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Erkännanden  
Boken om Maria Woodworth-Etters liv och tjänst är bland det mest fasci-

nerande jag har läst på länge! 
Maria Woodworth-Etter var pionjär vid en tid då kvinnor inte fick predika, 

inte hade rösträtt, och litet tillspetsat ansågs vara på rymmen om de var mer 
än tre meter från spisen. Guds kallelse på Marias liv och hennes kärlek till 
Jesus var dock så stark att etablissemangets lagar och traditioner inte kunde 
tillåtas hålla henne tillbaka. Hon mötte oerhörda svårigheter och tog sig 
genom dem i den helige Andes kraft. Roberts Liardon skriver om Maria på 
sidan 12 i sin bok Guds Generaler: ”Inte sedan Apostlagärningarnas tid har 
det funnits en mäktigare kanal för Guds Andes manifestationer än Maria 
Woodworth-Etter.” 

Madeleine har översatt kortare avsnitt av flera källor, bland annat Marias 
egen bok ”Diary of Signs and Wonders”, där vi får ta del av hennes dagboks-
redogörelser. Marias berättelse varvas med Madeleines egna kommentarer. 
Urvalet av texter, kombinerat med Madeleines lättflytande prosa gör att 
boken är svår att lägga ifrån sig. 

En mycket spännande och tankeväckande läsning, som förtjänar stor 
spridning! 

                                                                                             Annchristine Kron 
 
Denna bok är i sanning en enda stor utmaning från början till slut! 
Du håller just nu ”dynamit” i din hand, ”andlig dynamit” innehållande en 

oerhörd sprängkraft. En kraft som kan förvandla både ditt och många andras 
liv! 

Det är uppenbart att kristenheten har förlorat det som präglade den första 
kristna tiden både i kraft och den helige Andes närvaro och överbevisning. 
Detta som är den apostoliska grunden, är när församlingen åter får bevittna 
och förstå kraften i Jesus blod och betydelsen av Golgata kors och denna oer-
hörda seger. 

Äntligen har en väl genomarbetad bok givets ut på svenska som med störs-
ta tydlighet visar på att det som gått förlorat är möjligt att återerövra för vår 
tid. Vägen till väckelse, helande och Gudsuppenbarelse av det äkta slaget. En 
bok full av gripande autentiska exempel på Guds oerhörda och obegränsade 
kraft och makt. Det är sällan man läser något som berör så djupt och som fö-
der en sådan djup längtan! 

Maria Woodworh-Etters överlåtna liv föder hopp för alla dem som inte gett 
upp hoppet om en ”ny tid” för Guds rikes synliggörande i vårt land.  
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Maria är ett levande exempel på en person som ”dör från sitt egna jag” och 
därmed får Guds favör att bli ett mäktigt redskap i den levande Gudens hand. 

Boken är ett välkommet svar på mångas längtan, men också ett avklädande 
av den ”föreningskristendom” som i vår tid förlorat både udd och kraft. Men 
boken utgör även en hoppfull dokumentation om att det omöjliga är möjligt 
att åter kunna synliggöras även i vår andligt utarmade tid. 

Den styrka och överlåtelse som i denna bok noggrant beskrivs av denna 
kvinnas liv utgör en oerhört stark kontrast till det som från våra talarstolar 
idag ”bara talas om” men som inte genom den helige Andes kraft bevisas som 
genuin kristen tro. 

Det som Bibeln så tydligt framhåller, att när det rena gudsordet predikas 
med kraft skall det också efterföljas av under och tecken, tydliggörs i sanning 
genom bokens många exempel.  

Bokens innehåll, blir också en uppgörelse med allt det i den kristna kyrkan 
som ”bär på ett sken av Gudsfruktan” men av olika anledningar ”inte vill veta 
av dess kraft”. 

De många helanden som redovisas för läsaren av alla slags sjukdomar och 
krämpor, oftast med omedelbart resultat inför många människors åsyn som 
relaterade till en helöverlåten tjänarinnas frimodighet och tro, väcker den 
djupaste beröring och respekt. Starka exempel på när den Helige Ande får 
manifestera Guds Rike i harmoni med Hans Ord och där namnet Jesus blir 
ärat och lyfts högt från hjärtan som i uppriktig kärlek tillber och ärar Honom.  

Boken beskriver också märkliga yttringar som sker när Guds kraft möter 
oss mänskliga varelser, yttringar som för vissa säkert kommer att framstå 
som högst märkliga och kanske främmande. Jesu egna ord ”av frukten känner 
ni trädet” blir dock här i högsta grad användbara och vägledande. 

Maria Woodworh-Etters liv och tjänst, som den här boken så ingående be-
skriver, borde enligt min mening, sätta standarden för vad vi är i akut behov 
i den kristna kyrkan idag, beträffande frälsning och helanden, tecken och un-
der. Något som är helt i linje med Jesus egna löften, nämligen ”det som skulle 
följa dem som tror”. 

Boken föder i sanning tro, Guds egen tro…den enda tro vi är i akut behov 
av i nuläget. Men den föder också ett inre rop efter det som skulle förändra 
ett helt land om det fick upplevas och manifesteras. 

Boken visar också på det motstånd som reser sig genom människor, både 
troende och icke troende, när en människa reservationslöst ger sig till Gud 
och hans egna syften. 

Personligen är jag övertygad om, att denna bok har en förutsättning att 
förvandla människors liv på djupet, bli till en vändpunkt i mångas liv. Till en 
ny överlåtelse och ett utbedjande att av nåd få blir vår tids redskap i den le-
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vande Gudens hand. En man och kvinna som Gud får möjlighet att använda 
för att visa vem han i sanning är. Som får vara med och sätta en ny standard 
för vår tid, Guds egen standard. Det är denna förlorade kraft som boken, i 
motsats till vår situation, så tydligt levandegör och bekräftar, Guds egen 
mäktiga kraft, som nu måste återerövras i vår egen tid.  

Denna kraft är så många människor just nu i akut behov av att få se mani-
festerad och verksam, till frälsning, helande och upprättelse. 

Maria Woodworth-Etter uppmuntrar också i boken just oss, att söka mer 
kraft från Gud till att göra de mirakelgärningar som Jesus sade att de troende 
skulle göra i hans namn. 

Men i likhet med Maria tycks en ”egen dödsprocess” då vara en förut-
sättning för att få bli dessa ”vår tids redskap” till frälsning, helande och 
räddning för många sökande, sjuka och trasiga människor. Priset är nog i 
högsta grad värt att betala! 

Roland Wolst 
Grundare till Team Med Uppdrag (TMU) 1982 tillika  

grundare till ”Naemihemmet – Guds eget bönehus”, 2017. 
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Maria, miraklernas kvinna 

En scenuppsättning 
Föreställ dig att din vän övertalar dig att följa med till ett tältmöte i 

USA runt förra sekelskiftet.  
– Det här måste upplevas, säger han. Du kommer inte att tro att det 

är sant om jag bara berättar det för dig. 
Så din nyfikenhet är väckt. Ni färdas en bra bit utanför staden. Där 

du förväntar dig landsbygd står ett åttatusenmannatält omgivet av 
flera mindre tält. Ett helt samhälle verkar ha byggts upp. Tältet är full-
satt, och ändå är det många som trängs utanför. Eftersom din vän är 
en känd pastor, lyckas ni tränga er fram till den främre delen av tältet 
där andra förkunnare som hjälper till sitter. 

Du ser dig förundrat omkring. Människorna strålar som av ett 
överjordiskt ljus. Här och var ligger en del utslagna på marken. Men 
mest fascineras du av musiken. Ljudet som av en himmelsk kör böljar 
fram och tillbaka över folkhavet. Så hör du det omisskännliga ljudet 
av harpospel och ser dig om efter harpan. Ett så stort instrument går 
ju inte att dölja, men hur du än spanar ser du ingen harpa. Men – där 
sitter ju en kvinna och spelar i luften med rörelser som antyder en 
osynlig harpa! Och ljudet är fullt hörbart. 

Senare i gudstjänsten hör du även andra instrument, som du inte 
kan upptäcka. Du hör körsång som inte ens kan frambringas av 
mänskliga stämband – den kommer från änglar.  

Längst fram står en liten, vitklädd äldre kvinna. Hennes röst är 
stark och bärande, vilket man inte förväntar sig när man ser hennes 
späda gestalt. Aldrig har du hört någon tala med sådan auktoritet. 
Barskt befaller hon sjukdomar och demoner att ge sig iväg. Och un-
derverk händer. Inför dina ögon ser du hur öppna cancersår läks, tu-
mörer faller av, blinda får sin syn och flera som varit döva sedan föd-
seln hör för första gången i sitt liv. En döende kvinna bärs fram på 
bår. Det ser ut som att hon ska dö framför dina ögon. Men när kvinnan 
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i vitt lägger händerna på henne tar det inte många minuter innan hon 
reser sig upp och högljutt prisar Herren. 

Du hör konstiga tungomål som uttyds till engelska. Människor grå-
ter av förkrosselse och många vänder om. Flera som kommit tillbaka 
från sitt till synes medvetslösa tillstånd får tillåtelse att inta talarsto-
len och berätta om hur de fått uppleva både himmel och helvete och 
förstått att de måste välja. En ung flicka som varit ”borta” i över en 
timme berättar vad hon varit med om, och avslutar med en apell till 
omvändelse som inte många kan stå emot. 

Så får du höra förutsägelser om Jesu snara ankomst och händelser i 
anslutning till detta. De berör dig på djupet. Tiden är kort, och det är 
därför angeläget att lägga av allt som kan hindra din tjänst för Herren. 

Men det du kanske berörs allra mest av är den påtagliga heliga at-
mosfären. Här är inte utrymme för manipulation och förfalskning. All-
ting som sker är äkta. Du känner på dig att om någon skulle försöka 
fejka något skulle det som hände med Ananias och Safira i Apostla-
gärningarna mycket väl kunna upprepas. Ingen människa försöker ta 
äran åt sig eller dra uppmärksamheten till sig själv. All uppmärk-
samhet riktas på Gud. Lovsången är tillägnad honom. 

Plötsligt ser du hur en dimma sveper in över församlingen. Den 
förtätas och rullar fram mot dig. De som sitter framför dig vacklar till, 
och verkar ha svårt att stå upprätta. När molnet kommer allt närmare 
känner du dig märkligt tyngdlös. Plötsligt är du förflyttad till en annan 
dimension borta från den fysiska världen… 

Låter det som en dröm? Det skedde gång på gång under 1800-
talets sista decennier och 1900-talets början. Och varför skulle det inte 
kunna ske igen, om vi är villiga att betala priset; villiga att dö bort från 
oss själva och börja vandra i lydnad för Honom som sitter på tronen? 

En kort historisk introduktion 
Redan som 13-åring upplevde Maria Woodworth-Etter (1844-

1924) kallelsen att leda de förlorade till Kristus, men omständig-
heterna, bland annat att hon var kvinna, höll henne tillbaka under 
många år. Hon hann bli 35 år innan dörrarna öppnades. Men från för-
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sta dagen följde ovanliga manifestationer hennes förkunnelse. Männi-
skor kom i trans och såg himlen, helvetet och framtidssyner. Tusen-
tals djupgående omvändelser inträffade, ofta åtföljda av ett dop i den 
helige Ande. Guds Ande verkade till och med på dem som inte ens be-
sökte mötena. Ibland kom människor i hänryckning i sina hem flera 
kilometer bort från mötestältet. 

Tidvis var Guds härlighetsmoln synligt. Då kunde ingen stå upp.  
Gud ledde syster Etter eller som hon kallades ”modern i Israel” till 

de svårast tänkbara platser, där det saknades kristen verksamhet el-
ler där församlingen var avfällig. Hon mötte motstånd från alla håll, 
råbarkade ligister som kastade stenar på henne, negativa troende och 
djävulen själv, men hon backade aldrig från Guds tilltal. 

Snart började dramatiska helanden äga rum. Alla slags sjukdomar, 
väl bevittnade och dokumenterade, botades övernaturligt.  

Hennes tält med 8000 sittplatser fylldes till sista plats och ändå 
fick inte alltid alla rum innanför tältets väggar.  

Möt en kvinna som var helt överlåten till Herren och inte höll till-
baka! Under hennes sista år i livet verkade Guds Ande lika mäktigt i 
mötena som under hennes yngre dagar, trots hennes kroppsliga svag-
het, ja faktiskt ännu mäktigare.  

Hon sökte aldrig manifestationerna. Hon lyssnade till Andens ma-
ningar. I våra dagar har en del förkunnare så fascinerats av över-
naturliga manifestationer att de söker dessa mer än Herren själv. En 
varningsklocka inför sådana möten är att där saknas verklig omvän-
delse och att Gudsordet får en undanskymd plats. För att bli så an-
vänd av Gud som Maria Woodworth-Etter var, krävs att man gått ige-
nom en dödsprocess från köttet och behovet av att vara någon, och se-
dan förblir på offeraltaret varje dag. På grund av Marias ödmjukhet, 
lydnad och lyhördhet för Andens maningar fick hon vad många menar 
var den mäktigaste tjänst någon haft efter apostlarnas tid. 

I de kretsar hon växte upp var det otänkbart att vara kvinna och 
förkunnare. Under mitten av 1800-talet fick kvinnor inte ens rösta, så 
en kvinnlig predikant skulle ses med stort ogillande. Men Gud kallade 
henne gång på gång. Hon ville verkligen lyda, men hade så många in-
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vändningar. Hon saknade utbildning, hon tyckte själv hon saknade 
tillräcklig bibelkunskap, hennes make sade nej och ville hon skulle 
vara hemma, hennes barn behövde henne, och så vidare. Herren gav 
henne svar på allt. Åren innan hon med bävande hjärta tog steget ut i 
tjänst präglades av ofattbara förluster. Hennes barn dog, det ena efter 
det andra av hennes sex barn, och till slut var bara det äldsta barnet 
kvar. Och den motsträvige maken.  

I sin första bok Life and experience of Maria B. Woodworth, som 
kom ut 1885, beskrev hon sitt liv fram till dess. Hon skrev att syftet 
med den var att stimulera – speciellt de unga – att ställa sig på Sions 
murar och proklamera Guds sanning till en döende värld utan att låta 
sig nedslås av känslor av svaghet och ovärdighet. Istället hoppades 
hon att hennes bok om prövningar, triumfer, kamp och framgångar 
skulle inspirera läsaren att överlåta sig och låta Gud verka fram sin 
vilja.  

Låt dig inspireras av denna kvinnas tjänst som av många anses 
förmedla den mäktigaste pingstutgjutelsen sedan Apostlagärningarnas 
dagar! 


