
Ur-Baptistisk Pingst brev 142 

Från pingstväckelsens början – 4 

  Dags för nummer 4 i serien infobrev med citerad text från Förlaget Filadelfias skrift om tal 
och predikningar som hölls på världspingstkonferensen i Stockholm 1955, och jag håller mig 
till pastor Roswell J. Flowers historiska exposé. I detta brev gäller från sidorna 31-33: 

  ”Åren 1906, 1907 och 1908 var anmärkningsvärda år, då pingstbudskapet fick en världsvid 
spridning. Los Angeles, Californien och Missionen vid Azusa Street blev symbolen för 
pingsten. Det blev emellertid svårt att utöva kontroll därifrån över rörelsen alltefter som nya 
centra kom till stånd, där man ej frågade efter Missionen vid Azusa Street. Tidningar började 
komma ut jämsides med den som redan publicerades i Houston, Texas (med grund i de båda 
stulna internationella adresslistorna i Azusa Street av William Seymors sekreterare Klara 
Lum, min anm., se infobrev 134 *), The Apostolic Faith. En ny tidning med samma namn kom 
ut i Los Angeles (byggt på de 20 ej stulna nationella adresslistorna, min anm. *).  

  The Bridegroom`s Messenger kom ut i Atlanta, Georgia, The Way of Faith i Columbia, The 
new Acts i Alliance Ohio, The Latter Rain Evangel och Pentecostal Testimony i Chicago, 
Illinois, The Church of God Evangel i Cleveland, Tennessee och The Pentecostal Holliness 
Advocate i Franklin Springs, Georgia. Alla dessa bidrog till rörelsens spridning, så att det blev 
omöjligt att utöva kontroll över den från Missionen vid Azusa Street (vars pastor William 
Seymor alltmer blivit, på ett okristet sätt, åsidosatt som ”pingstledare”, min anm. *) eller 
från Houston, Texas. Den rörelse, som gick under namnet Apostolic Faith, Apostoliska tron, 
kallad så av Chas F. Parham och de första medarbetarna i Texas och senare Californien, hade 
i själva verket blivit en pingströrelse och en faktor att räkna med i den religiösa världen.  

  Men väckelsens spridning skulle ej bli begränsad till Förenta staterna och Canada. Den 
skulle komma att spridas över haven till varje världsdel, och den snabbhet, varmed denna 
kedjereaktion ägde rum, är minst sagt förbluffande.  

  Vem kan utrannsaka Herrens vägar? Vem kunde ha föreställt sig följderna av att pastor T. B. 
Barrat beslöt sig för att besöka Förenta staterna åt 1906. Pastor Barrat, som var präst inom 
metodistkyrkan i Kristiania, Norge, ämnade besöka Amerika för att samla medel till en 
stadsmission i landets huvudstad. Hans penninginsamlingar rönte ingen framgång, men han 
fick någonting som var mycket bättre. Han kom i förbindelse med den Apostoliska trons 
mission New York och blev vaken över sitt andliga behov, öppnade sitt hjärta, bidade och 
fick uppleva Andens dop den 7 oktober 1906. Han återvände hem, och som frukt av hans 
arbete utbröt en väckelse i Norge i januari 1907.  

   Kristiania, nuvarande Oslo, blev centrum för en kedjereaktion, som förde pingstväckelsen 
till Sverige, England, Danmark och många andra platser på kontinenten. Pastor Lewi Pethrus 
läste om Barrats möten i en stockholmstidning i januari 1907 och reste till Oslo. Genom 
denna kontakt introducerades pingstväckelsen i Sverige. A. A. Boddy, kyrkoherde vid den 
episkopala Allahelgonkyrkan i Sunderland, England, tillbringade fyra dagar tillsammans med 
pastor Barrat och reste sedan hem. Som följd av hans verksamhet började särlaregnet att 
falla över Sunderland i september 1907. Den första stad i Skottland, som fick vara med om 



en särlaregnsväckelse, var Kilsyth. Det var också 1907. Två missionärer sändes från Oslo till 
Schweiz och förde pingstens budskap med sig till det landet år 1908.  
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