo de estudo concordaram em se reunir
novamente no ano, de um tempo. estudo do grupo de trabalho O continuado durante um período
adicional de R fou com alguma perda, ganho e crescimento icipants parte eventualmente
incluindo 40 professores universitários Wesleyan ao longo dos quatro anos.
Dos quatro anos de estudo e de diálogo cresceu a Santidade Wesleyana do Consórcio e de três
pontas, integ iniciativa nominal (circulação), incluindo: 1. contínua reflexão acadêmica, Escrita

e Diálogo (WHSG) 2. Resourcing Pastoral e Redes nacionais e regionais de líderes
denominacionais e 3) um foco na Pregação e inspiração através Wesleyan Holiness cimeiras.

Reflexão Acadêmica, Redação, e diálogo
O encontro anual dos acadêmicos e estudiosos gerou um modesto, mas o corpo atraente da
literatura refletindo o pensamento contemporâneo sobre a questão da Santidade. Participantes ler
e discus sed artigos sobre uma variedade de tópicos e trabalhou em pequenos grupos para
desenvolver e discutir as declarações posição de consenso. A fruto do seu trabalho inclui três
produtos importantes:
"A Santidade Wesleyana Manifesto" - um documento de duas páginas que descreve a
crise que enfrentamos hoje, a mensagem que temos, e as medidas que podemos tomar em
relação a Santidade. (Feb.2006)
"Fresh Eyes em Santidade: viver o Manifesto de Santidade" - uma discussão de sete
dimensões da santidade: a essência da santidade, a catolicidade da Santidade, Santidade e
Cultura, Santidade e Comunidade, Santidade e preocupação social, eo desafio da
comunicação Santidade. (Março de 2007)
A publicação, pelo Eerdmans de um livro intitulado O Manifesto de Santidade. O livro é
uma coletânea de artigos escritos por vários participantes e editado por Kevin Mannoia e
Don Thorsen (Janeiro 2008)
Os dois primeiros produtos do grupo de estudo pode ser encontrado na Wesleyan Santidade
Consórcio: website http://holinessandunity.org . utras ensaios escritos para as discussões do
grupo de estudo também são listados no site sob o título "artigo mensal". O site é rico em uma
variedade de inovações promover o trabalho do CRA, incluindo a publicação do documento
Manifesto Santidade Wesleyana em Inglês, espanhol, chinês e coreano.

Pastoral recursos e Networking
Pouco tempo depois o grupo de estudo primeira reunião em Maio de 2004, o ministério prático
de contatos com líderes regionais (Superintendentes, Superintendentes Distritais, Comandantes
de Divisão, etc) começou uma iniciativa para alcançar-out para os pastores locais para estender a
influência e os benefícios da trabalho que está sendo feito pelo Grupo de Estudo Santidade
Wesleyana. O sul da Califórnia Regional líderes da rede previsto para o primeiro 'Pastores
Santidade o dia. Este evento-chave foi realizada em conjunto com a segunda reunião do grupo de
estudo ª e maio 2005. Um evento marcante, intitulada Santidade no Século 21, se reuniu e reuniu o

branco e preto Santidade movimento e elementos da Santidade Pentecostal e grupos revivalista e
pacífico restabelecido na tradição Wesleyana. primeiro Santidade Pastores Dia sucesso Este
conjunto um modelo. É ocasionada recolhimentos futuros da mesma natureza, em fevereiro de
2006 (Pomona, CA), março de 2007 (Ontario, CA), setembro de 2007 (Indianapolis, IN), Abril
de 2008 (Pasadena), Setembro de 2008 (Anderson, IN) e uma jovem Santidade líderes 'Hang Out
coleta (agosto 2006).
Pregação e Inspiração
A inovação mais recente no âmbito dos trabalhos do consórcio foi descoberto inicialmente entre
os líderes Nazareno. Eles iniciado eventos locais organizados por lideranças locais. duas
cimeiras Santidade desde pregação e inspiração centrada sobre a santidade para as populações
locais e pastores de área (Circleville, Ohio, Colorado Springs, CO).

Sustentada Liderança: Visão, iniciativa e apoio
eral realidades Sev entrar em foco quando looki ng para os últimos seis anos. Existe a realidade
de que –
1. Deus está no trabalho, que renova sua igreja. "Eis aqui, vou fazer uma coisa nova," - Isaías
43:19
Sempre que na Igreja há atrofia, desvendando, declínio, perdeu terreno, diminuição ou
negligência, Deus é conhecido por levantar-se um novo meio doce de graça, uma forma renovada
para a frente, a revitalização da ação humana para o Reino termina.
2. A solução coletiva para abraçar uma visão, tomar a iniciativa, e prestar apoio foi abraçado
pelas autoridades nacionais, líderes denominacionais reunidos em Dallas, Texas, em setembro de
2006, para considerar os resultados emergentes da Santidade Wesleyana Grupo de Estudo e para
formar o Consórcio Santidade Wesleyana . Este grupo liderança concordaram em continuar a
propagação da "santidade bíblica Across the Land". Fizeram-1), facilitando o diálogo teológico
entre grupos com herança comum e uma mensagem comum, 2) por apoiar eventos que reúnem
jovens líderes e outro em torno da idéia de santidade, e 3) através do incentivo e apoio ing a
multiplicação de redes regionais, de dia pastor, e cimeiras local centrada em Santidade. Eles
concordaram em dar-se a unidade dentro e entre as igrejas participantes, para levantar uma voz
Santidade a mais ampla da Igreja, e promover a centralidade e importância missional de
Santidade para o futuro da Igreja.
3. Não há nenhum plano mestre. Registaram-se en nenhum grande estratégia. Não é só o curso,
dinâmica de Santo Espírito de orientação e direção. Nessa dinâmica, há a chamada de um

número crescente de pessoas para a obediência, consagração e fidelidade de resposta ao líder do
Espírito Santo e um despertar para a tradição Wesleyan Santidade rica que é o nosso s em ambos
os ortodoxia e ortopraxia para o dia 21 século.
4. Não há intervenção humana. Delícias em Deus derramando sua graça sobre o mundo através
da agência humana. Os santos no centro deste movimento de renovação incluem David Bundy,
Don Thorsen, e muitos outros. Mas eu seria muito negligente se eu fiz não mencionar o
perseverante, mantendo a liderança do servo de Kevin Mannoia. Sua visão, foco e abertura ao
Espírito de liderança tem sido a thr discussão central oughout a tapeçaria em desenvolvimento.
Como, protagonista principal organizador e presidente da Santidade Wesleyana Consortium,
Kevin Mannoia é um exemplar defensor da fidelidade a Grande Comissão que leva a sério a via
salutis de uma salvação plena em Cristo. Como um participante do Grupo de Estudos
Santidade Wesleyana que admirava a sua visão e movimentação, quero agradecer a você por sua
fidelidade Kevin e inspiração.
Finalmente, há muito que Academic comunidades de fé CCCU (faculdades e universidades)
podem fazer e podem beneficiar-se nesta iniciativa Santidade Wesleyana. Para citar apenas
alguns, nós podemos Faça santidade e ss wholene um tema para o ano no campus es nossa.
Obter ª e Santidade livro Manifesto em nossa loja do livro s.
Estimular a reflexão sobre o Manifesto de Santidade e Fresh Eyes em documentos
Santidade em cursos específicos.
Falar em capela no c topi nós mesmos.
Aqueles de nós que temos um seminário com a nossa é a faculdade ou universidade,
podemos apoiar o desenvolvimento pastoral e recrutamento de inscrição no seminário
através de incentivar os nossos professores a participar do seminário e de apoio pastoral
da mobilização de recursos e eventos de rede em nossa regiao.
Estas são apenas algumas idéias que estou praticando na Trindade Ocidental University, uma
universidade que não tem muito a uma herança Wesleyana ou eleitoral. Tenho certeza que você
pode pensar de outra forma de contratação. Como as faculdades e universidades fundadas e
baseadas na tradição Wesleyan Santidade, nós temos muito a reclamar ea Santidade Wesleyana
Grupo de Estudo e Consórcio pode nos ajudar a encontrar nosso caminho de volta e nosso
caminho.
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