
 

 
 
 
Uppsala den 9 mars 2014 
 
 
 
Käre vän, 
 
Som din pastor vill skriva några rader till dig utifrån vad du säkert har hört och läst, om 
pastor Ulf och Birgittas beslut att så småningom upptas i den Katolska kyrkan. 
 
Först och främst: jag har fullt förtroende både för Ulf och Birgitta, och för det faktum att de 
lyssnar till och leds av den helige Andes tilltal. Jag tror tillsammans med dem båda att de 
följer Guds kallelse över deras personliga liv, och ber om Guds rika välsignelse över dem i 
detta. Deras steg ändrar ingenting av det som gjorts fram till nu, och jag känner en enorm 
tacksamhet för den fantastiska och unika grund de lagt för Livets Ords arbete både i och 
utanför Sverige! 
 
För många kan detta förstås väcka frågor och funderingar om deras personliga väg och val. 
Men när Petrus vände sig till Jesus för att få information om Johannes väg framåt - kanske 
utifrån omsorg, oro eller angelägenhet om honom - markerade Jesus tydligt var hans fokus 
behövde ligga: följ du mig. Var inte för upptagen med frågeställningar om någon annan - 
frågor som kanske aldrig får de kompletta, uttömmande svar som du skulle önska. Följ du 
mig, och tro mig om att jag tar hand om de andra. Livets Ord är är en trosförsamling, och tro 
är att lita på Gud och på Guds ledning - också i varandras liv. 
 
Som ni alla vet har pastor Ulf redan lämnat vidare herdestaven för församlingen och han och 
Birgitta har gått i pension. Det steg de nu tar är, som du har hört, personligt och sker utifrån 
en personlig kallelse. Det är därmed också skilt från Livets Ord som församling och arbete. 
För många, kanske främst dig som varit med i vår församling länge, kan det vara en ny och 
ovan tanke att pastor Ulfs väg inte per automatik är densamma som Livets Ords. Men den 
dagen måste naturligtvis komma, för eller senare. 
 
När det gäller framtiden för församlingen Livets Ord och hela vårt arbete, kommer vi fortsatt 
att sträva efter efter större och starkare enhet med hela övriga Kristi Kropp, men vi gör detta 
utifrån en tydlig identitet som en evangelisk, karismatisk församling. Det är vi och det förblir 
vi. I den här processen har jag talat med hela vår församlingsledning och alla våra 
pastorspar, och funnit en fullständig enhet i detta, en helhjärtad, rörande uppbackning av 
mig som pastor och inte minst en djup överlåtelse till Livets Ords församling, vision och 
kallelse.  
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Vi känner tillsammans en enorm glädje och inspiration att gå vidare in i framtiden och att 
tillsammans med dig bygga på den starka och solida grund som är lagd, här i Uppsala, i 
Sverige och i vårt arbete ut över hela världen! 
 
Jag tror att du som är en del av vår församling, inte först och främst är det för en viss 
persons skull - oavsett om han heter Ulf Ekman, Joakim Lundqvist eller något annat. I så fall 
bygger man på fel grund. Jag tror istället att du är här för att har Gud placerat dig här, för att 
du känner en tillhörighet och i ditt hjärta bejakar och berörs av det som är den här 
församlingens passion och uppgift: 
 
- Att utrusta Guds folk med hans trosord 
- Att vara - och ännu mer bli - en varm och utåtriktad kyrka som älskar Jesus och älskar 

människor. 
- Att effektivt arbeta med mission tills de goda nyheterna om Jesus Kristus har nått varje 

folk 
- Att tillsammans leva i den helige Andes övernaturliga verklighet och kraft. 
- Att se människor komma till tro på Jesus och bli hans efterföljare i vår stad och vårt land.  
- Att vara Guds hand av barmhärtighet för de svaga och utsatta, de fattiga och hungriga, de 

marginaliserade och hemlösa. 
- Att stå upp för sanningen, för livet, familjen, friheten och människovärdet 
- Att välsigna Israel och det judiska folket, och önska Jerusalem frid 
- Att mötas tillsammans som Guds familj på den här platsen, i gudstjänst, lovsång, bön, 

gemenskap och bibelundervisning, och bygga starka, öppna och djupa relationer med 
varandra. 

- Att stödja, be för, träna och utrusta nästa generation och ge den bästa möjliga 
förutsättningar att gå längre för Jesus än någon annan före den. 

 
Detta är Livets Ord! Detta är vår gemensamma kallelse, dröm och passion. Om du kan säga ja 
och amen till den visionen, kan du också vara helt trygg med vår inriktning, nu och framåt. 
 
Så låt oss lägga pastor Ulf och Birgitta i Guds trygga händer, be om Herrens rika välsignelse 
över deras resa framåt, och fortsätta att följa Jesus på den väg han kallat oss som församling 
att gå. 
 
 
Med all kärlek och mina trogna förböner, 
 
 
 
Joakim Lundqvist 
Pastor 
Livets Ord 
 
 
 
 


