
 
Gud uppenbarade sig tidigt för Maria Woodworth Etter och gav henne en kallelse att predika. Foto: Historisk bild 

RECENSION. 1800-TALSPREDIKANT ÅTFÖLJDES AV UNDER OCH TECKEN 

Maria W Etter – en ovanlig troskvinna 
Madeleine Wallgren har sammanställt en biografi om Maria Woodworth Etter (1844–1924), en minst sagt 
enastående kvinna, som fick se helt unika manifestationer av Guds kraft i sin tjänst. 
Hon föddes under enkla förhållanden i staten Ohio och fick en mycket bristfällig skolutbildning. När hon 
var 13 år kom hon till tro på Jesus och blev döpt, men ända fram till 40-årsåldern präglades livet av tunga 
sorger och prövningar; bland annat dog fem av hennes sex barn i tidig ålder. 
Gud uppenbarade sig tidigt för Maria och gav henne en kallelse att predika, men det var först efter 
många tuffa år som Gud uppenbarade sig på nytt för henne och gav henne en helt unik utrustning. 



Sin första kampanj genomförde hon på en plats som kallades för Devil’s Den (Djävulens håla), ökänd för 
sin ondska och gudlöshet. Men Guds kraft bröt ner allt motstånd och en församling restes upp – detta i en 
tid då det i de sammanhang hon rörde sig var otänkbart med kvinnliga förkunnare. 
Maria besökte många andra platser och överallt kom det rapporter om omvändelser och mäktiga 
helandeunder. Hela samhällen förvandlades genom Guds kraft och nya församlingar etablerades. Med 
tiden gjorde hon allt längre resor. 
Stora skaror samlades och spektakulära tecken och under hände. Flera blev frälsta och helade på samma 
gång, och många låg helt utslagna av den helige Andes kraft. 
Flera decennier innan pingstelden föll i den enkla lokalen på Azusa Street i Los Angeles 1906, var det i 
Marias kampanjer vanligt med andedop, tungotal och andra andliga gåvor. Sjukdomsandar drevs ut med 
stor auktoritet, och vid flera tillfällen förekom det att övertygade ateister omvände sig. 
Det utförliga källmateralet beskriver många starka syner och uppenbarelser, änglabesök och mäktiga 
under, som till och med överträffar dem som beskrivs i Bibeln. 
Det starkaste exemplet är en pojke som från födseln var blind, döv, stum och förståndshandikappad och 
dagligen plågades av svåra kramper. Efter förbön började alla sinnen fungera, kramperna upphörde och 
dessutom begåvades pojken med ett lysande intellekt. 
Men Maria Woodworth Etters tjänst var långt ifrån problemfri; hon fick möta mycket kritik av olika 
anledningar. Wallgren utreder detta, utifrån källmaterialet, och kompletterar med egna kommentarer. 
Tydligt framgår att denna märkliga gudskvinna levde ett liv som, mitt i all svaghet, kom att betyda så 
mycket för så många. Som så många gånger förr bekräftas Paulus ord om att Gud utser det som ingenting 
är och att Guds kraft fullkomnas i svaghet. Här visar sig också Guds suveränitet att resa upp vem han vill 
att bli ett redskap som går till historien och höjer sig över mängden. 
Författaren har gjort ett gediget arbete att sammanställa materialet. Ska man anmärka på något så 
förekommer då och då enstaka felaktiga ordval i översättningen, som stör rytmen i läsningen. Dessutom 
skrivs de citerade avsnitten i en så liten stil att det försvårar läsningen. En utförlig litteraturförteckning 
hade också varit bra att ha med, för dem som vill studera vidare. 
Bortsett från detta erbjuder boken en mycket intressant läsning som väcker många tankar att reflektera 
över. 
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