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Uppsala den 9 mars 2014 
 

Kära församlingsmedlem! 

Som du så väl vet har det skett flera och goda förändringar under det senaste året. När vi nu 
ser tillbaka har det varit trettio underbara år med Livets Ord och vi känner en så stor 
tacksamhet och glädje till Herren för allt vi fått vara med om. Vi vill verkligen tacka dig som 
församlingsmedlem ur djupet av våra hjärtan för hur du troget tjänar i församlingen och 
älskar Jesus. Han är församlingens Herre. Jag är också tacksam för hur pastor Joakim 
Lundqvist har kommit in som min efterträdare och tar församlingen vidare i enlighet med 
den vision och det uppdrag vi upplevt att Herren gett oss. Det är en härlig uppåtvind just nu. 
Uppdraget står kvar och så mycket finns kvar att göra.     

När du nu läser detta har du säkert redan hört om den stora nyhet jag berättade om under 
söndagsgudstjänsten idag den 9 mars. Det jag berättade var att Birgitta och jag nu under 
våren kommer att avsluta vårt engagemang i denna underbara församling för att så 
småningom upptas i den Katolska kyrkan. För dig som hörde detta i söndags eller får 
nyheten nu på detta sätt, kanske det upplevs som en stor och omskakande överraskning. Låt 
mig därför kort försöka berätta varför vi tar detta steg och hur Herren har lett oss.  

Först vill jag säga att det inte är ett steg i första hand ifrån något utan framförallt till något. 
Vi älskar församlingen som vi har varit med om att bygga upp och betjäna i över trettio år 
och vi skulle inte kunna tänka oss annat än att vara tacksamma för den långa tid vi haft 
tillsammans. Ändå har vi nu så tydligt upplevt Herrens maning att i tro gå in i detta nya skede 
av våra liv. När vi gör det är vi samtidigt övertygade om att församlingen vilar i goda händer 
och kommer att fortsätta att blomstra och bära god frukt i den vision den lever i.  

Som ni vet har vi under de senaste tio åren mer och mer insett behovet av att söka en 
djupare enhet i Kristi kropp. För mig började det med att Herren utmanade mig redan i 
slutet av 90-talet att lära känna ”Kyrkans väsen” mer på allvar.  Vad menar jag med det? Jo, 
att förstå inte bara vad Guds församling gör, åstadkommer och tror, utan vilka vi egentligen 
är som ett Guds folk, som Kristi kropp. Det har lett till frågor om vad som är en äkta och 
levande tro och ett äkta och konkret uttryck av vad kyrkan i sin fullhet är idag. Jesus 
instiftade en fysisk, konkret kyrka som skulle vara bärare av hans Ord och hans närvaro i alla 
tider. 

Jesus menar allvar när han i Joh. 17:21 ber att vi alla skall vara ett såsom han och Fadern är 
ett, för att världen skall tro. Det är inte möjligt att söka denna enhet utan att också räkna 
med och vara öppen för de stora historiska kyrkorna.  

För Birgitta och mig har det varit en långsam utveckling där vi gått från att upptäcka nya 
saker, till att uppskatta det vi upptäckt och se hur viktigt det faktiskt är, till att närma oss och 
även lära oss av våra trossyskon. Nu har vi kommit till den punkt där vi inser att vi 



personligen behöver ta konsekvenserna av vad vi upptäckt. Tron på enhet får praktiska 
konsekvenser. Denna utveckling har gått steg för steg och är inte något som kommit 
plötsligt. På denna resa har vi många gånger känt igen oss och sagt; ”Ja, men så tror ju vi.” 
Det jag under dessa år har blivit övertygad om, det har jag också talat och skrivit om. 
Övertygelsen har med tiden breddats och fördjupats och till sist resulterat i det beslut vi nu 
tagit, nämligen att vi upplever Herrens ledning att förenas med den Katolska kyrkan.  

När vi har bett och funderat på dessa saker har det blivit så tydligt för oss att vi svenskar 
faktiskt bär på en hel del okunskap och fördomar angående den Katolska kyrkan. Det har 
varit en viktig tid av att våga inse detta och att också ändra sig. Våra åsikter om den katolska 
tron byggde ofta på felaktig grund. Nu har vi istället sett något annat än de schabloner vi 
förut haft. Det är ett vackert andligt landskap som breder ut sig och vi finner Jesus där så 
tydligt och klart.  

Allt detta är en personlig vandring som vi har fått göra och som vi är så tacksamma till 
Herren för. Vi har inte försökt smyga in församlingen Livets Ord på denna väg och har inte 
haft någon hemlig agenda för att kollektivanslutna församlingen som en del sociala media 
har fantiserat om och en del skribenter så tvärsäkert har ordat om. Därför har vi inte heller 
haft för avsikt att den församling vi älskar och har tjänat i trettio år ska förmås att gå samma 
väg som vi. Vad vi däremot hoppas, är att ni skall respektera vårt beslut och åtminstone 
försöka förstå det och framförallt be för oss. Vi är fortfarande desamma, vi älskar Jesus och 
vi har i denna förändring upplevt Herrens ledning tydligt, ibland på ett övernaturligt sätt. Så 
har vi alltid fått vandra. Vi har ju alltid fått ta trossteg med Herren. 

 Vi tror att Herren har en mening med allt detta som i slutändan handlar om en sann och full 
enhet och kärlek i hela Kristi kropp. Vi håller fast vid kärleken till varandra i denna församling 
och tror att broderskärleken inte bryts därför att vi är på olika platser i Guds rike.  

För några månader sedan fick jag vad jag tror var ett ord från Herren om detta. Det är: 
”Uppdraget är slutfört men vänskapen består.” Så hoppas och tror vi att det skall förbli. Vi 
vill vara öppna i våra hjärtan emot er, kära församling, och vi tror faktiskt att ni har 
förtroende och kärlek till oss i allt detta.  

Måndagen den 10 mars har vi ett församlingsmöte för skrivna medlemmar där vi kommer 
att försöka besvara dina frågor så gott vi kan. Jag ser fram emot en bra kväll och ett fint 
samtal. Ni är och förblir i våra hjärtan.  

I Kristus, för hela världen. 

 

Ulf och Birgitta Ekman 

 


