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ABSTRAKT 
Uppsatsen består av en jämförande studie av Ulf Ekman, grundaren till församlingen 

Livets Ord och KG Hammar, f.d. ärkebiskop i Svenska kyrkan, sett ur ett perspektiv 

med gudsrelationen i centrum. Syftet var att finna hur gudsrelationen gör sig påmind i 

deras liv såväl i teori som i praktik och undersöka skillnaderna. För att nå uppsatsens 

syfte har jag använt mig av litteraturstudier. Undersökningen visade att Ekman och 

Hammar skiljer sig betydligt i sina sätt att resonera kring Gud. Hammar framför vikten 

av den egna erfarenhetens insikter, medan Ekman istället står i stark relation till vad 

bibelns ord och texter säger. När Hammar förespråkar dialog mellan människor tar 

istället Ekman avstånd från dialogen och menar att människor istället behöver omvända 

sig till Gud och se vad Jesus gjort för människan. Resultatet visar tydligt att deras 

gudsrelation i hög grad skiljer sig från varandra. Ekman menar att om alla följde ett och 

samma sätt skulle det underlätta för människan i samtliga situationer. Hammar anser att 

ett sådant resonemang inte leder till ett utrymme för tolerans, respekt, och människors 

förståelse för varandra kan därmed inte öka.  

 
NYCKELORD: Gudsbild, människosyn, bibelsyn, gudsrelation, KG Hammar och Ulf Ekman. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
I vår globaliserade värld sprider sig allt fler idéer och traditioner över kulturella och nationella 

gränser, i förhållande till vad vår kulturella och religiösa tradition historiskt sätt är vana vid. 

Livssyner som blir till olika livsåskådningar för människor rör sig fritt och erbjuder nya 

alternativ hur vi kan finna svar på livets mening i olika former. Nu finns möjlighet att finna 

vägledning i form av livets frågor med personlig utveckling på olika sätt. Ett brett spektra av 

alternativ, där människor får möjlighet att uttrycka sin tro och där finna det som skapar 

gemenskap, finna förståelse om vad meningen med livet innebär. Vissa tror på Gud andra 

inte. Har människan ett behov av att tro på någonting större än sig själv eller är hon stor nog i 

sig själv? 
 

Som blivande församlingspedagog kommer mitt arbete innebära många möten med barn och 

ungdomar från olika sociala, kulturella och religiösa bakgrunder. Barn tar med sig sina världar 

hemifrån in i de grupper de vistas i, såsom kyrkan, och frågan är om de får bli synliga. Det 

blir därför betydelsefullt för mig i mitt arbete att förklara, oavsett vad en person tror och inte 

tror på, är människan värd all respekt. Jag vill säga att respekt kräver kunskap att förstå 

likheter men främst skillnader. Kunskapen är inte tänkt att döma ut eller inte våga närma sig 

något som jag inte känner till utan istället inleda nya relationer till barn och ungdomar utifrån 

den mångfald som råder i vårt sekulariserade samhälle. Ska vi undgå missförstånd och kunna 

ta hänsyn till olika människors aspekter och se andra människors värderingar i livet blir det 

viktigt att få kunskap om och förståelse för andra människor och deras tänkande i förhållande 

till Gud. 

 

Jag har under flera år funderat på tankesättet i Ulf Ekmans teologi, förmodligen för att det 

pratas om att antingen älskar man den eller så hyser man stark motvilja mot den. Själv har jag 

aldrig riktigt lärt mig förstå den. Om KG Hammar har jag hört liknande, antingen gillar man 

Hammar eller så ogillar man honom. För att jag skall kunna möta människor på just den plats 

de befinner sig kräver det kunskap hos mig. Det är ingen tvekan om att Hammar och Ekman 

har olika uppfattning om sin bild av Gud och sin relation till Gud. Min nyfikenhet ligger då i 

att se vad det är för skillnader och eventuella likheter. Jag kommer i den här uppsatsen att 

beskriva hur Ekman och Hammar sätter ord på och får ett språk för Gud, vad Gud är, men jag 

kommer även att gå ett steg till och försöka nå ett relationsplan för att finna dessa skillnader 
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på ett mer djupgående sätt. Jag vill försöka förstå vad som händer när Gud berör dem i en 

relation. På så vis kommer arbetet närmare mig och jag får en vidare kunskap om deras tankar 

kring människor, relationer och Gud. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
När jag antar att det finns skillnader i KG Hammar och Ulf Ekmans Gudsbilder, blir syftet 

med uppsatsen att se och förstå hur deras relationer till Gud ser ut och vilka inställningar det 

är som påverkar deras gudsrelation. Syftet är att bygga arbetet på information, inte på 

föreställningar utifrån. Jag använder de fakta jag hittat och tolkat i de böcker jag läst. Arbetets 

gång är att först se hur gudsbilden framställs av Ekman respektive Hammar och därifrån gå 

över till deras gudsrelation. Det känns spännande men också komplicerat eftersom det krävs 

en hög grad tolkning av deras texter för att uppfatta skillnaden mellan gudsbild och relation. 

Gudsbilden håller sig gärna på ett teoretiskt teologiskt plan medan i relationen tar man sig ner 

på ett mer personligt och praktiskt plan.  Mina frågeställningar är:  

• Vilken Gudsbild, människosyn och relation till Bibeln har Ekman respektive 

Hammar? 

• Vad innebär det enligt Ekman respektive Hammar att leva i en relation till Gud?  

• Hur menar Ekman respektive Hammar att kan man känna igen Guds närvaro i sitt eget 

och andras liv? 

1.3 Metod  
Litteraturstudier är den analysmetod jag valt att använda mig av i denna studie. Thurén 

beskriver i sin bok, Vetenskapsteori för nybörjare, om hermeneutiken, som är en metod vilken 

innefattar tolkningslära. Det är en kunskapskälla som i hög grad bygger på inkännande, det 

vill säga man ämnar gå längre än att bara förstå texterna på ett ytligt plan.1 

Tolkningsresultatet bygger på tolkarens egna värderingar, erfarenheter, och tidigare 

kunskaper. När man använder sig av en hermeneutisk tolkning vill man också förstå 

människors tankar och handlingar på ett djupgående sätt, metoden syftar därför till att ge en 

mer grundläggande förståelse av det som tolkas i litterära verk.2 Jag anser att den 

hermeneutiska tolkningen en bra metod att använda när jag söker finna svaren på mina frågor 

i uppsatsen. Vad händer när jag tolkar det jag läser? Det kan finnas svårigheter i tolkningen på 

                                                      
1 Thurén (2007) s 94. 
2 Thurén (2007) s 103.  
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ett formuleringsplan där saker och ting kan låta likartade hos Ekman och Hammar men när 

man sätter in formuleringen i sin helhet kan man förstå att de talar om olika saker. När jag 

omsorgsfullt granskat texterna, kan det upplevas som om jag ryckt något ur sitt sammanhang, 

men det är inte syftet. Därför måste jag som skrivare smälta informationen under tiden jag 

skrivit, för att se helheten i det personerna skriver ur ett större perspektiv. När jag läser deras 

texter ligger en viktig del med stort ansvar att försöka tyda texten precis så som författaren 

vill att jag ska förstå den. Det kommer inte att kunna ske med hundraprocentig säkerhet.  

 

Jag har strävat efter att finna förhållandevis ny litteratur från båda personerna så att arbetet 

inte bygger på allt för gammal information, även om båda tycks stå för sina åsikter så sker 

personlig utveckling i stort och smått vilket leder till att vissa uppfattningar ändrar karaktär.  

Ett bekymmer har varit att på ett rättvist sätt tolka det Ekman skriver eftersom han sällan 

skriver utifrån sina erfarenheter. Han beskriver sällan sin egen känsla i upplevelsen. Istället 

redogör han för vad han beskriver som ”Guds ord” genom sig själv till andra, hur och vad den 

andra människan kommer att få uppleva om hon omvänder sig till Gud och erkänner Jesus 

som Herre i sitt liv. Eftersom Ekman omvänt sig får jag anta att det han predikar att andra ska 

få uppleva är detsamma han upplever i sitt eget liv. Hammar å sin sida inriktar sig på att hela 

tiden skapa dialog, vilket ger varje enskild människa egen möjlighet att finna ord och känslor 

på sina erfarenheter.  

Under studiens gång har jag försökt att tränga in i de djupaste relationsbeskrivningarna hos 

både Ekman och Hammar för att på så vis förstå hur deras relation till Gud blir verklig på ett 

praktiskt plan i deras liv. Jag anser att både Ekman och Hammar lägger sig på ett plan där de i 

sina böcker talar om relationen till Gud, ingen av dem beskriver på ett detaljerat sätt hur 

relationen berör dem, och hur det är att leva i en relation till Gud på ett djupare plan. Det är 

med de skarpaste glasögon av finaste glas jag behöver läsa deras texter för att finna svaren på 

mina frågor som ligger insvept mellan raderna i texterna. Kapitel 3, som är analysdelen, blir i 

högre grad en tolkning av texterna eftersom det ligger så mycket av svaren insprängt mellan 

raderna än i kapitel 2, som beskriver Gud på ett teoretiskt plan. Ekman och Hammar är 

fångade av tankesättet hur relationen ser ut på ett teoretiskt plan och saknar därmed 

beskrivningen av det praktiska planet. Jag gissar att det skulle vara mer intressant för 

människor att läsa deras böcker om de fokuserade sina texter på det praktiska planet. Med det 
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menar jag att dialogen behövs föras även där, som på vilket annat plan som helst för att 

människor därifrån ska kunna forma en egen relation till Gud.  

1.4 Disposition  
Uppsatsen kommer efter de inledande delarna, inledning, syfte och frågeställning, metod, 

disposition och tidigare forskning innehålla fyra delar. Jag börjar kapitel 2 med en 

beskrivning av vem Ulf Ekman är följt av tre rubriker som berör relationen till Gud ur en 

synvinkel som rör sig på ett teoretiskt plan; Bilden av Gud, människosyn och relation till 

bibeln. Sedan går jag över till att beskriva KG Hammar utifrån samma rubriker. Det här gör 

jag för att förtydliga den bild som hjälper till förförståelse av hela uppsatsen. Det ska också 

leda vidare till att enklare förstå deras relation till Gud på det praktiska planet. Kapitel 2 

avslutar jag med en sammanställning av skillnader och likheter på det teoretiska planet hos 

Ekman och Hammar. Kapitel 3 är själva analysdelen. Där svarar jag på mina frågeställningar i 

uppsatsen, vilka är formulerade så de rör sig på det praktiska planet. Jag beskriver hur 

Ekmans och Hammars gudsrelation fungerar i vardagen. Jag avslutar kapitel 3 med en 

redogörelse av skillnader och likheter hos Ekman och Hammar på det praktiska planet. Den i 

sin tur är indelad i tre underrubriker där jag förtydligar skillnader och eventuella likheter. 

Kapitel 4 är min diskussionsdel, där diskuterar och analyserar jag vad jag kommit fram till i 

min uppsats. Jag avslutar uppsatsen med en kort sammanfattning av hela arbetet som helhet.  

 

1.5 Tidigare forskning  
Det går att finna en hel del publicerat material skrivet om Ekman. Ekman är själv en flitig 

bokskrivare och har publicerat ett stort antal böcker utifrån sin syn på hur tron ska urskiljas 

och utövas. Likaså har jag funnit mycket material om Hammar, som till största delen är i form 

av tidningsartiklar. Hammar har inte publicerat samma mängd skrivna böcker som Ekman. 

Jag kommer inte här göra någon allmän förteckning över det publicerade materialet.  

 

Det finns även publicerat material på jämförelser kring biskop Hammars skillnader i 

förhållande till andra biskopar. Likaså finns studier på Ekmans teologi, hur vida den är 

gnostisk eller inte. Vad jag känner till så har det inte tidigare gjorts någon 

forskningsjämförelse kring skillnader och likheter av Ekmans och Hammars gudsrelation. Det 

fångar mitt intresse att i denna uppsats göra en studie utifrån deras gudsbilder, men även 

arbeta mig ner på ett djupare plan för att få förståelse hur de tänker kring gudsrelationen.  
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2 Undersökning 

2.1 Ulf Ekmans gudsbild  

2.1.1 Ulf Ekman  
Ulf Ekman är född 8 december 1950, grundaren av församlingen Livets Ord i Uppsala. 

Uppväxten på Hisingen i Göteborg under 50-60 - talet anser han vara ganska normal. Han 

bodde i ett arbetarhem med goda minnen av trygghet och ordning.3 Hans familj var inte 

speciellt religiösa. 

 

En vän från de socialistiska sammanhangen blev personligt kristen, vilket medförde att 

Ekman blev attraherad samtidigt som han uppfattade händelsen negativt. Efter att ha samtalat 

med sin vän om trosfrågor blev Ekman senare på kvällen i sitt hem själv kristen. Det var en 

mycket omvälvande känsla beskriver Ekman.4 Kort därefter blev Ekman vad han kallar 

”andedöpt”.5 Detta upplevde han som en total närvaro av Gud. Ekman beskriver hur den här 

händelsen påverkar honom, hur han kände Guds renande kärlek strömmade genom hans 

varelse. Det han uppfattar vara Missionsbefallningens sanning kom att bli viktigt för honom 

under fortsättningen av hans kristna liv. Ekman berättar att han kom att delta i ett möte med 

predikanten Rolf Karlsson, och under detta möte blev Ekman helad från smärtor som han 

dragits med under en längre tid.6  

 

Ekman läste teologi i Uppsala och han beskriver att prästkallet tydliggjordes efter att han läst 

Bo Giertz bok Stengrunden. Ekman kom dock att förhålla sig kritisk till den teologiska 

utbildningens innehåll och denna inställning har han hållit fast vid. Han skriver vidare att 

redan under grundkursen i teologi började raggen resa sig i en reaktion emot den 

liberalteologi som lärdes ut.7   

 

Ekman träffade sin blivande fru, Birgitta under den här tiden. Birgitta är dotter till 

metodistpastorn Sten Nilsson, som introducerade Ekman i en helandeundervisning vilket 

betyder enligt Nilsson att det är satan som lägger sjukdomar på människan och inte Gud, 

                                                      
3 Ekman (2004) s 16. 
4 Ekman (2004) s 20. 
5 Andedop eller dop i Den Helige Ande, ofta använt som synonymt med att uppfyllas av den helige Ande, 
innebär enligt kristen tro en personlig upplevelse av att bli uppfylld av Den Helige Ande. (Wikipedia) 
6 Ekman (2004) s 28. 
7 Ekman (2004) s 35. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_Helige_Ande
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Ekman blev intresserad av helandeunder, bön för sjuka, det här ledde vidare till att Ekman 

också blev intresserad av det ”övernaturliga” livet i tron. 

År 1979 prästvigdes Ekman för Göteborgs stift och anställdes därefter som studentpräst i 

Uppsala mellan åren 1979 till 1981. Under läsåret 1981-1982 studerade han på Kenneth 

Hagins bibelskola Rhema Bible Training Center, i Tulsa, Oklahoma, USA. Ekman uppfattar 

trosundervisning med Kennet Hagin som underbar att lyssna på, med bön och helandeskolan. 

Ekman menar att varje dag kändes som en högtid och fest.8 Under året på bibelskolan fick 

Ekman vad han uppfattade vara ett ”Guds tilltal”. Ekman skulle starta en bibelskola hemma i 

Sverige, och där skulle undervisning om tro rättfärdighet, helande, lovsång och Andens 

ledning vara central, menar han.9 Efter hemkomsten startade Ekman våren 1983 församlingen 

Livets Ord i Uppsala. Följande höst begärde Ekman avsked från sitt prästämbete. Hagin har 

uppenbarligen betytt mycket för Ekmans teologiska tänkande. 

 

2.1.2 Bilden av Gud 
Jag citerar här en text hämtat ur Ekmans bok Tro som övervinner världen. Här beskriver 

Ekman sin bild av Guds handlande i och med skapelsens uppkomst. Citatet bekräftar hur 

Ekman anser allting en gång blev till:  

 
Gud är en Gud fylld av tro. Han vill att vi skall ha hjärtats tro, men Han har det också 

själv. Han planerade en gång universum. Han trodde på att det skulle bli till, Han 

planerade och mediterade till dess att hans hjärta var fullt av det. När hans hjärta var 

fullt så talade Han. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen, och när Han talade förlöstes 

skapande kraft. Det Han hade sett i sitt inre, de ting Han var övertygad om fast Han inte 

såg dem, de tingen blev till genom kraften som förlöstes genom hans Ord. Genom hans 

tro blev världen till, både den synliga och den osynliga.10 

 

Ekman tänker sig att Gud har ”tro”. ”Tron” använde Gud i skapandet av universum och 

människan, enligt Ekman. Han menar också att Guds väsen finns i allt skapat, även i 

människan och när människan omvänder11 sig och möter Jesus får hon också del av Guds 

                                                      
8 Ekman (2004a) s 51. 
9 Ekman (2004a) s 54. 
10 Ekman (2004 b) s 14. 
11 Omvändelse innebär en genomgripande ändring av hela livsinriktningen hos en människa. En människa som 
blivit omvänd har vänt sig bort från synden och lever för Gud istället. I omvändelsen vänder man inte bara bort 
från synden, man vänder sig också till något – till Guds kraftfält av kärlek: Leandersson, Weichbrodt (2004) s 94. 
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natur. Tron ”placeras” i människors hjärtan, anser Ekman. Den troende förfogar nu över 

samma tro som Gud, därför kan hon åstadkomma liknade ting som Gud, menar han.   

  

Kristendomen är en uppenbarelsereligion, skriver Ekman.12 Ekman hävdar att Jesus kom till 

jorden genom en uppenbarelse och som en uppenbarelse.13 Det menas att uppenbarelse 

kommer från Gud med hans vilja och från hans hjärta, det är hans planer och beslut som 

kommer till jorden. Jesus är den synliga uppenbarelsen, menar Ekman.  

 

När Ekman talar om att ordet14 är Guds önskan och vilja, är det lätt att förstå hur laddade 

beskrivningarna blir. När människan läser bibelordet möter hon Gud, i och med det förstår 

hon vem Gud är och vad Gud begär av människan för att de skall kunna umgås med 

varandra.15 Ekman menar att Gud visar upp fler sidor av sig själv för att människan ska förstå, 

dels genom bibelordet, men Gud har även sänt sin son Jesus som ett tecken på sin existens. 

Bibelns ord är mångtydliga, de är inte alltid enkla att förstå. Människor kommer att förstå det 

skrivna ordet på djupet när de omvänder sig till Gud, då kommer insikten om Guds väsen och 

planer för människan, menar Ekman. Guds existens är fullständigt självklar, hävdar Ekman.16 

Det framstår tydligt vilken gudsbild Ekman förfogar över. Han menar att människan ska läsa 

det skrivna ordet och se Guds son, Jesus Kristus som en modell för vem människan ska följa, 

då kommer hon lära känna Gud. Genom Adams synd, menar Ekman att människan inte längre 

kunde uppfatta Gud, människan syndade, följden blev att hon skildes från Gud.17 Enligt 

Ekman vill Gud föra människan tillbaka i gemenskap med honom, det sker när människan 

omvänder sig och blir pånyttfödd.18 

 

Ekman talar om treenigheten, Fadern, Sonen och den heliga anden. Han anser att människan 

inte alls behöver förstå innebörden av att Gud är en och samtidigt tre. Människor behöver inte 

förnuftsmässigt förstå, det viktiga enligt Ekman är bara att acceptera bibelns uppenbarelse om 

att Gud är en och samtidigt tre. Ekman anser att skrifterna är den viktiga källan till 

människors ledning om hur Gud förmedlar sig.  
                                                      
12 Ekman (1995) s 13. 
13 Ibid 
14 Ekman använder stort O när han skriver ”ordet” i ”Ordet” ligger insprängt en massa betydelser och känslor 
som Ekman själv förfogar över. Jag använder ”o” i ordet i uppsatsen. 
15 Ekman (1995) s 160. 
16 Ekman (1995) s 41. 
17 Gunnarsson (2004) s 84.  
18 När vi blir döpta får vi ta del av allt det som Jesus har gjort för oss. Därför kan man kalla dopet en 
pånyttfödelse. Genom dopet blir vi barn hos Gud för evigt. Leandersson, Weichbrodt (2004) s 102. 
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Är Gud allsmäktig? Ekman menar att Gud håller universum i sina händer genom sin ”tro”. 

Vidare menar Ekman att Gud förmår allt, han har övernaturliga förmågor och handlar i 

enighet med sitt sinne, sin vilja och sina löften. Gud har gett människan en fri vilja, följden av 

detta innebär att Gud inte ingriper i varje enskild händelse i människornas liv, förklarar 

Ekman. Han menar att människan ibland kastar skulden på Gud när något gått galet. Det är 

fel, anser Ekman. Människan glömmer det Ekman kallar för ”djävulens” och ”syndens” 

verklighet. Ekman menar att även djävulen existerar och försöker hindra relationen mellan 

Gud och människa. Människan måste därför inse att hon har ett eget ansvar utifrån sin fria 

vilja. Vidare skriver Ekman att människor behöver förstå att Gud är rättvis, får Gud möjlighet 

att genomföra det han tänkt med skapelsen kommer ingen att bli missnöjd.19 Utifrån det här 

tankesättet menar Ekman att Gud är allsmäktig och han får alltid rätt, människan behöver 

endast följa Gud, då kommer hon förstå vad Guds syften och planer är.20 

 

När det gäller frågan om inkarnationen skriver Ekman att han tror på läran att Gud blev en 

verklig människa. Ekman finner stöd för det i Bibeln. Han poängterar att Jesus avklädde sig 

sin gudomlighet för att bli en vanlig människa. Här är en text hämtar ur Kent Gunnarssons 

avhandling som beskriver hur Ekman tänker sig Guds gestalt genom Jesus:  

 
Han avklädde sig sitt majestät, Han avklädde sig allt det han hade rätt till i himlen och 

som var hans, han blev fattig för att vi skulle bli rika. Han kom ned från himlen och 

iklädde sig tjänardräkt, trots att han var Gud Son. Han var människa i alla sammanhang, 

och han gjorde inte några under eller tecken intill dess att han blev uppfylld med den 

helige Ande. 21 

 

Det är samma mysterium liksom treenigheten, menar Ekman. Hur inkarnationen går till vet 

bara Gud, säger han. Kristus är hundraprocent Gud samtidigt som han är hundraprocent 

människa.  

2.1.3 Människosyn  
Ekman anser att människan inte är kommen ur en planlös utveckling, utan människan är 

skapad av Gud, som en avbild av honom. Gud är treenig och enligt Ekman skapade Gud även 

                                                      
19 Ekman (1995) s 52. 
20 Ekman (1995) s 48. 
21 Gunnarsson s 88. 
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människan tredelad, hon är ande, själ och kropp.22 Du är en ande, har en själ och bor i en 

kropp, menar Ekman.23 Hon är en unik varelse med uppdraget att förvalta skapelsen säger han 

och fortsätter med att människan är under Gud men alltid över skapelsen. Ekman menar att 

Gud och människa ska samarbeta. Människan har fått Guds lov att genom sin fria vilja styra 

över skapelsen, enligt Ekman. I relationen mellan Gud och människa menar Ekman att Gud 

aldrig är beroende, han menar att människan är på ett lägre plan och därför står i beroende till 

Gud.24 Vidare beskriver Ekman människans existens genom att dela in den i fyra tidsperioder: 

före syndafallet, efter syndafallet, efter återlösningen och pånyttfödelsen, efter förhärligandet i 

himlen. För att tydliggöra Ekmans människosyn kommer jag ta upp centrala delar Ekman för 

fram från dessa tidsperioder.  

 

Före syndafallet menar Ekman att Gud och människa kunde umgås utan svårigheter. 

Människan är skapad likt Gud, i och med det hade människan också liknande egenskaper som 

Gud. När Ekman skriver om människan före syndafallet har han en teori om att hon skapades 

med en själ, på så vis har hon en egen vilja, med känslor och sunt förnuft. Ekman tänker sig 

att människan ska använda det förnuftet att handla i godo med skapelsen. Människan hade 

enligt Ekman inga relationsproblem till Gud och hade inga problem att vara i Guds närvaro. 

Människan är tredelad och består av ande, kropp och själ. Delarna har olika egenskaper enligt 

Ekman men behövs lika mycket, utan dem är inte människan hel. Ekman beskriver 

människans behov, som andliga själsliga, fysiska, sociala och ekonomiska.  

 

Efter syndafallet lyfter Ekman fram en central händelse, synden. Enligt Ekman är den 

händelsen verklig och får verkliga konsekvenser. Den kan inte ses som en symbolisk tolkning 

menar Ekman, utan människan föll i synd.25 Ekman vill med synden lyfta fram vikten av 

människans behov av omvändelse, hon behöver frälsningen26 för att kontakten med Gud ska 

fungera på ett naturligt sätt igen.27 Det här innebär för Ekman att människan valde synden 

före Gud och därmed dog hon, på tre sätt förklarar Ekman. Ekmans tolkning om död på tre 

sätt måste förstås mot bakgrund av hans synsätt att människan är tredelad. Han menar här att 

                                                      
22 Ekman (2004 b) s 33. 
23 Gunnarsson (2004) s. 85 
24 Ekman (1995) s 111. 
25 Ekman (1995) s 114. 
26 Frälsa betyder, rädda, och används när man tänker på vad Jesus död innebär för oss, om människan vill ta 
emot hans förlåtelse i våra liv. Då blir vi räddade från evig död till evigt liv med Gud.  Leandersson, Weichbrodt 
(2004) s 43. 
27 Ekman (1995) s 114. 
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människan dog fysiskt, andligt och för evigt. Enligt Ekman är människans egentliga identitet i 

anden. När en människa omvänder sig till Gud är det anden som står i relation till Gud och 

verkar i människans liv, enligt Ekman.  

 

Ekman har således en tanke om hur människans kropp fungerar. Människan bestämmer över 

kroppen under sin tid på jorden, menar han. Men kroppen anses även vara djävulens ingång i 

människan för att komma i kontakt med människan. På så vis försöker djävulen förstöra 

relationen till Gud, enligt Ekman. Sedan synden inträffade menar Ekman att människans själ 

dog och djävulen har istället makten i människors liv.28 Då finns inte någon gudomlighet i 

människan, talar Ekman om. Den enda räddningen till Gud igen är enligt honom omvändelse 

som kommer från Gud. Syftet är att befria människan tillbaka till den position hon och Gud 

stod i före syndafallet, förklarar Ekman. En viktig tanke hos Ekman är att denna omvändelse 

bara kan bli verklig när det sker på fullaste allvar, då människan tar emot Jesus Kristus genom 

pånyttfödelsen.29 Enligt Ekman blir den troende människan medlem i vad han kallar för 

”Guds familj”. Han beskriver den troende människan som en person som nu tillhör Gud. Men 

Ekman betonar att som pånyttfödd troende är människan absolut inte Gud, istället menar han 

att genom anden har människan fått delaktighet av Guds gudomliga natur.30  

 

Efter återlösningen och pånyttfödelsen, börjar ett nytt liv för den troende människan, enligt 

Ekman. Den troende lever med Guds kraft sedan hon övergått till att vara välsignad, välsignad 

är Guds godhet i handling, förklarar Ekman. Nu tar den troende människan emot Jesus i 

omvändelsen, och ser vad Jesus gjort för mänskligheten, hon blir samtidigt delaktig med 

honom genom den helige Ande, menar Ekman. Den nya process som startar för människor i 

och med omvändelsen innebär en vandring med Gud som varar livet ut, enligt Ekman. Den 

vandringen kommer människan till godo, men för att den ska falla gott ut så måste hon 

följaktligen få kunskap om Guds plan som finns i bibelordet, bekräftar Ekman.31   

 

Ekman har en utvecklad teori om själens funktion:  
Själen är enligt honom den del av människan som utgör sätet för de fem sinnena, 

förnuftet och andra själsförmögenheter. Själen fungerar enligt Ekman som den del som 

                                                      
28 Ekman (1995) s 121. 
29 Ekman (1995) s 123. 
30 Ekman (1995) s 125. 
31 Ekman (1995) s 128. 
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står i samröre med samhälle och kultur. Förnuftet är för Ekman något som kan störa 

relationen med det himmelska.32 
 

Nu är det så att uppenbarelsekunskap och naturlig kunskap ofta går tvärs emot varandra.33 

 
Han menar att förnuftet alltid skall underordnas anden. En troende som låter själen 

styra, beskriver Ekman som en person som inte insett ”vem hon är i Kristus”. Själen 

fungerar i Ekmans teologi som en mottagare för desinformation från djävulen. Därför 

måste själen, i hans religiösa tänkande, kontrolleras av anden.34 

 

Här vill Ekman synliggöra hur viktigt det är att andens funktion blir verklig i människans liv, 

för att det ska kunna bli möjligt krävs att människan gör lika som Jesus.35 Det är viktigt att 

människans ande styr, inte själen eller hennes kropp. 

 

Likaså har Ekman en teori om kroppen. Kroppen, är människans kött, den plats hon förfogar 

över under jordelivet. Ekman ser kroppen likt ett skal eller ett tält. Genom kroppen har 

människan direkt kontakt med det fysiska och med världen. Ekman menar att kroppen är en 

väg in för djävulen så att denne kan störa den troende människans relation till Gud.36 När 

Ekman skriver om den nyligen omvända människan menar han att hon till viss del kan bete 

sig ”omoget”. Vilket innebär enligt Ekman att hon kan ha ett beteende som likar den 

oomvända människan.37 Ekman hävdar gång på gång, att ska människan förstå Gud och se 

hans planer för mänskligheten, är det viktigaste för henne att läsa bibelordet, det medför att 

människan handlar utefter sin ande, inte vad kroppen begär, förklarar Ekman.38 

 

Efter förhärligandet i himlen, beskriver Ekman ganska kort. Sista steget för människan är 

förhärligandet, säger han. En människa som genomfört pånyttfödelsen och varit hängiven 

Gud, är nu framme vid steg tre, slutfrälsningen, enligt Ekman. Det Ekman kallar för 

slutfrälsningen gäller för människan, då lämnar den troende sin kropp och går till Gud, och in 

i evigheten, förklarar han.  

 

                                                      
32 Gunnarsson (2004) s 85. 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Ekman (1995) s 131. 
36 Gunnarsson (2004) s 86. 
37 Ekman (1995) s 133. 
38 Ekman (1995) s 133. 
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2.1.4 Relation till bibeln 
Ekman påpekar att människan skall se bibeln som en helhet och det som står däri är det 

rätta.39 Det går inte på ett fullkomligt sätt tala om vilket nära förhållande Ekman tycks stå i 

relation till bibeln. Det är ett nära förhållande som medför positiva effekter, enligt Ekman. 

Gud talar genom bibeln i klartext, förklarar Ekman. Människor läser här Guds ord till 

människan, orden är övernaturliga och levande, menar han. Ekman anser att människor ska 

tillägna sig kunskap om bibelordet, de skall göra som formuleringarna i bibeln säger, då 

kommer människan bli befriad från sina problem, menar han.40 På så vis anser Ekman att 

människan ska upphöja Guds klokhet och göra Guds ord till auktoritet i sitt liv. Följden av 

detta kommer förändra livet för de människor som omvänder sig till Gud och inser vad Jesus 

har gjort för människan, bekräftar Ekman.41  

 

För Ekman blir det självklart att följa bibelordet, han vill berätta för andra människor vad som 

står däri. Orden i bibeln är mycket avgörande för människans liv, de sanna bibelorden är den 

viktigaste kunskapen för den troende människan, anser Ekman. Ju mer människor talar i 

bibelordet ju starkare blir hennes relation till Gud, menar han.  

 

Jag citerar Ekman för att tydliggöra hur kraftfullt hans relation till det skrivna bibelordet är: 

 
Det är därför nödvändligt att ljudligt proklamera evangeliet om Jesus, eftersom han är 

vägen, sanningen och livet. 42 

 

Vägen och sanningen är skriven i singular. Enligt Ekman finns det endast en väg och en 

sanning, den som står i bibel. Här talar han inte om sanningarna. Han talar heller inte om att 

de kan se olika ut för var och en av oss. Det är endast en, och då existerar det inga andra 

möjligheter vilket gör det mycket lättare för människan att förstå vad man skall förhålla sig 

till, enligt Ekman. Vad Ekman än skriver om i sina böcker; ekonomi, sinnet, bönen, kärlek, så 

finner han alltid stöd för sina påståenden i olika bibelcitat.  

 

I Karl-Erik Nylunds bok Att leka med elden citerar Nylund en intervju av Ekman i Kyrkans 

tidning 48/93. Där Ekman påpekar att han som person är auktoritativ, med det menas att han 

                                                      
39 Ekman (1995) s 41. 
40 Ekman (2004 b) s 22. 
41 Ekman (1988) s 73. 
42 Ibid  
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förtjänar förtroende pågrund av sin ställning och sin sakkunskap. Han förklarar vidare, i och 

med detta är det han som håller i det här ”bygget”, Ekman syftar på församlingen Livets Ord. 

Han upplever sig ha fått ett mandat från Gud att predika evangelium för Sverige, 

Skandinavien och hela västvärlden, det kom i en uppenbarelse till honom under sina 

universitetsstudier till evangelist i Tulsa hos Kenneth Hagin.43   

 

Därmed har församlingen Livets Ord fått ett uppdrag av Gud, att utrusta Guds folk med Guds 

ord, och att lära troende fungera naturligt, likaså stå för evangeliet, enligt Ekman. Han anser 

sig själv ha en speciell ställning inför Gud, han talar om att han är auktoritativ. Enligt Ekman 

är det viktigt för människan att hålla sig till det Gud har bett om, och det är viktigt att hålla sig 

till det som Gud bett dem göra, han avslutar den meningen med; ”men det betyder inte att vi 

är exklusiva eller bättre än andra”.44  

 

I en nyare bok av Sivert Öholm Pastor Ulf kan man se hur Ekman uttalar sig annorlunda kring 

ledarskap och evangelium. Boken är uppbyggd på frågor från Öholm till Ekman. Svaren är 

formulerade av Ekman. I frågor kring ansvaret att föra ut evangeliet förklarar Ekman igen, när 

han en gång för länge sedan ställde sig upp och sade att han upplever att Gud har sagt till 

honom att de ska ”bygga”.  Nu säger Ekman att det inte bara är till honom Gud talat. Även om 

det i Nylunds bok var tal om ”bygget” och i Öholms bok talar Ekman om ”bygga” så blir 

konsekvensen att Ekman uppfattas som han är medveten om att han inte är så exklusiv att det 

bara är till honom Gud talar. Ekman tycks vara övertygad om vad Gud säger lägger han även i 

fler människors hjärtan.45 Ekman nämner att hans uppgift som pastor är att fungera som en 

katalysator, enligt honom är han en hjälp för andra att känna igen Guds röst.46 Här har det 

skett en utveckling för Ekman, han inser att det inte bara är han själv som ansvarar för att tala 

Guds ord.  

 

I en artikel från tidningen Dagen går att läsa om Ekman, hur engagerad han blir när frågan om 

bibelsyn kommer upp. Han menar att bibeln är orden från Gud till människa och människan 

ska inte ändra på orden, även om hon inte förstår allt. Akademiska studier är också viktiga, 

understryker Ekman, ”utan en levande församling med starka personliga lärare som har ett 

                                                      
43 Nylund (1989) s 281. 
44 Intervju i med Ulf Ekman i tidningen Dagen 8/10 2009 
45  Öholm (2008) s 93. 
46 Ibid 
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andligt liv fostras inga andliga ledare som kan chocka världen”, säger han i samma artikel.47 

Människans livsfrågor får svar om hon läser bibeln, menar Ekman.  Därför ska inte bibelordet 

vändas och vridas på för då uppstår förvirring, anser han. Det syns tydligt när frågan om 

kvinnliga predikanter kommer upp. När det talas om kvinnliga förkunnare får Ekman svårt att 

hitta någon kvinnlig sådan i bibeln och därför har han svårt att ta hänsyn till kvinnliga 

förkunnare. Även om han tror att kvinnor kan predika och anser att kvinnor ska vara med i 

samhällets alla funktioner. Det finns där ett teologiskt råd att ta hänsyn till, hävdar Ekman.48 

 

                                                      
47 Intervju i med Ulf Ekman i tidningen Dagen 8/10 2009 
48 Intervju i med Ulf Ekman i tidningen Dagen 8/10 2009 
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2.2 KG Hammars Gudsbild 

2.2.1 KG Hammar  
KG Hammars barndomsmiljö var enligt honom evangelisk och Jesuscentrerad i stor 

utsträckning. Han beskriver den som folkkyrklig - där man inte ville begränsa andra. Den var 

även lågkyrklig - Jesus stod i centrum.49 Hammar är präst i fjärde generationen, född i 

Hässleholm år 1943. Han anser själv att han förblivit lite av en lantis, uppvuxen i en liten by 

på landet tills han var 15 år, då han började Katedralskolan i Lund. Prästlantisens känsla av 

underlägsenhet blev en drivkraft för honom. Han ville visa att han kunde klara sig lika bra i 

gymnasiet som Lundaborna.50 Han prästvigdes år 1965, endast 22 år gammal, och han 

disputerade år 1972. Därefter var han universitetslärare i teologi i Singapore i tre år för att 

sedan återvända till Sverige och en tjänst som kyrkoadjunkt i S:t Peters Kloster i Lund 1975-

1979. Hammar var utbildningssekreterare i Svenska Kyrkans utbildningsnämnd 1979 och 

rektor för pastoralinstitutet i Lund 1980-1987. Sedan tar den kyrkliga karriären fart: Hammar 

blir domprost i Lund under åren 1987-1992 och biskop i Lund 1992-1997. 1997 vinner han 

ärkebiskopsvalet med stor majoritet och blir den siste svenske ärkebiskop att utses av 

regeringen år 1997 (eftersom kyrkan skiljs från staten år 2000). Hammar innehar tjänsten som 

ärkebiskop för Svenska kyrkan tills han avgår av personliga skäl år 2006. 

 

2.2.2 Bilden av Gud  
I en tidningsartikel om Hammar går att läsa om när han var på besök i en kyrka för att hålla 

ett föredrag om gudsbilder. Jag citerar hur han avslutar sin föreläsning med följande fem 

påståenden: 
Gud är mer slutet än början. Gud är mer vilja än vara. Gud är mer verb än substantiv. 

Gud är mer fråga än svar. Gud är mer subjekt än objekt.  

Sedan säger Hammar: 
– Det är ganska kul att tänka på Gud som verb, som rörelse. Man får lite att göra. 
Hammar såg leenden i den allvarliga församlingen 51 

 

Här framkommer tydligt att Hammars syfte är att vara otydlig. Hammar vill inte leverera ett 

”färdigtuggat” paket av Gud. För honom är det viktigt att människor tänker självständigt kring 

                                                      
49 Hammar & Lönnroth (2006) s 26.   
50 Hammar & Lönnroth (2006) s 28.   
51 HD 17 februari 2008 
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Gud, säger han. Han menar att Gud är bortom orden, människans uppgift blir att finna egna 

ord som bildar illustrationer och begrepp kring Gud. Så nog får man en del att fundera över 

när man läser ovanstående fem påståenden, vilket är ett av Hammars främsta mål när det 

gäller förhållandet till Gud och relationer. Ska människan tala om Gud kommer hon inte ifrån 

samtalet om Jesus, menar Hammar, därför blir språket i hög grad viktigt när hon söker 

förhållandet i den relationen.52 Tvivel i tron kan ha en positiv effekt i vissa lägen, tron kan ge 

starkare uttryck när den söker svar, än när människan får färdiga trosatser, menar Hammar.53 

 

I Kyrkans tidning beskriver Hammar bilden av Gud som: ”den icke tvingande närvaron”. 

Någonting som finns runt omkring människan vare sig det är lugnt eller stormar runt henne.54  

 

Hammar förklarar att han är noga med att skilja på människors föreställningar kring Gud. Han 

talar om ”Gud” och han talar om ”GUD”. GUD är den GUD som hänvisar till något eller 

någon bortom språket, något som människan kan finna tillgänglig i en mystisk betraktelse 

menar Hammar.55 Hammar menar att språket för Gud måste få vara gränslöst, på det sättet 

menar han att hans egen erfarenhet och tolkning är tvungen att befrias för att finna Gud.56 

Men gränslösheten behövs även för att kunna förstå andra människors språk för att beskriva 

Gud, förklarar Hammar. 

 

Gud är enligt Hammar inte ett objekt. Gud är rörlig och människan kan aldrig stänga in Gud i 

formuleringar, menar han. Gud är en ständig fråga vi inte kan få ett svar på.57 Hammar hävdar 

att människor måste lämna den gamla guden som de i kör lärde sig upprepa, den guden kom 

att bli, ett sätt att kontrollera människor, enligt honom. Vilket ledde till att Gud blev 

begränsad, istället menar han att, ju mer människor lär känna Gud kommer de allt mer inse att 

de inte kan lösa mysteriet som frågan Gud rymmer.58   

 

                                                      
52 farligt-att-krympa-jesus.svd 
53 Ibid  
54 Kyrkans tidning 4 februari 2010 
55 Hammar (2006) s 10.  
56 Hammar (2006) s 81. 
57 Hammar (2006) s 82. 
58 Hammar (2006) s 85. 
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2.2.3 Människosyn  
Om man i likhet med FN:s principer om de mänskliga rättigheterna har en människosyn där 

människor ges lika värde och rättigheter, att själva bestämma över det som rör dem, att också 

se varje människas inneboende styrka att möta var och en öppet, rakt och ärligt. Då kan vi 

också förstå Hammars sett att se på människans person som autonom, självstyrande i sitt eget 

liv och inifrånstyrd.59 Hammar anser att tro är inget man kan propagera för. Tro är relationer 

som öppnar sig och underlättar i de mänskliga mötena, som för människor närmare varandra, 

motsatsen skulle då enligt Hammar vara ideologi; den skiljer istället människor från 

varandra.60 

 

Under den tid (1800- talet) då olika folkrörelser bröt ner enhetssamhället och ifrågasatte Gud, 

hävdar Hammar att Gud istället blev ett kollektivt tänkande av ”icke Gud”. Religionen blev 

mer en privatsak, och därmed försköts också frågan om Gud till en privatsak, menar Hammar. 

Vidare menar han att då talade man inte om privata angelägenheter.61 Hammar gör många 

insiktsfulla iakttagelser när han skildrar det nya sätt som kyrkan idag har i samhället till 

skillnad från den tid då kyrkan var samhällets makt. Han uppfattar den tiden som 

förtryckande, vilket han anser begränsade människors förmåga att tänka själv.62 Hammar vill 

istället lyfta fram vikten av kommunikation och dialog. Det är viktiga förutsättningar som står 

i stark relation till människovärdet, enligt Hammar. Han menar, om människor öppet och 

mottagligt kan samtala om Gud, resulterar det i respekt inför Gud, men framförallt resulterar 

det i människans rättighet att tänka fritt. Hammar uttrycker det så här: 

 
Ingen lever för sig själv, allt levande är ömsesidigt beroende. Vi behöver ta tillvara de 
värden som är ´sam´ mer än ´ego´. Vi måste skynda oss så att sam- perspektivet inte blir 
förtryckande. Lära oss finna vår frihet speglad i andra människors frihet. Redskapet för 
detta är vår förmåga till lyhördhet. Dess livsluft är dialogen, samtalet, lyssnandet. 63 
 

Frihet är inte att göra som man vill, frihet får man och har man i samstämmighet med andra 

människor, menar Hammar. Det är tydligt att människovärdet innehåller ett samspel med 

andra där var och en får möjlighet att berätta, fråga och ifrågasätta sina erfarenheter i relation 

                                                      
59 Kyrkans tidning 15 april 2010. 
60 KG Hammars tal vid kyrkomötets inledning 14 september 2004 
61 Hammar (2006) s 69. 
62 Hammar & Lönnroth (2006) s 69.   
63 Ibid 
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till andra. Delaktighet är viktigt, det handlar om att hitta former som gör människor delaktiga 

och engagerade. Hammar säger, ”vi har inte demokrati för dess egen skull”.64  

 

Hammar vill föra fram en viktig tanke: ”slutar vi tala om Gud tappar vi språket om Gud, och 

Guds existens krymper och blir en privatsak. När vårt språk försvinner för Gud och 

Gudsbilden krymper för oss människor så krymper så småningom också bilden av 

människan”.65 Det Hammar vill komma fram till i den här tankegången är att Gud och 

människa inkluderar varandra på ett betydelsefullt sätt. Hammars glädje över det gamla 

system som förr hade stort inflytande över människors liv är borta, istället ger nu kyrkan 

större utrymme för människans egen reflektion. Människor behöver själva och tillsammans 

med andra finna ett bärande språk för Gud. 

 

Hammar visar också att människosyn kräver en självkritisk inställning som tar avstånd från 

det självgoda egot, och istället visar öppenhet inför andras tankar.66 Hammar har tagit till sig 

det viktiga ordet ”Ubuntu” av Desmond Tutu. Det betyder förståelsen av att ensamma är vi 

ingenting, en insikt att människor behöver varandra. Det är i mötet med en annan människa 

som vi blir till människa.67 ”ubuntu” avspeglar sig i Hammars sätt att tänka kring relationen. I 

relationsskapande med andra kan människan gränslöst växa och utvecklas genom samtal och 

lyssnande, och bör helst vara sådana möten som inte bekräftar utan utmanar den egna 

inställningen, menar han.68 

 

2.2.4 Relation till bibeln  
Hammar menar att historia medför förändring. Om människor tror att de tänker samma sak 

bara för att de upprepar samma ordformuleringar som de gjorde för tvåtusen år sedan bedrar 

de sig själva, säger han.69 De bibliska texterna är formulerade utifrån den samtid och utifrån 

det tankesätt som rådde då de skrevs, mot den bakgrund som gällde då när det berör synen på 

människa, djur och natur med ett språk som inte används idag.70 Vidare förklarar han att om 

människan ska förstå bibeln idag behöver hon tolka tron utifrån de förutsättningar som råder i 

                                                      
64  KG Hammars tal vid kyrkomötets inledning 14 september 2004 
65 Hammar (2006) s 70. 
66  Reportage i Kreaprenor  
67 Ibid 
68 KG Hammars tal vid kyrkomötets inledning 14 september 2004 
69 Hammar (2006) s 134. 
70 Hammar (2006) s 133. 
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den tid och med det språk människor använder sig av idag, utifrån gällande världsbild, 

filosofiska tankesätt och samhällssyn, hävdar Hammar. Det är viktigt att människan känner en 

frispråkighet i sitt förhållande till bibeltexterna, om hon idag ska få förståelse av evangeliet 

och lära känna Jesus, se vad hans handlingar betyder för människan, därigenom skapa en 

gudsrelation, menar Hammar.71 Han tror inte människor behöver en Jesus som kan ”gå på 

vattnet”, här menar Hammar att människan behöver omtolka berättelsen så att Jesus kommer 

nära en mänsklig erfarenhet, och texten får en annan betydelse för människan.  Det handlar 

om att nå djupare i läsare och lyssnare vilket leder till en förståelse och trygghet. Det handlar 

om texter som vill öppna möjligheter för människan att se sitt liv och sina relationer i ett 

annorlunda ljus. 

 

När Hammar försöker tydliggöra för sig själv de mest markanta skillnaderna som 

formulerades för tvåtusen år sedan och de som uttrycker tro idag, efterlyser han ett ”poetiskt 

förhållningssätt” till bibeln.72 Hammar anser att tron alltid är i rörelse, den kan inte förklaras 

rättvist ur bibeln. Läran om Gud blir enligt Hammar att finna orden för tron i den samtid som 

råder.73 Gud är ett stort mysterium som ingen äger sanning om och Hammar menar att 

människor inte behöver vara rädda för att använda sina ord och erfarenheter när de söker 

förståelse inför detta mysterium. På så vis behöver människor varandra och varandras tankar 

för att få igång samtalet kring tro, menar Hammar.74  Här blir ”ubuntu” synlig igen, 

människor är beroende av varandra. 

 

2.3 Skillnader och likheter hos Ekman och Hammar 
Det är inget större tvivel att tyngden ligger på skillnader i Hammar och Ekmans synsätt på 

tron. Ekmans beskrivningar av hans sätt att se på sanningen kan tydligt stödjas av honom i 

olika bibelcitat, den tydligheten uttrycks inte lika ofta i Hammars litteratur. Istället gör 

Hammar klart att hans otydlighet när vi talar om bilden av Gud och relationen till bibeln, 

måste få vara otydlig. Människans utrymme för egen reflektion är och måste vara störst när 

hon söker efter sanningen i sin tro. De här framställningarna av Hammar och Ekman, leder till 

konstaterandet att Hammar strävar hela tiden efter en tvåvägskommunikation, som inte är lika 

synlig hos Ekman. I varje möte hos Hammar där samtal, diskussion och lyssnande uppstår, 

                                                      
71 Hammar (2006) s 137. 
72 Ibid 
73 Kyrkans tidning 4 februari 2010 
74 Hammar (2006) s 138. 
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söker han också ett djupare svar på sanningen. I Ekmans litteratur blir det svårare att hitta ord 

som beskriver samtal, diskussion och reflektion. 

 

Det går inte heller att finna hos Hammar någon liknande beskrivning av synen på människan, 

utifrån de tre delar Ekman beskriver människan; ande, kropp och själ. Hammar ser individen 

som en hel människa.  

 

Ekman uppfattas leverera ett paket med hela sanningen. Människan förväntas acceptera allt 

som ingår i sanningspaketet. Genom att lyssna till Guds ord och genom att hålla hans stadgar 

blir man välsignad i allt vad man gör, menar Ekman.75 Hammar säger sig vara på väg att söka 

sanningen vilket görs i samstämmighet med andra. De texterna hos Ekman jag tagit del av har 

inte dialogen varit framträdande. I Ekmans bok En andlig ledare skriver han om teamet, ett 

team måste ha en ledare annars hänger det i luften och blir resultatlöst, där ledaren förväntas 

ta ett ledaransvar i gruppen.76 Vidare skriver Ekman att teamet inte ska innebära en samling 

som sitter ner och byter erfarenheter och dricker kaffe. Tyngdkraften ligger på en tydlig 

målinriktning, där ledaren har ett ansvar och vet vad gruppen behöver.77 Ekman beskriver att 

det inte är fråga om en envägskommunikation, men beskriver ingenting om hur dialogen skall 

gå till. Han visar istället på den lärare - elevrelation som fanns mellan Jesus och Paulus. Där 

eleven lyssnar till vad ledaren har att säga.78  

 

Hammars ledarroll synliggörs när man läser Hammars tal vid kyrkomötets ledning i 

september 2004. Där beskriver han hur kyrkan ska hantera förändring och växling. I ett 

samhälle som förändras så snabbt som idag, menar Hammar att kyrkan behöver bli trygg, så 

att människor kan hantera den växling som sker samtidigt som vi ser nya strukturer ta form i 

kyrkan, menar Hammar.79 Hammar lyfter fram kyrkomötets uppgift, som är att diskutera vilka 

former kyrkan ska ha för kyrkans tro, lära och bekännelse. Han menar att det är i det sökandet 

som människans delaktighet framkommer och samtidigt får hon känslan av sammanhang. 

Formerna måste vara i rörelse och genom demokratin blir det verklighet, hävdar Hammar. 

Kyrkan blir skyldig att hitta former som gör att även människor utanför kyrkans gränser får 

möjlighet att upptäcka Guds kärlek, inte bara människor ”innanför” kyrkan, hävdar 

                                                      
75 Ekman (2003) s 66. 
76 Ekman (2003) s 56. 
77 Ekman (2003) s 57. 
78 Ekman (2003) s 57. 
79 KG Hammars tal vid kyrkomötets inledning 14 september 2004 
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Hammar.80 Ansvaret ligget på den enskilda människan att vilja ta emot eller inte, nämner 

han.81  

 

I relation till bibeln blir skillnaderna tydliga. Ekman menar att vi är tvungna att gå till den 

bibliska källan för att förstå. Han säger också att Guds ord beskriver och förklarar för 

människor allt vad hon bör göra i ett gemensamt liv med Jesus. Vi måste födas på nytt, genom 

pånyttfödelsen tar anden boning i våra hjärtan och leder oss på ”rätt” väg, förklarar Ekman. 

Det är endast då som människor kan få kännedom av Guds plan för skapelsen och 

människorna. När människan tar skriften till sitt hjärta och förstår allt vad den vill säga, har 

hon fått kontakt med Gud, så som relationen var före syndafallet, utifrån Ekmans tankesätt. 

Hammar understryker att omtolkning av bibeln är nödvändig för att finna förståelse till 

bibelns texter här och nu. Både Hammar och Ekman menar att relationen till Gud går genom 

Jesus. Jesus sa; ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom 

mig.”82 Frågan går inte att komma ifrån, hur ser deras relationer ut till Jesus? Ekman menar 

att människan genom pånyttfödelsen blir underordnad Jesus, och följer därför bibelns ord om 

honom, medan Hammar menar att Jesus söker oss där vi befinner oss här och nu, på 

tvåtusentalet. Hammar framhåller att Gud vill svara på människors livsfrågor med de 

kunskaper och erfarenheter av det språk och världsbild som råder nu.  

 

Likheten mellan Ekman och Hammar syns då båda erkänner vad Gud gjort för människan. 

Gud sände sin son Jesus Kristus till människorna, som ett levande bevis vem Gud är. Det 

finns likheter, men i de likheterna syns skillnaderna. När människor i mötet med texten låter 

sig acceptera att utifrån det enskilda sättet se på texterna när ögon möter text och omsätter det 

i tankar och känslor får människor också olika sätt att förhålla sig till den. Hammar ser en 

vinst i att inte döma ut någon som tror eller tänker annorlunda. Jag citerar Hammar för att 

tydliggöra vad han vill säga: ”Tro är att göra rätt inte att tänka rätt.”83  
 

Hos Ekman syns relationen till tron starkare i förhållande till bibeltexten. Vilket tydliggörs i 

Ekmans uttalanden kring tron i bibelordet. Den största likheten är bådas vilja att förmedla 

evangeliet till andra. 
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81 Ibid  
82 Joh 14:6.  
83 Kyrkans tidning 4 februari 2010 
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3 Analys 

3.1 En trippelrelation 
I alla mellanmänskliga möten sker relationer, relationer är i ständig rörelse och påverkas 

utifrån olika egenskaper hos människor. När en människa skapar en relation till Gud påverkar 

det hennes relation till andra människor. Likaså påverkas hennes relation till andra utifrån 

hennes relation till Gud. Människor kan också dela med sig av sitt förhållande gentemot Gud 

till andra. Likaså kan man tänka sig att Gud uttrycker sig till människor genom andra 

människor. Det hela sitter ihop och förblir en trippelrelation. Människans bild av Gud och 

hennes människosyn är här viktiga, de blir en form av redskap i relationstänkandet. Det är 

viktigt att dessa redskap är öppna mot evigheten. Jag menar att när människan inleder en 

relation till vad hon uppfattar som Gud handlar det inte bara om människan själv och Gud, 

relationen blir någonting mellan sig själv, Gud och sina medmänniskor.  

3.2 Ekmans Gudsrelation  
 
Vad innebär det enligt Ekman att leva i en relation till Gud? 

Ekman blev frälst på kvällen den 28 maj 1970, hos sin vän Axel. Axel spelade musik och bad 

för Ekman, som kände en våldsam kamp inom sig och till slut stod han inte längre ut och 

sprang hem därifrån. Han hörde hela tiden i sitt inre: du kan få syndernas förlåtelse, du kan få 

syndernas förlåtelse, om och om igen. När han kommit hem smög han in till sitt rum för att 

där ensam ta itu med sina känslor. Han hade dåligt samvete och han mådde illa. Hemma bad 

han Jesus om förlåtelse och han bad också Jesus komma in i hans liv för att bli hans Herre. 

Det var där och då Ulf Ekman blev pånyttfödd. I det ögonblicket skapade Ekman sin relation 

till Gud och han kände en gudomlig frid i sitt inre som han aldrig tidigare känt.84  

Ekman poängterar vikten av att verkligen förstå vad Jesus gjort för människan. När 

människan tar det till sig, kan relationen till Gud bli densamma som innan syndafallet, hävdar 

Ekman. Han riktar uppmärksamheten på hur människan föll i synd och förbannelsen fick 

övertaget. Nu är den åter sammanfogad, menar han. Jesus är det synliga tecknet för Guds 

existens, säger han också. 

Enligt Ekman betyder gudsrelationen att människor får ta del av Guds tro, en övernaturlig tro 

som förändrar människans liv på ett positivt sätt. Ekman menar att i oss själva förmår vi 
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ingenting, därför är relationen till Gud betydelsefull i allra högsta grad. Människan bör läsa 

och studera bibeln varje dag, och bevara Guds ord, förklarar Ekman.85 Gör hon det blir hon 

också belönad, tillägger Ekman.86 Om inte människan vet vad bibelordet är, får djävulen 

chans att förstöra relationen till Gud, menar han. Enligt Ekman är djävulens uppgift att 

förhindra gemenskap och relationsbyggande mellan Gud och människa.87  

För att tydliggöra hur viktig Ekman anser att bibeln är citerar jag han: 
När tron kommer i funktion, så låser den sig fast vid Guds löften och bryter rakt igenom 

motstånd av olika slag. Den förändrar omständigheterna och öppnar dörren för mirakel.88 

Ekman hävdar att den troende människan är ingenting innan hon tar emot Jesus och inser vad 

Jesus gjort för människan, när hon gjort det kan hon göra något av sitt liv. Ekman påpekar 

också att i det nya livet som han talar om, vill människan tjäna Gud och ära honom. Detta 

innebär att för Ekman är Guds frälsningsplan i allra högsta grad relationsbaserad.89  

Att i praktiken leva i en relation till Gud innebär att verkligt få känna av Guds natur i sitt eget 

liv, menar Ekman. Hos Ekman är relationen till Gud i hög grad förmedlad via bibeltexten. Det 

är sällan Ekman beskriver att människans egna kunnigheter ska framträda i skapandet av 

relationen till Gud. Erfarenheterna som människan skapar tillsammans med andra har inte 

någon hög prioritet hos Ekman. Istället anser Ekman att svaren på människans livsfrågor finns 

att hämta i bibeln. När en människa omvänder sig och tar emot Jesus underordnar hon sig 

därmed Jesus och han blir herre. Han är den som bestämmer, menar Ekman.90  

Vidare menar han att den tro människor får av Gud ska så många som möjligt få tillgång till. 

När tron kommer i funktion ger den övernaturliga resultat och fler människor borde enligt 

Ekman få ta del av den gåvan. Här framträder Ekmans önskan av väckelse. Han anser att när 

människan fått frälsning får hon tillgång till relationen med Gud, men hon ska också ge 

kunskapen vidare till andra.91  

Ekman uppfattar sig själv vara en människa som Gud använder för att andra människor ska 

lära känna Gud. Eftersom han enligt sig själv anses vara en auktoritativ person med 

                                                      
85 Ekman (2004 b) s 29. 
86 Ekman (2004 b) s 9. 
87 Ekman (2004 b) s 21. 
88 Ekman (1997) s 44. 
89 Ekman (2009) s 39. 
90 Ekman (1993) s 10. 
91 Ekman (2004 b) s70. 
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sakkunskap menar han också att han har de befogenheter som krävs för att leda församlingen 

Livets Ord.  En personlighet med omsorg för andra finns i Ekmans tänkande och kommer 

fram i följande citat: 

Jag såg ett ekollon som placerades på en vidsträckt och bördig mark, och upp kom en stor ek, 

väldig och fullvuxen. Sedan förvandlas bilden och jag såg en fisk ligga på en klippa vid havet 

och kippa efter luft med gälarna. Så flög fisken upp och hamnade i vattnet. Den snurrade 

runt, runt upp och ner i vattnet, ungefär som en akvariefisk som för första gången hamnat i ett 

akvarium, och så simmade fisken iväg ut i havet. Jag hörde den helige Ande säga: Nu 

placerar jag dig i ditt rätta element: i det övernaturliga.92 

Den här erfarenheten gav inte bara Ekman mersmak, utan beskriver att han blivit ”märkt av 

den”.93 Hans uppgift är att få människor att läsa bibeln, få människor att komma till insikt om 

att ju ofta de repeterar bibelordet, desto starkare blir deras relation till Gud, förklarar Ekman. 

Då kommer också människans situation förändras så som det står i bibeln, menar han. Med 

andra ord anser Ekman att han själv fått, vad han kallar ”smörjelsen”94 av Gud. Han ska 

verkställa Guds löften, genom att föra ut evangeliet åt människorna. Detta resonemang knyter 

an till Ekmans tankar om väckelse, med honom själv som den ansvarige ledaren. 

Möjligheten till gudsrelation kommer till uttryck genom att Ekman blir placerad i en 

församling med Jesus som herre. Dessutom ger Ekman uttryck för att han befinner sig i en 

underbar position som ”Guds barn” och njuter av Guds välsignelser. Han menar att han för 

vidare till andra.95 För Ekman innebär en relation till Gud att; hans budskap är Guds budskap 

till alla människor han möter. Ekman menar att människan också bör göra detta gällande då 

förlöses Guds kraft i världen.  

Enligt Ekman ska den kristna människan ha vissa grundläggande erfarenheter av omvändelse, 

andedop och pånyttfödelse som hjälper henne att få den verkliga gudsrelationen att komma till 

uttryck mellan Gud och människa. Den bör ligga som en trygg grund, menar han. När 

människan förfogar över de erfarenheterna finns all förutsättning för henne att leva i en 

relation till Gud. Förståelse och acceptans i förhållande till trippelrelationen jag inledde 

kapitlet med, där relationen till Gud återspeglas i bibelns texter mer än i samspel med andra 

människor ser inte ut på samma sätt för Ekman. Det mellanmänskliga kommer inte riktigt till 

                                                      
92 Ekman (2004 a) s 49. 
93 Ibid 
94 Ekman menar att Gud smörjt honom med olja för att han ska utföra Guds tjänst. 
95 Ekman (2004 b) s 83. 
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uttryck i hans texter. Han anser att endast genom bibelordet finner människan ledning till den 

djupa relationen med Gud. Dialogen kommer i skymundan och tar inte någon större plats hos 

Ekman. 

Hur kan man känna igen Guds närvaro i sitt eget och andras liv? 

Ekman talar betydelsefullt kring bibelordet och han hänvisar till Petrus i bibeln som säger: 

”Orden är som säd eller frön, som inte förgås.” Ord är eviga och producerar därför eviga 

resultat, menar Ekman.96 Resultaten blir beviset för Guds närvaro i livet. På samma sätt som 

fröet producerar, så producerar bibelordet i ditt liv, menar Ekman. Återigen finner Ekman 

stöd i bibeltexten och kan därmed förklara hur viktigt det skrivna bibelordet är. Det är 

förutsättningen för allt, förutsättningen för Guds rike, tillägger han. Så när människan läser 

bibeln känner hon Guds närvaro. Om hon inte läser attackerar djävulen relationen mellan 

människa och Gud talar Ekman om.  

Ekman förklarar att människans attityder till bibelordet kan ses som olika jordmåner hon sår i. 

Beroende på i vilken jordmån människan sår, kommer hon en dag få skörda, försäkrar Ekman. 

Skörden kan ses som det synliga resultatet för människan. Har människan ett hjärta som är 

hårt och obearbetat eller ett stenhjärta medför det att ordets rötter inte får fäste och människan 

kan inte växa i tro med Jesus, förklarar Ekman. Han vill att människan ska se Gud som 

lösningen till resultaten hon kommer att få uppleva. Sår människan i vad Ekman menar den 

”rätta” jordmånen kommer hon också få resultat. Gud är inte problemet för människan; Gud 

är lösningen, säger han.97 När Gud får möjlighet att skapa en relation till människan börjar 

också förändringen ske och resultaten börjar så småningom synas. Samtidigt talar Ekman om 

att människan är tvungen att ha tålamod. Guds resultat visar sig inte på en gång. Ekman 

menar att det enda hon behöver göra är att läsa bibeln och följa vad som står, för att sedan 

berätta för andra människor om Guds löften, då kommer en dag resultaten uppenbaras för 

människan. Om tron börjar i ordet, kan Guds närvaro gestalta sig i människans liv, intygar 

han.98 

Ekman gör en koppling mellan Gud och människans ande, och menar att därigenom får 

människan tillgång till vad Ekman menar Guds härlighet och vishet. 99 Gud vill att hans styrka 

skall komma in i människans ande så hon växer sig stark i anden, säger han. Det är viktigt för 
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98 Ekman (2004 b) s 29-30. 
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Ekman att Gud får övertaget i en människans liv, det är då hon kan utföra mycket för andra 

människor, säger han.100 När en människa är till nytta för andra är då hon upplever Guds 

närvaro i sitt eget liv, förklarar Ekman. Jesus är det synliga beviset för Guds existens, han var 

den som hjälpte andra. Det Jesus gjorde gynnade andra och på så vis blev Jesus stark genom 

Guds kraft, menar Ekman. Det är också så Ekman vill att människorna ska se på sin relation 

till Gud. Bibelordet och Jesus handlingar förmedlar till människorna hur det ska gå till.101 

Ekman talar inte bara om hur vi kan känna igen Guds närvaro i våra liv, han talar ofta om hur 

djävulen försöker inkräkta. Djävulens vapen är fruktan, vilket är motsatsen till tro, och på 

samma sätt som tron förlöser Guds kraft så förlöser fruktan djävulens kraft i människans 

hjärtan, utifrån Ekmans tankesätt. Ekman talar om att människan måste få rätt information. 

Det innebär inget aftontidningsläsande och Tv-tittande, istället ska människan vara i bön och 

leva av tro, enligt honom.102  

Ekman menar att Gud vill höra bön. När människor i bön tillåter den helige Ande att rensa 

och ta bort saker i sina liv så står de i kontakt med Gud, på så viss tycks bönesvaret bli 

verklighet i form av löften, menar Ekman. Dessa löften ser olika ut för människor beroende på 

vilka behov som finns, förklarar han. Om en människa bett om att bli frisk, blir bönesvaret att 

det sjuka försvinner, om en annan människa ber om pengar ska hon få det om hon ber i tro, 

menar Ekman. Bönerna bygger på en personlig och intim gudsrelation, påpekar Ekman. 

Svaren från Gud är ord som kommer från en himmelsk tron, tillägger han. 

Ekman anser sig själv inte vara Gud, men genom att han är trogen Gud och gör som skrifterna 

i bibeln säger anser han sig ha del av Guds natur, han tillför vad han kallar Guds familj.103 

Människor måste inse glädjen att få del av Guds familj. Genom helig ande står människan i 

kontakt med Gud det medför också att människan har möjlighet att utföra mirakel, enligt 

Ekman. Människan får belöning, hon får leva i en intim relation till Gud och genom det får 

hon även i glädje utföra den som skrifterna säger hon ska göra, människan blir en tjänare till 

Gud, menar Ekman. Det här får synliga tecken för människan, någonting händer på insidan, 

                                                      
100 Ekman (2004 b) s 36. 
101  Ibid 
102 Ekman (2004 b) s 41.  
103 Ekman (2009) s 41. 
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först kan ingen se men med tiden kommer fler och fler människor märka av hur den omvända 

människan byter identitet.104 

3.3 Hammars Gudsrelation 

Vad innebär det enligt Hammar att leva i en relation till Gud?  

Här blir det med en gång betydligt svårare att hitta exakta svar. Hammar poängterar att hans 

otydlighet är medveten, något som han är tydlig med.  

Boken, Jag har inte sanningen, jag söker den av Ami Lönnroth och KG Hammar, är en bok 

med samtalet som utgångspunkt. Ami ställer frågor till Hammar där svaren ofta blir till en 

dialog. I boken beskriver Hammar någonting som jag uppfattar som ett möte mellan honom 

och Gud. Hammar menar att den viktigaste personen för ett möte med Gud är människan 

själv. Där kan inte präster och predikanter ha den viktigaste rollen, anser Hammar. När rösten 

uppstår inom en, börjar mötet, försäkrar Hammar. För honom är det viktigt att människan 

kopplar ihop gudsrelationen med känslan av frihet i förhållande till Gud. När det sker i en 

människa är hon redo att skapa en relation till Gud, menar Hammar.105  

Hammar menar att det är inom oss som rösten uppkommer, men det är någonting utifrån som 

väcker den, precis som solen och fröet. Hammars synsätt förtydligas i följande citat: 

Fröet har sin växtkraft, men det är solen och regnet som väcker den. Gud kommer till oss 

genom Jesus utifrån, men det är anden som klappar inifrån. När det här möter vartannat så 

öppnas vårt hjärtas dörr inifrån.106 

Här ligger betydelsen på den enskilda individens erfarenheter, inte på någonting som bestäms 

”uppifrån”. Ingen kan bestämma över den ”dörr” en människa väljer att ”öppna”, om och när 

hon så ”öppnar” den, enligt Hammar.  

Hammar skriver ofta att gudsbilden måste formuleras i personliga termer, att Gud bara kan 

förstås i relation till våra djupaste transcendenserfarenheter. Så åter är det ett försök att finna 

ett språk som beskriver Gud.  Jag har för avsikt att komma en bit djupare i relationen, att Gud 

är kärlek för Hammar är uppenbart, men hur påverkar gudsrelationen Hammar? Hur blir den 

                                                      
104 Ekman (2009) s 67. 
105 Hammar & Lönnroth, (2006) s 161. 
106 Ibid  
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levande och verklig i hans liv, det är dit jag vill nå, jag vill inte bara hitta orden som avser att 

ge liv åt Gud.  

På en av boksidorna ser jag en solstråle skina över en vattendroppe, det glittrar till och jag 

förstår vad det är, Guds skapelse, med hans kärlek finner jag svaret. Hammar beskriver GUD 

som helhet. Vilket uppfattas som att relationen och kärleken till Gud inte kan skiljas från 

kärleken till människans omgivning, särskilt inte till sina medmänniskor, menar Hammar. 

Därför innebär tron till Gud, känslan av att vara omgiven och buren av Gud i en kärlek, som 

inte finner några gränser, menar Hammar. I varje mellanmänskligt möte finns Gud 

närvarande. Beviset på människans kärlek till Gud blir också en förmåga för kärlek till andra 

människor förklarar Hammar.107 Varför då? Enligt Hammar finns det inget utrymme utanför 

GUD. Relaterar människan till Gud i kärlek finns det heller ingen gräns för denna kärlek, så 

att den bara skulle gälla Gud och inte hans skapelse, säger han. Ingenting kan stå mellan Gud 

och människa. Dessa insikter försvarar att Gud alltid är mycket större än vi kan förstå eller ge 

”förnuftiga” uttryck för genom språket, enligt Hammar. I trippelrelationen syns alla tre poler 

individen, Gud och medmänniskan i funktion på samma villkor.  

Hammar talar om korsets väg. Jesus är människan som offrades att lida, att förnedras och 

slutligen måste dö för människan skull. Vad Hammar menar är att den som tror, har alltid 

Guds närvaro vid sin sida även i den svåraste nöd en människa kan uppleva. Gud är med den 

som lider och dör, menar Hammar.108 Människan måste förstå att hon tas emot i en gränslös 

kärlek av Gud, precis som den hon är, menar han. Människan behöver inte vara någon annan 

än sig själv, genom relationen till Gud får människan ett värde tillsammans Gud, där 

människan förstår att hon kan ta emot kärleken utan att förtjäna den, förklarar Hammar.109  

Enligt Hammar kan det här bli komplicerat för människan, eftersom hon ibland kan känna sig 

osäker och otrygg. Hammar vill istället att människan ska förstå Guds gränslösa kärlek som 

kraften till en trygg och stark jagkänsla. För Hammar innebär korsets väg, nytt liv. Att få vara 

i relation till Gud och känna tryggheten, kan komma människan till insikt om vem hon är, då 

inser hon att Guds mötesplats är Jesus, förklarar Hammar.110 Ska människan leva i relation 

med Gud anser Hammar att hon behöver finna sitt språk för Jesus.  

                                                      
107 Hammar (2006) s 94. 
108 Hammar (2006) s 103. 
109 Hammar (2006) s 104-106. 
110 Hammar (2006) s 193. 
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När språket för Jesus finns, finns också tron i varje ögonblick av människas liv. På så vis kan 

människan ta emot allt hon behöver och den erfarenheten ger människan ett inre lugn och 

styrka i livet, menar han. När en människa öppnar sig för den upptäckten, och tar del av mötet 

med Gud, förstår hon vad meningen med livet är, anser Hammar.  

Hammar övar sig i ett grundläggande du - jag - förhållande. Genom samtal med andra samt 

genom egna erfarenheter skapas tilltro och ett sätt att se på relationer som friska, enligt 

honom. Hammar vill förstå Jesus som en person som levde i friska relationer, i en hel relation 

till Gud och därför i hela relationer till medmänniskan, till naturen och till sig själv.111 

Auktoriteten mellan Gud och människa ligger i människan själv, den kommer inifrån och blir 

en trygghet som bekräftas av erfarenheten i mötet med en annan människa. 

Erfarenhetsdimensionen hos Hammar är inte knuten till speciella händelser som omvändelse 

och andedop. Hos Hammar kommer relationen till uttryck i varje mellanmänskligt möte. Här 

är erfarenhetsdimensionen kopplad till den vardagliga situationen, i varje mellanmänskligt 

möte finns tillfälle att fördjupa relationen till Gud genom andra människor, enligt Hammar. 

Hammar ser på gudsmötet med en öppenhet. Gud använder inte bara de fysiska delarna som 

kyrka för att mötet ska kunna äga rum, Gud använder sig av allt han skapat. 

Hur kan man känna igen Guds närvaro i sitt eget och andras liv? 
I varje möte mellan människan och det gudomliga finns Guds närvaro, enligt Hammar. 

Samtidigt menar han att det inte går att berätta vad som sker i mötet, erfarenheten av Gud 

förändrar inifrån. Hammar menar att det viktiga för människan är att läsa och omtolka bibelns 

texter så de kommer nära dem själva. Jesus får inte ständigt bli för mycket Gud, han måste på 

samma gång komma nära människan i relationen, först då kan människan känna Guds närvaro 

i sitt eget liv, tror Hammar. En Jesus som bara gör mirakel, kan människan få svårt att känna 

samhörighet med, anser Hammar.112 

Hammar beskriver hur brödundret i bibeln berör och påverkar honom. Pojken kom fram till 

Jesus med sina fem bröd och två fiskar. Jesus förvandlade mirakulöst maten så den räckte till 

tusentals människor. Hammar menar att människan inte bör se avståndet mellan Jesus och 

människan då bibelns mirakel skildras, i den här bibeltexten bör hon istället fokusera på 

närheten till Jesus, och se hur Jesus berör på ett djupare plan i människan, vad människan ska 
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lära sig av brödundret, kan vara att inte tänka så egoistiskt på sina egna tillgångar utan istället 

dela på det som finns.113  

Gudsrelationen rymmer det största kärleksbeviset någonsin, anser Hammar. Jesus kan inte 

skiljas från kärleken, det är i kärleken han blir synlig menar Hammar. Jesus talar om sig själv 

som vinstocken som ger kraften mellan honom och människan:  

 
Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den 

inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är 

vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan 

mig kan ni ingenting göra.114 

 

Det här bör tolkas som ett löfte till människan, att är ni i mig så är jag i er, och du behöver 

inte vara rädd, för jag finns hos dig, menar Hammar.115 Det Hammar vill rikta 

uppmärksamheten på i bibeltexterna är Guds kärlek till människan. Hammar vill att 

människan ska känna kraften som gudsrelationen ger.  

 

Hammar påvisar vikten av att människor måste tillåta varandra att leva, tänka och tala fritt. 

Finns inte den frimodigheten blir inte bara människan en annan än den Bibeln talar om, även 

Gud framstår som en annan, menar Hammar. Både Gud och människa krymper om vi inte 

samtalar öppenhjärtligt kring dem, uttrycker han. Det här resonemanget leder till att Hammar 

anser att människan måste vara aktiv i sitt troende liv, hon kan inte lita på ett färdigserverat 

paket av åsikter. Utan förutsättningen för Guds närvaro är att människan tänker självständigt 

och frimodigt i förhållande till sin gemenskap med andra.  

Här tar det på något vis slut på Hammars ord och han tystnar. Här och nu vill han att 

människan fortsätter och fyller på med sina egna erfarenheter med sitt eget unika språk. 

Hammar inser att Guds närvaro måste ge möjlighet för dialog och en tillitsgrund som ger oss 

förutsättningen för att känna kärleksrelation till Gud. 

3.4 Skillnader och likheter hos Ekman och Hammar 
Den stora likheten mellan Ekman och Hammar är viljan att föra ut evangeliet. De vill att 

människor ska få en relation till Gud och i den relationen får Gud möjlighet att verka i 
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människornas liv. Hur relationen uppstår och hur den lever och växer är också där 

tolkningarna skiljer sig hos Ekman och Hammar. Jag kommer här med hjälp av fem 

underrubriker presentera några av de skillnader jag funnit hos dem. 

 

Förutsättning till liv och växande i relationen till Gud  

Om människan vill söka svaren på vad Ekman anser vara Guds löften är den rätta vägen att 

läsa bibeln, enligt honom.  I sin bok Tro som övervinner världen, kan man se hur nära ordet 

och tron är tvungen att stå i samband med varandra, enligt Ekman.116 Tron är likt en obrytbar 

symbios om den ska bli verklig i människor liv. När tron blir levande i livet menar Ekman att 

ingenting längre blir omöjligt för människan att sig an. När då Ekman förklarar att Gud är vad 

ordet säger om honom, blir förståelsen tydlig också då han säger att människan inte får vrida 

och vända på ordet. Ekman anser att människan inte ska dela på Gud och ord.117  

 

Hammars åsikter kring relationens växande och liv i tron skiljer sig betydligt från Ekmans sätt 

att resonera. Hammar anser att ingen människa får begränsa en människas egna ord för tron. 

Istället lyfter Hammar fram vikten av att se sina egna erfarenheter och låter sig inte låsas fast 

av det skrivna bibelordet. Han anser det tillåtet att vända och vrida på orden i bibeln för att på 

så vis kommer de närmare människans verklighet.118 Hammar menar att människans egna 

erfarenheter i samspel med sin omgivning kan skapa en bild för vem Gud är och samtidigt 

bringa existens mellan Gud och människa. Hammar tycks ha en stark vilja att fly bort från allt 

vad färdiga dogmatiska lärosatser står för. Istället lever han med Gud som syns i allt skapat 

och Gud gör sig på så vis påmind inom människan.119 

 

Ekman lägger fram vikten av församlingen. I församlingen finner människan ordning och 

harmoni, menar Ekman. Enligt honom är det bara i församlingen den enskilda individen 

gemensammat med församlingsmedlemmarna kan skapa kraft i Gud.120 Kraften som skapas 

mellan Gud och människorna resulterar i en övernaturlig förmåga för människan, menar 

Ekman. När den förmågan blir verklighet, menar Ekman att då kan människor lösa alla 

                                                      
116 Ekman (2004 b) s22: Tron uppkommer av Ordet. Ordet är Guds vilja. När Guds vilja är känd, blir inte tron 
något problem. Det är när vi inte vet vad Ordet säger, eller när vi inte lyder det, som problem uppstår.  
117 Ekman (2004 b) s 23. 
118 Hammar (2006) s 170. 
119 Hammar (2006) s 100. 
120 Ekman (1993) s 9. 
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världens problem.121 Ekman är övertygad om att människor behöver omvändelse som enligt 

honom främst sker genom väckelse. När människor omvänder sig till Gud och sluter sig till 

församlingen Livets Ord är det Ekmans arbetsuppgift att leda dem i deras tjänst. Han menar 

att människor tänker fel, ofta tänker de församlingen som platsen där människor inte får 

möjlighet att växa i sin tro. Istället menar Ekman att det är just i församlingens gemenskap 

som växandet sker. Därför är det viktigt för honom att hela tiden öka tillväxten i 

församlingen. Ekman beskriver i sin bok Bön som skakar nationen: en enskild person kan 

aldrig förändra ett land eller en församling ensam, därför behövs det många för att hjälpas åt 

om förvandling ska ske.122  

 

Hammar har uttalat sig annorlunda i förhållandet till kyrkan (han använder ordet kyrkan 

istället för församlingen). Han visar sig kritisk till det gamla enhetssamhällets makt över 

människans tro och menar att här är det viktigt med högt i tak.123 Svenska kyrkans utmaning 

ligger numera i att våga lyssna på människors olika tankar och tolkningar om tron. Det ligger 

enligt Hammar ett stort ansvar på kyrkan att lära sig hantera den mångfald som råder i 

samhället idag.124 Är människan fast i sitt gamla sätt att se på hur kyrkan historiskt verkade i 

människors liv kommer den med stor sannolikhet fortsätta tappa medlemmar, tror Hammar. 

Han skriver i sin bok Ecco Homo: ”Guds kärlek innehåller rymd och frihet, något som 

människor behöver ge varandra i respekt inför varandra”. Hammar menar alltså att det är helt 

lagligt för människan att skapa ett eget förhållningssätt till bibeltexterna. Där blir också Gud 

och människa precis så som Gud tänkt sig, säger Hammar.125 Hammar understryker att 

människor med säkerhet har behov av att mötas, men menar att Gud använder fler redskap än 

just kyrkan för det mötet. Blir inte mötet till en tvåvägskommunikation blir inte människan, 

människa, anser Hammar. Förblir den en envägskommunikation menar Hammar att 

människan blir underordnad tron, och det är mycket lätt hänt att människor istället upplever 

tron som en form av tvång. Han beskriver att Guds röst finns inom oss, men det är någonting 

utanför som väcker den, kanske ett möte med en annan människa eller kanske någonting i 

                                                      
121 Ekman (1993) s 10. 
122 Ekman (1997) s 11-12. 
123 Hammar (2006) s 69. 
124 Hammar (2006) s.179. 
125 Hammar(2006) s 138. 
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naturen.126 När det så sker menar Hammar att människan skapar förutsättning för relation och 

liv i förhållande till Gud.127 

Ekman håller fast vid vikten av kunskap i tron. Utifrån sin övertygelse, att människan bör ha 

kunskap om Guds personlighet, vet vad Guds planer är, kan hon komma till Gud i tro. Det är 

lätt att se hur Ekman vill att människor förstår konsekvenserna av: ju oftare hon ber till Gud ju 

mer lär hon känna Gud och relationen till Gud blir starkare.128 Ett av störningsmomenten för 

Gud och människa är Ekmans sätt att se på djävulens existens. Den gör gudsrelationen 

omöjlig om människan inte kommer till Gud i tro. Ekman menar vidare att människan kan 

komma till Gud när hon har kunskapen om honom, för Gud vill umgås med människor.  

Det stämmer inte överens med vad Hammar anser. Han säger att Guds kärlek söker oss just 

där vi är. Det innebär för honom att människan inte behöver bli något annan än den hon är för 

att vara värd Guds kärlek. Hammar är medveten om att han inte behöver förflytta sig tillbaka 

och endast tro på det språkliga uttrycksätt som han möts av i bibelordet. Istället uttrycker han 

hur Guds kärlek innehåller mycket bortom de uttalade och outtalade frågorna. Människan 

frågar sig: gäller Guds kärlek mig? Menar Hammar att människor måste förstå att så är det, 

eftersom Guds kärlek är en villkorslös kärlek som gäller för allt, enligt Hammar.129  

Auktoriteten människa och Gud, människosynen  

Ekman lägger fram en uppfattning kring tro, i och med att människan omvänder sig till Gud 

blir Jesus Herre i människas liv. Med det här synsättet talar Ekman om att nu blir Jesus, 

Mästaren. Ekman står fast vid att när detta sker vill människan automatiskt placera sitt liv 

under Jesus och följa honom.130 Gör människor som han, kommer kraften från honom verka i 

människans liv, men det fordras enligt Ekman att människan lever i enighet med Jesus som 

förebild.131  

 

Hammar stödjer inte tanken på att tro handlar om att underordna sig Jesus. Hammar skriver 

att auktoritet till sin tro kommer idag inifrån. Människan lever idag som en autonom person. 

Tidigare var det kyrkans yttre krafter med egna intressen av bl.a. makt som styrde människan 

                                                      
126 Hammar & Lönnroth (2006) s 161. 
127 KG Hammars tal vid kyrkomötets inledning 14 september, 2004 
128 Ekman (2004 b) s 29. 
129 Hammar (2006) s 141-142. 
130 Ekman (1993) s 10. 
131 Ekman (2004 b) s 30. 
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i sin tro. Idag ser Svenska kyrkan annorlunda ut och Hammar anser att det som inte kan 

övertyga människans hjärta ska inte heller ha vår tillit och ännu mindre vår lydnad.132 

Hammar förespråkar dialog och anser att utan möjligheten för dialog med andra är inte heller 

människan någonting.133 

 

Förhållningssättet till bibeln 

Ekman beskriver i sin bok Tro som övervinner världen om andra människors sätt att se på 

innerbörden av att rabbla bibelord. Ekman anser att människor inte förstått bibelns 

undervisning om ordet. Han förklarar att människor anser rabblandet som trams, eller 

någonting kufiskt, mystiskt. Ekman menar istället att människor är fångna av sina egna ord, 

orden i bibeln är inte tänkta att omtolkas. När människor börjar göra sina egna versioner av 

vad bibeln talar om, uppstår problemen. Det är då människan dödar den verkliga tron, menar 

Ekman.134 ”Fångna av sina egna ord” är just orden Hammar anser viktigt i ett möte med andra 

människor. De fria orden ger tillåtelse att själv ge sig möjlighet att känna in vad Gud är och 

därmed får människan egen förståelse till vad texterna erbjuder, menar Hammar. Medan 

Ekman menar att det är djävulens port in i människan. Det är inte vad människan tror och vad 

hon känner som är viktigt, det är endast vad Gud säger till oss i bibeln som har någon 

betydelse, säger Ekman.135 Samstämmigheten är liten när Ekman och Hammar talar om sättet 

att se på bibelordet.   

Vad är nu Ekmans förhållningssätt till bibeln i förhållande till hans gudsrelation? Det syns 

tydligt i Ekmans böcker att till stor del är hans relation knuten till en text. Till vad bibelns ord 

och texter säger, inte till Gud själv. Relationen blir inte till ett annat du, som i ett 

mellanmänskligt möte. Enligt Ekmans tolkning av relationen ser det ut som om relationen till 

Guds skrivna ord är i första hand viktigast, sedan kommer relationen till andra människor. På 

det viset får Ekmans relation en annan karaktär än hos Hammar. 

Hammar säger att allt levande är i ett ömsesidigt beroende av andra. När mötet till Gud sker 

måste mötet först ske mellan människa och Jesus, därefter kan hans vägledning till människan 

bli betydelsefullt, menar Hammar. Hammar hävdar att det intressanta är vad texterna säger till 

oss här och nu. Därför behöver människan fokusera på Jesu mänsklighet, då kommer han nära 
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anser Hammar.136 Hammar förespråkar därför ett förhållningssätt till bibeln som är mer 

poetiskt och som kan ge den vida förståelse människan söker på en oupplöslig sanning. För 

Hammar blir det enklare och bilden blir tydligare av den Jesus som han kan identifiera sig 

med.  

 

4 Avslutande diskussion  
Det har hela tiden varit ett slalomåkande mellan portarna. Jag har slungats mellan skillnaderna 

vilket har gjort hela arbetet väldigt intressant. När människan skapar en relation till Gud sker 

det på flera olika plan. För att relationen ska bli verklig i människans liv måste den få 

betydelser på ett praktiskt plan. Ekman talar om vikten av att vara i det skrivna bibelordet. 

Ekman beskriver hur människan bör läsa och lyssna till vad som står i Bibeln, för att sedan 

kunna göra som där står. Det kan lätt bli ett teoretisk färdigt paket att läsa in sig på, som enligt 

min uppfattning bara leder till ett religiöst sätt att tänka. När Ekman talar om, hur 

pånyttfödelsen skapar en stark och bärande relation till Gud tycks det ändå som om sättet han 

talar om blir motsägelsefullt, å ena sidan talar Ekman om en relation men enligt mig blir det 

ett relationslöst förhållningssätt att tänka kring Gud, eftersom allt är färdigserverat. Om 

människor bara behöver läsa och bevara vad bibelordet säger, behöver människan inte heller 

fundera självständigt, allt är färdigformulerat, människan gör inte så stora ansträngningar utan 

vad hon gör är att lydigt ta till sig vad bibeln säger, anser jag.  

I en gudsrelation som etableras på de här villkoren ser jag ingen du- jag relation till varandra, 

istället blir relationen till Gud fullständigt avhuggen. Här tycks det inte handla om ett ge och 

ta i en relation utan det handlar hela tiden om en envägskommunikation, är min känsla. När 

möjligheten till Gud och andra försvinner, blir dialogen omöjlig. Hur återspeglar sig Ekmans 

förhållningssätt till trippelrelationen som jag anser är viktigt i en människas liv? Den blir 

motsägelsefull, relationen blir skadad för mig både till Gud och till andra människor. Kan jag 

inte ha en frisk relation till Gud påverkar de min relation även till andra människor, anser jag. 

Ska en människa kunna leva i en frisk relation till Gud anser jag att det ligger ett stort värde i 

att hon får ifrågasätta och föra en tvåvägskommunikation med sin omgivning.  

Människor behöver på ett öppet och mottagligt sätt samtala om Gud men framförallt bör 

tonvikten ligga på människans rättighet att tänka fritt. När människor får möjlighet till det 

                                                      
136 Hammar (2006) s 145. 
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skapar det också en inre trygghet, därför bör människan hela tiden göra relationsrevisioner.137 

När människan gör det tar hon reda på vad som är hennes egna åsikter i olika frågeställningar, 

liksom vad som är någon annans åsikter. En relationsrevision leder till självkänsla, anser jag. 

Jag ställer mig också frågan vad de stora väckelsemötena ska leda till, vilken funktion de ska 

ha och hur blir resultatet för människan utifrån ett synsätt på relationen till Gud när hundratals 

människor möter Gud på det viset som Ekman beskriver?  När relationen till Gud skapas är 

det tydligt hos Ekman, att den verkliga relationen gärna bör ske på ett plan där flera 

människor är involverade som i de stora väckelsemötena. Han menar att då skapas en ”äkta” 

relation till Gud, och då kan människan växa sig starkare. Ekman skriver också att människan 

inte lever ensam utan i ett samspel med församlingen. Enligt mig kan det tyckas att 

väckelsemötarna lägger sig på ett makroplan, då det ofta är flera hundra människor på ett 

väckelsemöte och där får de möjlighet att möta Gud. Det här mötet kan även plockas ner från 

makro till mikro från kvantitet till att bli någonting annat, anser jag. Hos Hammar ser det 

annorlunda ut, vikten ligger på ett mer individuellt plan där den egna människan skapar 

relationen utifrån den erfarenhet hon ger sig med andra. När människor möter människor, i 

möten, små som stora är Gud närvarande och bara det är stort, anser jag.  

 

Ekman är tydlig när han diskuterar tydligt ledarskap, och jag kan komma att dela hans åsikter 

där. Ekman säger att en ledares ansvar är att leda och undervisa, (jag saknar dock: lyssna). 

Hans uppgift som ledare ligger i att få varje församlingsmedlem att känna sig viktig, så hon 

kan delta i det som är viktigt. Kan den här processen fungera så att varje enskild individs röst 

hörs sympatiserar jag med Ekman om att i den här processen behövs även ett tydligt 

ledarskap. Hos Hammar är det inte lika tydligt, han upprepar dialog. Det är ytterst viktigt att 

allas röster i största mån lyssnas på men en tydlig ledare med övergripande ansvar för 

planering och ordning är ett måste i organisationens sammanhang, menar jag.  

Inledningsvis av detta arbete talade jag om att respekt kräver kunskap. Min nya kunskap ska 

inte leda till kritik för att döma ut andra, den är tänkt att ge mig förståelse att respektera andra 

som inte tänker som jag. Ska människor utvecklas i relationer tror jag att det behövs en 

mångfald av oliktänkande. För att se andra människors olika värderingar blir det viktigt att 

även jag har en åsikt. 

                                                      
137 I en relationsrevision ställer sig människan vems åsikter det är som styr i en människas inre tankar, beslut är 
det hennes egna innersta åsikter eller är det någon annans, vems annars är det i så fall.  
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En viktig fråga jag ställer mig är: Får jag en relation till Gud av kärlek bara genom att vara 

den jag är, eller får jag en relation till Gud bara genom att göra det som krävs av mig? Jag 

säger ofta till mina barn, jag älskar dig för den du är, men jag älskar inte alltid det du gör.  

Syns skillnaden om jag för samman mina tankesätt? Ibland får jag en känsla att Ekmans Gud 

inte älskar mig för den jag är, om jag inte underordnar mig Jesus och läser bibeln helst varje 

dag. Medan jag ofta känner mig älskad av Hammars Gud, eftersom tyngden ligger på att 

mötas och samtala med varandra. Gud finns redan där i människan, och frigörs i samtalet. 

Även Ekman framhåller att människan har Gud inom sig, men han håller tillbaka att Gud 

frigörs i samtalet med andra människor. Här går deras meningar isär och jag kommer till 

insikt med att den Gud Hammar talar om är den Gud som finns inom mig.  
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5 Sammanfattning 
Jag har i denna uppsats undersökt KG Hammar f.d. ärkebiskop i svenska kyrkan och Ulf 

Ekman grundare av Livets Ord, sett ur ett perspektiv med gudsrelationen i centrum. Syftet var 

att söka finna hur bilden av Gud ser ut. Hur gudsbild och relation gör sig gällande hos de båda 

personerna i såväl teori som i praktik och undersöka skillnaderna och eventuella likheter. Jag 

har använt mig av litteraturstudier som metod för att nå fram till uppsatsens syfte.  

 

Hammar är tydlig med att hans otydlighet är medveten, han menar att varje människa måste få 

tänka fritt i relation till bibelns texter. Medan Ekman istället är mycket övertygad om sina 

åsikter och står i stark relation till vad bibelns texter säger. Hammar strävar hela tiden efter en 

tvåvägskommunikation med andra människor, hos Ekman är envägskommunikationen mer 

påtaglig, vilket man kan se till hans starka relation till bibelns texter. 

 

Deras likheter består i bådas önskan att föra ut evangeliet till människor. Likaså är de 

överrens om att Gud har tagit sig mänsklig gestalt i Jesus Kristus. Han är det levande tecknet 

för Gud åt mänskligheten. Men tyngden ligger på deras olikheter. En stor skillnad är 

relationen till bibeln. Hammar anser att människan är tvungen att omtolka bibelns texter för 

att berättelserna ska få möjlighet att komma människan nära, det är på det viset hon kan 

tillgodogöra sig evangeliet. Hammar menar att ingen människa ska behöva ta sig tillbaka till 

den tid för 2000 år sedan då texterna skrevs för att förstå dem. Texterna är tvungna att tala de 

språk som människan talar idag, vilket sker då människor själva får tolka och beröras av 

bibelns ord. Ekman menar däremot att det ända rätta är att läsa orden i bibeln precis som de 

står, likaså göra som det står för då blir det som det står.  

Undersökningen visar att Hammar ser människan som en helhet, vilken hon i mötet med 

andra människor söker sanningen till det hon kallar Gud i relation med andra. Ekman väljer 

istället att dela in människan i tre; ande, kropp och själ, vilka har olika egenskaper för 

människan. Han menar att djävulen existerar och är människans fiende, vilken tar sig in i 

människan genom den del Ekman kallar kroppen. Djävulens uppdrag är enligt Ekman att 

förgöra relationen mellan människa och Gud, därför måste hon omvända sig och leva nära 

bibeln, genom det får människan reda på vad Guds plan för mänskligheten är.  

Hammar menar att Gud är bortom orden, människans uppgift blir att finna egna ord som 

bildar begreppet Gud. Ingen kan göra det åt henne, menar Hammar. Därför anser han att 
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människan måste tänka självständigt kring Gud, men understryker att det gör hon bäst 

tillsammans med andra. Ekman å sin sida menar att människan kommer förstå det skrivna 

ordet på djupet när hon omvänder sig till Gud, då kommer insikten om Guds väsen och planer 

för människan.  

Undersökningen visar också att Ekmans gudsrelation för honom i praktiken innebär att han får 

ta del av Guds natur. Han menar vidare att Guds frälsningsplan är relationsbaserad då 

människan i sig själv inte kan förmå mycket, men när han väl tagit emot Jesus i omvändelsen 

kan han också börja göra något av sitt liv tillsammans med Gud. Hammars relation till Gud i 

praktiken ter sig jämförelsevis annorlunda än Ekmans. Han menar att människan själv är den 

viktigaste personen i mötet med Gud, och då människan kopplar ihop gudsrelationen med 

känslan av frihet i förhållande till Gud, är han också redo att skapa en relation till Gud, menar 

Hammar.  

 

Enligt Hammar finns Gudsnärvaron i alla mellanmänskliga möten. Om människan ger sig 

själv friheten att omtolka bibelns texter och ger Jesus en mer mänsklig gestalt, kommer han 

också närmare människan samtidigt som Gud finns med i varje möte, tror Hammar. 

Förutsättningen för Guds närvaro är att människan tänker självständigt och frimodigt i 

förhållande till sin gemenskap med andra, samtidigt som han är aktiv i sitt troende liv. För 

Ekman är det viktigt att Gud får övertaget i en människans liv. Jesus är det synliga beviset för 

Guds existens, eftersom han var den som hjälpte och gynnade människorna och blev på så vis 

stark genom Guds kraft, menar Ekman. Det är också så Ekman själv önskar att människorna 

ska se på sin relation till Gud. När den omvända människan läser bibeln och är till nytta för 

andra upplever hon Guds närvaro i sitt eget liv, förklarar Ekman. 

 

Undersökningen visar slutligen att ingenting är självklart utan utgör ett komplext sätt ta tolka 

tron. Det hela blir mer komplicerat när de olika parterna i dialoger och konflikter befinner sig 

på en vid skala från ett ”poetiskt” tillåtande förhållningssätt till bibeln till noggrant 

bokstavstroende. Jag vill påstå att respekt kräver kunskap för att vi ska kunna möta varje 

människa utifrån hennes sätt se på Gud i en relation. 
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