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 List Ulfa Ekmana – do Przyjaciół „Livets Ord” na całym świecie  

         

[Wprowadzenie podsumowuje 30-letnią pracę Ulfa i Birgitty Ekman przy budowaniu Wspólnoty 

„Livets Ord”, ewangelizacji, pracy misyjnej Wspólnoty w wielu krajach świata a także założeniu 

Szkoły Biblijnej (LOBC) i Seminarium Teologicznego (LOTS). Ostatnia dekada to czas odkrywania 

Kościoła i potrzeby zjednoczenia chrześcijan]*. 

 

 (…) Naszą więź z Kościołem Katolickim zaczęliśmy budować w trakcie trzech lat 

spędzonych w Izraelu. Tam zrodziła się przyjaźń, głębsze zrozumienie, stopniowo znikały 

uprzedzenia, a rosło mocne pragnienie jedności. To była fascynująca podróż – wypełniona 

modlitwą i studiowaniem tego tematu. Odkryliśmy wtedy, na wiele sposobów, jak dużo 

wspólnego mamy z katolikami. Wspólne pochodzenie – aż do czasów Apostołów. Główne 

dogmaty wiary, których określenie zawdzięczamy właśnie klasycznemu nauczaniu Kościoła. 

Łączy nas też wspólne zaangażowanie w kwestiach moralnych, a podobnie jak miliony 

katolików – mamy to samo doświadczenie Zesłania Ducha Świętego. Ja z kolei przy wielu 

sposobnościach opowiadałem katolikom, co my dostaliśmy od Pana. 

 

W trakcie tego procesu odkrywałem, jak mało wiem o duchowości i wierze katolików. 

Nieświadomie miałem względem nich wiele uprzedzeń i byłem negatywnie nastawiony. 

Szybko ich osądzałem, bez poznania tego, w co naprawdę wierzą. Dobrze, że to odkryłem  

i mogłem pokutować z moich nonszalanckich, płytkich opinii, bazujących na poglądach 

wrogów katolicyzmu. Zacząłem odkrywać bogactwo dziedzictwa, mocny fundament 

teologiczny i głęboką miłość do Jezusa Chrystusa, jaką mają katolicy. 

 

To odkrycie sprawiło, że – razem z żoną – coraz bardziej je docenialiśmy. Czuliśmy, że Pan 

pociąga nas coraz bliżej Kościoła Katolickiego. Ten osobisty proces trwał około 10 lat. Krok 

po kroku odczuwaliśmy prowadzenie przez Ducha Świętego, słyszeliśmy głos Pana. W końcu 

zrozumieliśmy jasno: Pan prowadzi nas do zjednoczenia i bycia częścią Kościoła 

Katolickiego. 

 

Chcę podkreślić, że to podróż osobista  - nie oczekuję od Wspólnoty „Livets Ord” („Słowo 

Życia”), ani w Szwecji, ani w innych krajach, że pójdzie z nami. Wspólnota i tak jest dziś o 

wiele bardziej otwarta względem Ciała Chrystusa (Kościoła) niż to było 10 lat temu.  Jedność 

jest częścią wizji „Livets Ord” od 1983 r. i pozostanie tym szczególnym, niezmiennym 

powołaniem: „Wyposaż Boży lud w Słowo Wiary; naucz, czym jest duchowa broń; wyćwicz 

w jej używaniu i poślij na zwycięską bitwę dla Pana”. Wspólnota „Livets Ord” będzie 

kontynuować swoją pracę, wypełniając w dalszym ciągu tę wizję daną przez Pana. 

Po rozmowach z Biskupem Sztokholmu, poprosiliśmy o przyjęcie do Kościoła Katolickiego 

w okresie wiosennym 2014 r. Co dziś ogłaszamy publicznie członkom Wspólnoty  

i jej Partnerom.  

Wyobrażam sobie, że ta informacja jest dla niektórych z Was całkowitym zaskoczeniem.  

Dla tych, którzy są blisko nas w ostatnich latach, nie jest to aż taką niespodzianką. Mówiłem 

o tym trochę i pisałem – na różne sposoby – w czasie ostatniej dekady. 



Oczywiście nie musicie zgadzać się z naszą decyzją, ale prosimy Was, żebyście uszanowali ją 

i otoczyli modlitwą. To nie decyzja chwili, tylko owoc długotrwałej modlitwy i ostrożnych, 

głębokich przemyśleń. 

Birgitta i ja odczuwamy głęboki pokój towarzyszący tej decyzji. Widzieliśmy, jak Pan swoją 

ręką kieruje nasze kroki. A robił to w sposób cudowny, delikatny, czasem nawet 

ponadnaturalny. Spotkaliśmy Pana, doświadczyliśmy Jego miłości w potężny i wyjątkowy 

sposób. Dlatego kochamy Go jeszcze bardziej. I jesteśmy pełni pasji względem Jego Kościoła 

i Królestwa. Gdy idziemy z Jezusem, czeka na jeszcze tak wiele dobrego. 

To nie jest zrywanie więzi. Kilka miesięcy temu Pan powiedział do mnie: „Zadanie 

wykonane, ale przyjaźń pozostanie”. Cenimy tę przyjaźń, którą mamy z Wami jako siostrami 

i braćmi w Panu. Wierzymy też, że na różne sposoby będziemy budować żywą społeczność  

i głęboką jedność z Jezusem. 

Czerpmy inspirację jedni od drugich. A wspólnie pracujmy dla wzmocnienia Ciała Chrystusa 

na świecie. 

Niech Bóg Was błogosławi! 

W Chrystusie – dla całego świata, 

 

Ulf Ekman 

 

 

*[źródło/copyright: Ulf Ekman, Livets Ord; www.livetsord.se; 

  tłumaczenie z jęz. angielskiego i skrót wprowadzenia: Michał Nikodem,  

   Wspólnota „Chefsiba”,  Apostolski Ruch Wiary, www.ruchwiary.pl] 

 


