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Sammanfattning/Abstract 

Denna uppsats berör ämnet kristen sionism. Jag kommer att undersöka ämnet kristen sionism 

utifrån en nutida kristen kontext. Som exempel på detta kommer jag att använda mig av mate-

rial skrivet samt predikat av Ulf Ekman, teolog och grundaren av rörelsen Livets Ord. Ulf 

Ekman är själv uttalad kristen sionist.  

(Nyckelord: Kristen sionism, Ulf Ekman, Livets Ord) 
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Inledning 

I skrivandet stund firar Israel 60-år som nation. Det har varit 60 år av ett flertalet krig, terro-

rism, politik, fredsmäklande och på en yta inte större än Småland ett stort mediefokus. Inte 

minst här i Sverige. Sedan 1967, efter sexdagarskriget, har en rörelse kallad kristen sionism, 

växt fram allt starkare. Framför allt i USA men också i Europa och här i Sverige. ”Rörelsen”, 

eller snarare teologin, finns främst bland frikyrkliga samfund. Huruvida kristen sionism finns 

utbredd i ortodoxa och katolska sammanhang har jag inte forskart i utan lämnar till framtida 

forskning.  

Största, men inte enda, exemplet på kristen sionism i Sverige är det arbete Livets Ord utför 

med Ulf Ekman i spetsen. Arbetet med att sprida sin information om Israel finns nästan hela 

tiden parallellt med all annan verksamhet som Livets Ord bedriver.1

Hur ser den teologi som Livets Ord bedriver angående landet Israel och ”dess folk” Judarna 

ut? Denna uppsats ämnar fördjupa sig i ämnet, för att ge en klar bild av vad kristen sionism är. 

Livets Ord och Ulf Ekman får statuera exempel på denna teologi och dess teologiska innehåll.  

Syfte, frågeställning och avgränsning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att redogöra för och undersöka den teologi Ulf Ekman bedriver/har 

angående judarna och staten Israel som existerande nation, för att genom detta ge exempel på 

kristen sionism i Sverige. 

För att kunna avgränsa mitt arbete och hitta den röda tråden behöver jag anta en frågeställ-

ning. Jag har valt tre större frågeställningar och utifrån dessa undersöker jag underfrågor som 

dyker upp under arbetets gång. 

                                                                 
1 Se avsnittet Livets Ords Israelarbete på s. 11 
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• Hur ser Ulf Ekman, enligt sina böcker på staten Israel och det judiska folket? 

• Hur stark är kopplingen mellan kristen sionistiskteologi och apokalyptik? Hur appli-

cerbar är den på Gunners S-modell?2 

• Hur ser Ulf Ekman på judarnas plats i Guds stora frälsningsplan? 

Avgränsning 

I min inledning har jag gett en fingervisning om hur jag kommer att avgränsa mig i denna 

uppsats. Även om ordet kristen sionism inte är ett lika stort paraplybegrepp som ordet Kris-

tendom, Islam eller Hinduism är det ändå ett komplext ord med mycket innehåll. Att enbart 

försöka sig på att beskriva kristen sionism och dess historia ryms inte på sidorna i denna upp-

sats. För att kunna avgränsa mig och hitta ett intressant ämne fick jag ställa mig frågorna, vad 

är kristen sionism? Vilket område ska jag beröra? Och vem kan jag använda som exempel?  

Vad kristen sionism är besvaras längre ner i uppsatsen.3 Kort sagt är det att utifrån bibeln 

stödja grundandet och existensen av Israel som stat.  

Jag har valt att inrikta mig på kristen sionism i Sverige. Dels för att de källor jag använder 

mig av är lättillgängliga, det material jag använt mig av finns både på Stockholms stadsbiblio-

tek samt Kungliga biblioteket. Språket är också ett för mig lättbegripligt och svårt att miss-

uppfatta, vilket det lätt kan bli om jag använder mig av ett språk jag inte är så insatt i. Dels är 

det mesta av det forskningsmaterial som finns inriktat på den amerikanska ”marknaden”. På 

den svenska marknaden finns inte så mycket forskat på just kristen sionism. Det är i princip 

att välja och vraka vilken avgränsning jag vill göra. Mycket finns kvar att göra än, efter denna 

uppsats. 

Jag har som jag tidigare nämnt valt att inrikta mig på Livets Ord, och framför allt Ulf Ekmans 

teologi på det området. Varför jag valt att rikta in mig på Livets Ord är för att de är så utpräg-

lat tydliga med sin syn på staten Israel, och har ett gediget arbete där. Göran Gunner beskriver 

                                                                 
2 Se s. 12 
3 Se s. 7 
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Ulf Ekmans roll med orden ”nu är det Ulf Ekman som är den främste vokale aktören”.4 Ulf 

Ekman är också uttalad kristen sionist vilket därmed fick avgöra valet i frågan. 

 

Vad är då sionism? Det är egentligen inte något annat än den självklara rättigheten för judarna att kunna 

få återvända till Sion, till sitt ”gammalnya” land Israel /…/ Den rörelse, med dess olika delar och fraktio-

ner och den ideologi som, ytterst sett från en biblisk grund, bejakar detta och arbetar för detta kallas sio-

nismen.  Den person som på olika sätt bejakar detta är en sionist. Alltså är jag en sionist. Jag är inte jude. 

Jag är en svensk kristen men jag är sionist eftersom jag från Bibeln klart ser Guds löften till det judiska  

folket att få återvända till sitt urgamla hemland. Alltså är jag en kristen sionist. 

Jag ser också, utifrån ett allmänmänskligt synsätt att det judiska folket har en självklar rätt att få åter-

vända till Israel och bo där i trygghet. Alltså är jag en sionist. Det betyder att jag är emot alla former av 

antisemitism. Det betyder att jag är för att judar skall få flytta hem till Israel. Det betyder att jag är för sta-

ten Israel och anser det nödvändigt att kämpa för dess existensberättigande. Det betyder inte att jag är för 

allt som förekommer i Israel eller tror att Israel aldrig gör några fel. Det betyder inte att jag är fastlåst vid 

ett av de många sionistiska politiska partiprogram som finns i Israel. Det betyder inte heller att jag är 

emot palestinier, araber eller muslimer. Det betyder att jag är för och engagerar mig starkt i försvaret för 

Israels och det judiska folkets existens och välbefinnande i en alltmer oförstående och mer och mer hatisk 

omvärld.5

Jag har valt att koncentrera mig på tre källor, två böcker som Ulf Ekman skrivit om Israel och 

om Judarna. Jag kommer också att använda mig av en inspelad predikan. Mötesbandet är från 

en predikan hållen under Europakonferensen, onsdag kväll kl. 19.30 den 24 juli 2002.6

Bakgrund 

Sionism 

Kortfattat kan man definiera sionism med orden “the national movement for the return of the 

Jewish people to their homeland and the resumption of Jewish sovereignty in the Land of Is-

                                                                 
4 Gunner, 1996. s. 343 
5 Ekman, 2004, s. 87-88 
6 ”Månadens kassett” på CD, september 2002. ”Månadens kassett” på CD är en förlagsklubb från Livets Ords 

förlag som varje månad skickar ut en predikan till sina medlemmar. 
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rael”7. Termen sionism myntades 1892 av Nathan Birnbaum, som ett år senare gav ut boken 

The National Rebirth of the Jewish People in Its Homeland as a Means of Solving the Jewish 

Problem, om Judisk nationalism.8  

Grundaren till sionismen som politisk rörelsen, Theodor Herzl, gav 1896 ut boken Der Ju-

denstaat. Ett år senare, 1897, hölls den första sionistiska kongressen i Basel.9 Theodor Herzl 

menade att den så kallade ”judefrågan” endast kunde lösas med en egen stat. 

Rörelsen och begreppet sionism har under Israels 60 år som nation förändrats och även ifråga-

satts av ”sina egna”, av judiska israeliter. Kritik mot den sionistiska historieskrivningen har 

framförts från akademiskt håll, och även kritiken har blivit kritiserad för tvivelaktiga forsk-

ningsmetoder.10 Vissa grupper definierar sig som postsionister, andra som icke-sionister och 

en tredje grupp som sionister. Sionism är inte en enhetlig grupp.11 Ämnet nutida sionism är en 

egen uppsats i sig och vi kommer inte gå djupare in i att diskutera det här. 

Ulf Ekman definierar ordet sionism så här; ”Rörelse grundad av Theodor Herzl, med syfte att 

judarna skulle tillbaka till sitt egendomsland – Sion”12. Det är Ulf Ekmans definition jag kom-

mer att utgå ifrån i denna uppsats, eftersom det är den Ekman syftar på när han använder be-

greppet sionism vilket är det intressanta i denna uppsats.  

Kristen sionism 

Kristen sionism är, mycket kortfattat, att med grund i Bibeln stödja staten Israel. Kristen sio-

nism sägs börja redan innan sionismen bildades som organiserad verksamhet. Redan i början 

av 1800-talet växte en teologi fram som Stephen Sizer13 kallar för proto-Christian Zionism.14 

                                                                 
7 Jewish Virtual Libarty, a division of the American-Israeli Copperative Enterprice. 2008. A Definition of Zio-

nism.  <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/zionism.html> hämtat 12 maj 2008 
8 Sizer, 2004, s. 18. Sizer menar att Theodor Herzl förklarade och utvecklade dessa idéer i sin bok ”Der Judens-

taat”.  
9 Sizer, 2004. s. 17-18 
10 Aggestam, 2004. s. 135 
11 Ibid. s. 133 
12 Ekman, 1992/1995, Bilaga XII 
13 Sizer är brittisk evangelist och teolog. Har skrivit ett antal böcker och studerat ämnet kristen sionism och har 

då koncentrerat sig på den amerikanska marknaden. Han ifrågasätter stora delar av den kristna sionistiska teolo-
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Då fanns givetvis inte kristen sionism som ord, utan är något som blivit konstruerat i efter-

hand. Man började i vissa väckelserörelser se annorlunda på judarna än tidigare, och se landet 

Israel som något som skulle upprättas vid Jesu andra tillkommelse.15

Ordet kristen sionism myntades av Theodor Herzl som gav ”smeknamnet” till en kristen 

vän.16 Kristen sionism är något som framför allt finns i frikyrkliga sammanhang. Dagens poli-

tiska inriktning startades, och fick ny fart först efter sexdagarskriget 1967. Man menade att 

det var omöjligt att på egen hand vinna ett sådan krig med de förutsättningar som fanns, och 

syftade på att utgången på sexdagarskriget var ett Guds ingripande. När staten Israel grunda-

des 1948, sattes händelsen inte in i det apokalyptiska skeendet fören flera år senare, något som 

Göran Gunner beskriver som osedvanligt tyst från de apokalyptiska författarna håll. Teologin 

innan hade varit att staten Israel skulle bildas först vid Jesu återkomst och vid tidens slut, inte 

innan det, och man visste inte hur man skulle placera in händelsen i ett apokalyptiska tidsske-

endet, när det inte blev som man tidigare trott. Det var först i samband med händelserna 1967 

som teologin och inriktningen vi har idag på allvar startade.17

Jag definierar och förklarar begreppet kristen sionism med tre punkter, notera att det är mina 

punkter och att andra författare kan ha annan åsikt eller lägga till/ta bort någon punkt; 

1. Politiskt. Kristen sionism är till viss (stor) del en politisk rörelse, likväl som teologisk. 

Till exempel har vi Livets Ord som aktivt arbetar med att föra ryska judar till Israel. 

Olav Hammer18 skriver bland annat i boken Med Gudomlig auktoritet om kristen sio-

nism som politiskt verktyg: ”Dels finns det en minst lika mäktig grupp konservativa 

kristna, vars stöd för staten Israel bygger på en bokstavstrogen läsning av Bibeln. /../ 

                                                                                                                                                         
gin och många amerikanska forskare i ämnet refererar till honom i sina verk. Sizer, 2008. Stephen Sizer. 

<www.sizer.org> Hämtat 18 juni 2008.  
14 Sizer, 2004. s. 27 Notera att Sizer här talar om ett amerikanskt perspektiv, men även i Sverige kan man se 

sådana tendenser. 
15 Gunner, 1996, bland annat s. 130 
16 Sizer, 2004. s. 19 
17 Gunner, 1996, s. 201, notera att Gunner endast skriver utifrån de böcker som frikyrkliga, oftast pastorer, publi-

cerade, och slutsatserna är dragna utifrån detta. Eventuellt innehåll i predikningar eller vad som sades i folkmun 

har, liksom i denna uppsats, inte studerats. 
18 Olav Hammer är lektor i religionshistoria vid universitetet i Odense, Danmark. Inriktar sin forskning om reli-

gion i moderna Västerlandet. Hammer, 2004. s. 271 
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Att stödja staten Israel i den pågående konflikten är för dessa grupper att arbeta i sam-

klang med den gudomliga viljan.”19 

2. Apokalyptiskt. Kristen sionism grundar sig många gånger på profetiorna om den sista 

tiden, och man menar att grundandet av landet Israel är ett tecken på att vi ”lever i den 

yttersta tiden” Kristen sionism och apokalyptik går ofta hand i hand.20 

3. Frikyrkligt. Mig veterligen är den teologiska inriktningen och dessa tre punkter star-

kast i den frikyrkliga rörelsen, och har ofta vuxit med frikyrkliga väckelser. I den pre-

dikan som Ulf Ekman håller tar han upp och förklarar bristerna i den så kallade ersätt-

ningsteologin, och starkt motsätter att Gamla Testamentets löften till det judiska folket 

skulle ha upphört.21 Förmodligen finns det likartade åsikter inom andra rörelser inom 

kristendomen, dock inte med lika utpräglad politisk betoning.  

Ulf Ekman 

Ulf Ekman föddes i Göteborg 1950. Under 60-talet var Ekman aktiv bland radikala vänsterrö-

relser. Ekman läste boken Maos lilla röda och var motståndare till konservativa högerkrafter 

samt kristna ideologier. En vän från Ekmans socialistiska sammanhang blev kristen och det 

blev början till Ulf Ekmans frälsningsprocess som resulterade i Ulf Ekmans personliga om-

vändelse ett drygt halvår senare.22

Hösten efter sin frälsningsupplevelse, flyttade Ulf Ekman till Uppsala för att studera på Upp-

sala universitet. Där gick han med i den kristna studentorganisationen Navigatörerna, som han 

var aktiv i under åren 1970-75. Under tre år vid Uppsala universitet studerade Ulf Ekman et-

nologi, historia och religion och avlade en filosofie kandidat examen. Därefter började Ulf 

Ekman att studera teologi.23 Under studietiden träffar han Birgitta, och de gifte sig 1976.24 

Genom Birgitta kom i kontakt med sin svärfar Sten Nilsson. Denne Sten Nilsson introducera-

                                                                 
19 Hammer, 2004. s. 259 
20 Gunner, 1996. s. 358 
21 Ekman, 2002. Ljud CD från predikan hållen 24 juli 2002 inför tusentals personer vid Europakonferensen. 
22 Gunnarsson, 2004, s. 81 
23 Ekman, 1996/2004, s. 31-32 
24 Ibid, s. 37 
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de Ulf Ekman i helandeundervisning, och genom det blev Ulf Ekman intresserad av ett över-

naturlig liv i tron.25 Vilket har, tillsammans med studieåren, bidragigt till en stor del av Ulf 

Ekmans undervisning och teologiska inriktning. 

Ulf Ekman prästvigs 1979 för Göteborgs stift, och arbetade därefter som studentpräst i Uppsa-

la universitet från år 1970 till 1981.26 Därefter flyttar Ulf Ekman och hans familj till Tulsa, 

Oklahoma, i USA för att läsa ett år på Kenneth Hagins bibelskola Rhema Bible Training Cen-

ter. 1983 startar Ulf Ekman Livets Ord. Han skriver om starten att ”När vi startade Livets Ord 

var det många som talade med oss om Israel, men jag upplever att tiden inte var inne för detta 

ännu.”27 Han skriver inte vilka dessa personer var. Lester Sumrall28 besökte Livets Ord under 

en troskonferens 1985, och fungerade under många år som en mentor för Ulf Ekman. Det var 

genom honom som Ekman kom att åka till Israel för första gången, och det var på den resan 

som Ekman upplevde att Gud började tala till honom att arbeta ”för” Israel och judarna.29 

Förmodligen fick han mycket av sin teologiska syn på staten Israel under sitt studie år på den 

amerikanska bibelskolan. 

Livets Ord 

Församlingen Livets Ord grundades den 24 maj 1983 av Ulf Ekman. I samband med grun-

dandet av församlingen startades också Livets Ord Bibelcenter, den ett till tvååriga bibelskola 

som Livets Ord fortfarande bedriver. Att starta rörelsen Livets Ords sågs kontroversiellt och 

församlingen fick i början hård kritik från både kristna och sekulära sammanhang.30 Kritiken 

var som starkast under 1980-talet och då myntades också uttrycket ”framgångsteologi”31. Ett 

uttryck som idag sällan används och som Livets Ord själva anser vara missvisande. Ulf Ek-

                                                                 
25 Gunnarsson, 2004, s. 82 
26 Därefter lämnar Ulf Ekman Svenska kyrkan. 
27 Ekman, 1996/2005. s. 124 
28 Sumrall född 1913-1996, pastor och väckelsepredikant i USA, men reste runt hela världen och predikade. 

Hade stort så kallat ”ministry”, som hans söner tagit över idag. Frikyrklig med ett känt namn i ”den kristna värl-

den”. 
29 Ekman, 1996/2004. s. 125 
30 Ibid, s. 58 
31 Gerdmar, 2008, s. 186 Det bör noteras att kapitelförfattaren Anders Gerdmar är doktor och ansvarig för den 

teologiska fakulteten på Livets Ords University.  
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man skriver i Denna välsignade press att man inte lär ut att leva ett problemfritt liv, som 

”framgångsteologi” syftar till.32 Trosrörelsen är ett begrepp som Livets Ord själva använder, 

och 2001 blev det ett registrerat trossamfund.33  

Idag uppger sig Livets Ord ha cirka 3 000 medlemmar i Uppsala. Det finns tio Livets Ord 

Bibelcenter runt om i världen, som tillsammans haft 23 000 studenter. Samtliga studenter har 

bland annat fått undervisning om staten Israel utifrån Livets Ords förhållningssätt. Livets Ord 

driver också ett eget förlag, vilket är relativt vanligt i frireligiösa sammanhang.34 Livets Ord 

bedriver missionsarbete i Ryssland, Östeuropa, Indien, Sydostasien, Kaukasien, Centralasien 

samt i Mellanöstern.35  

1985 startade församlingen en kristen grundskola och år 2000 startades en särskola på grund-

skolenivå.36 Livets Ord har sedan 1990 även ett gymnasium med inriktningarna natur, barn 

och fritid samt samhällslinjen.37 1994 startades Livets Ord University, som är internationellt 

ackrediterad genom att vara en filial till det amerikanska kristet profilerade Oral Roberts Uni-

versity.38

Livets Ords Israelarbete  

Livets Ord har parallellt med sin övriga verksamhet hela tiden arbetat med, vad jag kallar, 

deras Israelverksamhet. På Livets Ords hemsida kan vi läsa;  

                                                                 
32 Ekman, 1996/2004, s. 60 
33 Gerdmar, 2008, s. 185 
34 Ibid, s. 186 
35 Livets Ord, 2008, Våra missionsfält. <http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=739> hämtat 20 maj 

2008 
36 Skolverket, 2008, Fristående skolor. <http://www3.skolverket.se/friskola03/friskola.aspx> hämtat 12 juni 

2008 
37 Skolverket, 2008, Livets Ords kristna gymnasium. 

<http://www3.skolverket.se/friskola03/l_skola.aspx?skolid=41&tamed=G> hämtat 12 jun 2008 
38 Gerdmar, 2008. s. 187 
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Livets Ord har en historia av starkt stöd till Israel och det judiska folket. Ulf och Birgitta Ekman besökte 

Israel första gången 1987. Under det besöket förstod de det akuta behovet av att kristna står upp för Israel 

och är sanna vänner till judarna.39

När Ulf och Birgitta Ekman åkte till Israel första gången åkte de med en resa som Lester Sum-

rall arrangerade. Ulf Ekman upplevde Gud tala till honom på flygresan ner; ”Jag tar dig till 

Israel och jag skall föra dig förbi varje religiös organisation och sätta dig högt upp och du 

skall bli känd som judarnas vän.”40 Det finns ingen anledning för mig att betvivla att han upp-

levde sig höra Guds röst. Sedan dess har Livets Ord varje år arrangerat resor till Israel. Syftet 

med resorna är att ta kristna till Israel i en form av utbildnings resor. Livets Ord har också 

specifika resor för pastorer och affärsmän. Cirka 10 000 personer har rest med Livets Ord till 

Israel41

1993 startade Livets Ord operation Jabotinsky, med syfte att föra ryska judar till Israel. Också 

detta startades utifrån att Ulf Ekman upplevde ett tilltal från Gud; ”Ta de ryska judarna ur 

sovjetunionen!”42 Samma år donerade en privatperson ett gammalt trupptransportfartyg som 

tillhört amerikanska marinen, m/s Restoration, till Livets Ord. I juni 1995 började den första 

resan med att föra judar från Sovjet till Israel. Båtresorna avslutades 1998. Livets Ord uppger 

att de genom Operation Jabotinsky har fortsatt sin verksamhet sedan dess på andra sätt, med 

flygresor, eller med att jobba i Ryssland och informera judar om möjligheten till att åka med 

till Israel.43

Ulf Ekman har också skrivit och gett ut två böcker om Israel/judarna som användes i denna 

uppsats. Livets Ord förlag har även översatt och gett ut flera böcker om landet Israel, ofta av 

frikyrkliga amerikanska författare.  

                                                                 
39 Livets Ord, 2008,  Vi står tillsammans med Israel. <http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=136> 

hämtat 21 maj 2008 
40 Ekman, 1996/2004, s. 124-125 
41 Livets Ord, 2008, Upplev Israel - res med oss! <http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=535> hämtat 

21 maj 2008. 
42 Ekman, 1996/2004, s. 130 
43 Livets Ord, 2008. Operation Jabotinsky. < http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=530> hämtat 29 

maj 2008. 
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År 2002 flyttade Ulf och Birgitta Ekman till Jerusalem för att bo där i tre år framåt. Samtidigt 

med flytten startade Livets Ord upp ett studiecenter i Ein Kerem, Jerusalem. I centret anord-

nas också kursen med anslutning till Livets Ord University. Livets Ord ansvarar också för 

Israel rapport, ett e-postutskick varje fredag som innehållande nyheter om Israel. Syftet med 

detta är att vissa en annan bild än den som i allmänhet media ger.44

Metod 

Jag har redan nämnt att mitt källmaterial kommer att bestå av böcker samt en utgiven predi-

kan av Ulf Ekman. För att enkelt kunna undersöka Ulf Ekmans teologi kommer jag som me-

tod främst att använda mig utav Göran Gunners egenkonstruerade modeller, då modell S (sio-

nism) som huvudaktör i sluttiden.45

Gunner skriver i sin bok När tiden tar slut, dels en idéhistorisk analys av frikyrklig apokalyp-

tisk litteratur från slutet på 1800-talet fram till en bit in på 1900-talet. Sedan bearbetar han 

materialet utifrån ett fenomenologiskt jämförande perspektiv i bokens andra del, och går även 

igenom senare aktörer i apokalyptisk litteratur fram till 1995. För att förtydliga arbetet kon-

struerar han fem olika modeller för olika apokalyptiska synsätt på den sista tiden. Modellerna 

går många gånger i varandra, men skiljs åt på vissa punkter. En av dessa modeller kommer 

jag att använda mig av. Tydliggörandet av denna modell följer längre ner i kapitlet. Modellen 

Gunner skapar genom att gå igenom vad vissa författare inom ett område säger, vilket innebär 

att en författare som placeras i modell S inte nödvändigtvis står för alla delar som modell S 

innehåller. 

Dock ska tas i betraktelse att många av de frikyrkliga författarna går att placera i flera, eller i 

delar av de fem modellerna som Göran Gunner tar upp. Syftet med denna uppsats är inte att 

utröna huruvida Gunners modell är applicerbar eller ej på Ulf Ekmans teologi, utan att genom 

hans modell redogöra för Ulf Ekmans teologiska syn på staten Israel och det judiska folket, 

                                                                 
44 Livets Ord, 2008, Livets Ords studiecenter i Israel. <http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=526> 

hämtat 21 maj -08 kl. 17.49 
45 Gunner. 1996. bl.a. s. 92, 130, 192 
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och genom detta låta Ulf Ekman bli exempel på nutida kristen sionism i Sverige.46 Därför 

kommer jag inte heller att redogöra för de övriga fyra modellerna, då de inte inriktar sig på 

sionism, men som ändå kan innehålla vissa likheter med Ulf Ekmans teologi om den sista 

tiden. Gunner benämner dessa fem tolkningsmodeller som ”fem alternativa tolkningsmodel-

ler”47, konstruerade för att förklara hans idéhistoriska undersökning och underlätta materialet, 

och gör inget definitivt ”sanningsanspråk” på dessa. 

Här följer en kort redogörelse i punktform48 för modell S, som är den modell jag utgår från i 

min undersökning; 

• Judarnas återvändande till Palestina (innan år 1948, efter -48 återvändandet till Israel), 

ses som ett tecken på att Jesu återkomst snart ska inträffa.49 Gud ordnar och ställer i 

det politiska skeendet i Israel, då han är ”historiens Gud”.50 Uppfyllelse av bibelns 

profetior har börjat inträffa, både om landet och sista tiden.51 Återvändandet uppfattas 

som ett tecken.52 Och som en början till den sista tiden. 

• Många gånger har araber (palestinier) ingen framtid i Israel.53 Landet koncentreras till 

judarna och judarna till landet.  

• Judarna anses ha en central plats i det apokalyptiska skeendet. 

• Tron på Gud blir av vissa författare ytterst en fråga att stödja staten Israel. För att för-

stå staten Israel måste man se det från ett religiöst kristet sionistiskt perspektiv.54 Stö-
                                                                 
46 Mitt resultat ska inte betraktas enhetligt för den kristna sionismen i Sverige, då det finns olika synsätt, mer 

eller mindre lika, beroende på vilken (fri)kyrka som man vänder sig till, utan som ett exempel för hur den kan ta 

sig ut. Dock har Ulf Ekman influerat synsättet genom sina böcker som säljs över hela landet, översatta till flerta-

let språk, bibelskolan med elever från många olika frikyrkor, etcetera. Hur mycket han har påverkat lämnar jag åt 

vidare forskning att undersöka. 
47 Gunner, 1996. s. 78 
48 Punkterna väljs i urval. Innan 1948 fördes en viss skillnad i synen. Den känns inte relevant i denna uppsats då 

Ekmans teologi helt grundar sig på att landet Israel faktiskt existerar idag. 
49 Gunner, 1996. s. 130 
50 Ibid. s. 131 
51 Ibid. s. 92 
52 Ibid. s. 130 
53 Ibid. s. 95 
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det till staten Israel, och dess politik är stort. En del författare syftar på att Israel agerar 

rätt i allt de gör, andra inte.55 

Min metod är att jag kommer att ta dessa punkter och gå igenom dem en och en och utifrån 

det jämföra detta med Ulf Ekmans teologi, för att sedan analysera mitt resultat på slutet av 

uppsatsen. Först kommer jag dock att gå igenom Ulf Ekmans syn på staten Israel, och det 

judiska folket, då jag anser det nödvändigt att få en grundläggande förståelse för hur han ser 

på dessa, för att kunna analysera resten av hans resonemang.  

Källor och källkritik 

Som jag tidigare nämnt kommer mitt källmaterial att bestå av böcker, samt en predikan av Ulf 

Ekman. Böckerna jag kommer att använda mig av är Judarna - framtidens folk56, som är mer 

teologiskt inriktad, samt Älskade hatade Israel57, som är mer dagsaktuell och politiskt inrik-

tad. Jag kommer också att använda mig av sista kapitlet i Ulf Ekmans bok Grunden för vår 

tro58. Kapitlet handlar om eskatologi59, som på senare tid, främst i frikyrkliga sammanhang, 

starkt brukar sammankopplas med staten Israels grundande.60 Predikan hölls den 24 juli 2002, 

under Livets Ords årliga Europakonferens. 

Givetvis finns det fler predikningar av Ulf Ekman som handlar om staten Israel, men jag val-

de denna med tanke på att den hölls på Europakonferensen 2002, året efter den 11 september 

2001. Tillsammans med böckerna blir det ett axplock från olika viktiga skeenden i den Israe-

liska nutids historien. Min intention är att se om det finns någon skillnad i materialet efter 

dessa händelser. Samtidigt blir mina källor inte helt fulltaliga då jag inte lyssnar på alla Ek-

mans predikningar utan enbart en. Att lyssna på alla hade förmodligen blivit ett gigantisk pro-

jekt som inte lämpar sig för en C-uppsats och förmodligen hade det inte tillfört något nämn-

                                                                                                                                                         
54 Gunner, 1996. s. 192  
55 Ibid. s. 193 
56 Ekman, 1992/1992/1995.  
57 Ekman, 2004 
58 Ekman, 1995/2003, första upplagan utgiven under titeln Doktriner. 
59 Det vill säga läran om den yttersta tiden.  
60 Gunner, 1996. Genomgående tema i hela boken, se främst kapitel 8, s. 314-331 
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värt då jag har tillgång till hans undervisningsböcker om ämnet. Jag utgår från att Ekman i 

dessa böcker skriver det han vill få sagt också under sina predikningar. 

I inledningen till sina böcker skriver Ulf Ekman; 

 
Mer än någonsin är det viktigt att förstå Guds handlande med sitt egendomsfolk. /.../ Att skriva uttöm-

mande om detta är omöjligt i en volym. Denna bok är skriven för att på ett enkelt och kortfattat sätt klar-

göra vissa grundläggande fakta så att det blir lättare att förstå Guds handlande med sitt folk.61   

Det går aldrig att komma i närheten av att på ett uttömmande sätt beskriva Israel. Jag vill inte ens för-

söka. I denna bok vill jag bara genom beskrivningar, personliga möten och iakttagelser försöka förmedla 

något av det unika med Israel. /.../ Israel är och förblir kontroversiellt. Meningen med denna bok är inte 

att upphäva detta utan att något litet bidra till att det kontroversiella inte grundar sig på okunnighet eller 

fördomar.62

Målgruppen i boken Judarna - framtidens folk63 tycks vara kristna i olika sammanhang, som 

ett syfte att undervisa dem. Formuleringen i inledningarna är snarlika och ger intrycket av att 

Ulf Ekman har mer fakta än vad som skrivs ner. Eller att han är medveten om att det är omöj-

ligt att sätta sig in i allt. Dock kan vi utgå ifrån att han skriver ner de enligt honom viktigaste 

teologiska punkterna, och sin historiebeskrivning om landet och folket. Därför blir det inget 

problem att han skulle besitta mer kunskap än vad han skriver i böckerna, då det med största 

sannolikhet inte ändrar böckernas teologiska innehåll och därmed resultatet i min undersök-

ning.  

Forskningsläge 

Forskningsläget i Sverige gällande kristen sionism är fortfarande ett relativt oskrivet och out-

forskat ämne. Däremot är ämnet apokalyptik är mer utforskat, och kristen sionism har ofta en 

stark koppling till det.  

Den avhandling som jag har haft mest nytta av har varit Göran Gunners bok När tiden tar 

slut: Motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det judiska folket och staten 
                                                                 
61 Ekman, 1992/1992/1995 s. 5 
62 Ekman 2004. s. 6 
63 Ekman, 1992/1992/1995 
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Israel64, och vi kan se min uppsats som ett försök att ta vid där Gunner slutade, om än med ett 

smalare område. Gunner täcker stora delar av den frikyrkliga apokalyptiska historien från 

början av 1900-talet fram till bokens utgivning. Han tar upp de teologiska förändringar som 

skett och kopplingen mellan apokalyptisk och kristen sionism som växte fram framför allt 

efter sexdagarskriget 1967. Gunner skissar flera modeller för synen på den sista tiden och  jag 

kommer även använda en av Gunners modeller som metod, modell S (sionism). Göran Gun-

ner är teologi doktor, och docent, och arbetar för närvarande som Adjungerad högskolelektor 

vid Teologiska Högskolan, samt är forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och kul-

tur.65

Gunner ger inte Livets Ord så mycket utrymme i boken, förmodligen för att Livets Ord endast 

är en del av den svenska kristenheten, men även för att de inte är så skarpa i sin apokalyptiska 

syn.66 Ytterligare en anledning kan ha varit att Ulf Ekman inte publicerat någon apokalyptisk 

bok, som enbart riktat sig mot den yttersta tiden, vilket var det material Gunner undersökte. 

Gunner inriktar sig mest på en idéhistorisk undersökning och analyserar hur den apokalyptis-

ka litteraturen sett ut genom tiderna. Han nämner även, vid utgivningsåret, de då aktuella ak-

törerna men går inte allt fördjupt in på dessa. 

På den amerikanska marknaden finns det mer forskningsmaterial tillgängligt. Där har jag 

främst läst Stephen Sizers bok Christian zionism: Road - map to Armageddon?. Stephen Sizer 

riktar sitt forskningsområde främst, för att inte säga enbart, på den amerikanska kristna sio-

nismen. Det är ändå inte helt ointressant för mig då han ger en bra beskrivning av kristen sio-

nism. Mycket av den ”svenska” synen på kristen sionism är  inspirerad av och har hämtat ma-

terial ifrån den amerikanska. Den amerikanska litteraturen om sista tiden, och då även Israels 

roll i den, började komma in och översättas i Sverige på 1970-talet.67 Livets Ords förlag har 

                                                                 
64 Gunner, 1996 
65 Gunner, 2007,  CV. <http://www.svenskakyrkan.se/forskning/documents/GunnerCV2008.pdf> hämtat 12 juni 

2008 
66 Med ”inte så skarpa” Skriver jag med tanke på att det varken  är det första som berörs, det som tar störst plats, 

eller huvudpoängen i Ulf Ekmans böcker. Dock ägnar han ett kapitel om detta i Judarna – framtidens folk. Och 

berör det även i de andra böckerna. I avhandlingsdelen kommer jag undersöka vad detta innehåller och hur  

centralt det är i Ekmans teologi. Noteras skall dock göras att Gunner nämner och skriver om Livets Ord i sin 

avhandling. 
67 Gunner, 1996. s. 358 
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tillexempel översatt och gett ut flertalet böcker från den amerikanska marknaden. Bland annat 

Oheligt krig av Randall Price68 som Stephen Sizer tar upp i sin bok.  

                                                                 
68 Utgiven i Sverige 2003, 2001 i USA, strax efter 11 september attackerna, där med titeln Unholy War 
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Undersökning 

Landet, folket 

Innan vi kan undersöka judarnas plats i Guds stora frälsningsplan enligt Ulf Ekman måste vi 

undersöka hur han ser på ”landet” Israel, och ”folket”, judarna.69 Till detta använder jag mig 

främst av boken Judarna – framtidens folk (förkortas hädanefter JFF), samt predikan, då Äls-

kade hatade Israel är mer inriktad på dagsaktuella händelser och politik, och de andra mer 

teologiskt inriktade. 

 Ekman börjar JFF med att beskriva den gammaltestamentliga historien om hur ”folket” fick 

sitt land, och om hur de blev kallade av Gud. Han går igenom uttåget ur Egypten, påskfirandet 

och om lagen, tio Guds bud. Vi bör notera att Ulf Ekman inte ser de gammaltestamentliga 

berättelserna som myter, eller sägner, utan som faktiska händelser som har hänt på riktigt. 

Ulf Ekman menar att anledningen till att Gud utvalde ett ”egendomsfolk”, var att använda det 

som ett instrument för att välsigna och frälsa alla folk på jorden.70 ”För att nå alla folk, utval-

de han ett folk”71 skriver Ulf Ekman som förklaring. Med den förklaringen är det lätt att tro att 

enligt bibelns beskrivning av Jesu död på korset, som enligt protestantismen innebär att hela 

världen kunde frälsas, att judarna som ”Gud egendomsfolk” har spelat ut sin roll, så kallad 

ersättningsteologi. Dock är Ulf Ekman väldigt tydlig med att han inte ser det på det sättet.72 

När Gud, enligt de kristna kallar för Gamla Testamentet, gick i förbund med ”folket”, menar 

Ekman att han gjorde det för ”evig tid”73. Han skriver också att de ”löften, de förbund, de bud, 
                                                                 
69 Ekman själv kallar staten Israel för landet, och judarna för folket, därav namnet på kapitlet. 
70 Ekman, 1992/1992/1995, s. 7 
71 Ibid. s. 12 
72 Ulf Ekman avsäger sig starkt ersättningsteologi, och menar att det är ett ödesdigert misstag att som kristen inte 

göra upp med och avsäga sig det. Ekman, 2002, spår 12. 
73 Ekman, 1992/1992/1995, s. 14 
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de stadgar han gav dem, skulle gälla till evig tid”74. Han nämner ”evig tid” fem gånger på 

sidan, även när det gäller firandet av påsken (den judiska), sabbaten och lagen. Vad jag kan 

förstå utifrån det Ulf Ekman skriver, så menar han evig tid, när han skriver detta. Jag kan inte 

tolka det som annat än att Ulf Ekman menar att lagen, påsken, sabbaten, förbunden kommer 

att gälla även efter Jesu andra tillkommelse, då han menar att vi har fått ”en ny himmel och en 

ny jord”. 

Ekman säger också att löftena som Gud slöt med Abraham enligt Bibeln gäller till evig tid 

(det vill säga löftena om landet). Ekman skriver att ”Gud har gett landet till judarna.”75 och 

jag förstår det som, att han har gett landet för alltid, enligt Ulf Ekman. ”Gud är historiens 

Gud”76 är ett citat av Ulf Ekman som återkommer i samtliga av de böcker jag använder i mitt 

material. Vad Ekman syftar på, som jag förstått det, är att Gud aktivt verkar i historien, men 

också att den ”judekristna historiesynen”77 är relevant för att förstå dagsaktuella händelser. 

Med judekristen historiesyn menar Ekman att ”Istället för att skära av det förgångna handlar 

det här om att ta emot ifrån det förflutna”78 det vill säga att Ulf Ekman menar att för att förstå 

nuet så behöver vi förstå historien, även så långt tillbaka som Guds löften till Abraham. Ek-

man menar att vi behöver förstå historien för att Gud har satt evighetsstämpel på dessa löften. 

Det som hände på bibelns dagar påverkar hur samhället ser ut idag. Ekman menar alltså att 

dagens Israel är en fortsättning på Bibelns Israel, efter en lång, i Bibel profeterad, diaspora. 

Han betonar också vikten av att se dagens Israel utifrån ett andligt perspektiv;  

Det är omöjligt att förstå Israel och det judiska folket utan dess historia, det är omöjligt att förstå dess hi-

storia utan dess andlighet. Det judiska folkets historia är Bibelns historia och utan Bibeln faller allt i bitar 

och tappar mening. När man idag ser enögt på Israel och både förnekar och reviderar dess bakgrund och 

historia så bidrar man istället till att bryta ner förutsättningar för dess existens.79  

                                                                 
74 Ekman, 1992/1992/1995. s. 14 
75 Ibid. s. 34 
76 Ibid. s. 24 
77 Ekman, 2004, s. 28. Ekman likställer judar och kristnas historiesyn, men går ej in djupare på om, eller vilka 

grupper inom religionerna han menar. 
78 Ekman, 2004, s. 29, att skära av det förgångna menar Ekman kom med Upplysningen, med teorier som ”hyllar 

nutid och framtid och föraktar det förflutna” (s. 26), Ekman hänvisar bl.a. till Freud, Darwin, Marx som utveck-

lare av detta i sina teorier. 
79 Ekman, 2004. s. 6 
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Det är ett ödesdigert misstag ”att inte se att dagens Israel finns i Bibeln”80, och fortsätter att 

predika om att judarna har en lång historisk sträcka som aldrig har blivit avbruten. 

Det vi kan läsa ut från detta är att Ulf Ekman menar att judarna är Guds egendomsfolk, och 

alltid kommer att vara det. Samt att landet och Judarna inte kan, andligen, skiljas från varand-

ra. Ekman anser alltså att Gamla testamentets löften till det judiska folket gäller än idag.  

Återvändandet till Israel/Palestina uppfattas som ett tecken, en 
början på den sista tiden 

Skapandet av staten Israel är enligt Ulf Ekman ett avslut på den långa diasporan.81 År 70:e kr 

då rommarna förstörde templet och intog Jerusalem började, enligt Ekman, den långa bibel-

profeterade82 diasporan, som kom att vara i nästan 2 000 år. Men även återsamlandet från den 

långa diasporan menar Ekman är förutsagt i Bibeln.83 Ekman skriver om profetiorna i Heseki-

el 36; ”Kapitel 36 går han84 igenom Guds program för judarnas upprättelse i slutskedet av 

denna tidsålder vi bland annat kallar hedningarnas tidsålder”.85 Han skriver också: ”när Gud 

på allvar i slutskedet av denna  kallar hem och upprättar sitt folk Israel”86. Vi kan här utgå 

från att Ulf Ekman syftar på att ”återsamlandet” av Judar till Israel föregår, och är ett tecken 

på att den sista tiden drar sig närmare. Ekman verkar dock mena att återsamlandet till landet 

ännu inte har dragigt igång på allvar, han menar att ett större återsamlande kommer dra igång 

under den ”sista tidens”.87, men i alla fall dragigt igång.88 Ekman verkar mena att vi fortfaran-

                                                                 
80 Ekman, 2002. Spår 1 
81 Ekman, 2004. s. 62f 
82 Ekman refererar bland annat till 5 Mos 30: 1-4, samt att Jeremia också profeterade om detta (dock utan kapi-

telhänvisning). Han talar om en stor diaspora då judarna kommer att vara utspridd bland alla folk, och menar att 

det är det som just skett, och att många judar ännu befinner sig i diaspora då de inte flyttat ”hem” till Israel.   
83 Ekman refererar här bland annat till 5 Mos 30: 4-5, Hes 36: 24-31, Joel 2: 27-32 Bibelreferaten hämtade från 

boken JFF.  
84 Det vill säga Hesekiel. 
85 Ekman, 1992/1992/1995, s. 99 
86 Ibid. s. 98 
87 ”Allt som Gud gör för sitt folk i den yttersta tiden, den tid då återsamlandet till Israel drar igång på all-

var,” (min markering) Ekman, 1992/1992/1995, s. 103 
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de väntar på att den sista årsveckan ska träda i kraft, och som jag tolkar hans text, är det då det 

stora återsamlandet drar igång på allvar.89

Återsamlandet, menar Ekman, följs av en kallelse till ”gensvar”, och ”andeuppfyllelse” i den 

sista tiden (för judarna).90 Denna kallelse till gensvar har ännu inte trädigt i kraft, enligt Ek-

man, utan kommer att göra det under en tid då ”Jerusalem kommer att vara i en ytterst pressad 

situation”91. Denna pressade situation kommer enligt Ekman att ske under den sista årsveck-

an.92  

I Denna välsignade press skriver Ekman: 
I och med tiden för Israels födelse har det som Psaltaren 102:14 talar om kommit: ”Du skall gripa in 

och förbarma dig över Sion, det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit.” /…/ 

Ja, stunden har kommit för att stå upp för Israel, att förstå vilken tid vi lever i och vad som kommer 

hända i framtiden. 

Ja, stunden har kommit för att snabbt och effektivt ta vara på möjligheten medan den finns, att ta ut så 

många ryska judar som möjligt ur före detta Sovjetunionen. 

Ja, stunden har kommit för att se Gud göra många mirakler och upprätta mycket för sitt folk i Israel.93

Jag kan inte se ovan citat som något annat än att Ulf Ekman också ser sig ha en roll i allt detta, och 

visa ”Sion nåd”. Ekman menar att Bibeln talar om en massutvandrig fån norr, som Ekman tolkar som 

Sovjetunionen.94 Och ser sitt arbete i Sovjet endast som en liten del (hur stor vet han inte), av den ut-

vandring av judar som kommer. 

                                                                                                                                                         
88 ”Men likväl som återsamlandet är igång och profetiskt går bokstavligt i fullbordan” (min markering) Ekman 

1992/1992/1995, s. 103 
89 Ekman, 1995/2003, s.238  
90 Ekman, 1992/1992/1995. s. 102 
91 Ibid. s. 102 
92 Sista årsveckan, dvs. den sista tiden, en period på sju år som Uppenbarelseboken handlar om. 
93 Ekman, 1996/2004. s. 134 
94 Ibid. s. 127 
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Israels och judarnas plats i Guds stora frälsningsplan 

”Israels plats i den yttersta tiden”, heter det kapitel i JFF jag utgår från att undersöka i detta stycke. 

Det är den av böckerna om Israel, som jag använder som handlar om judarnas plats i den sista tiden. 

Ulf Ekman tar kortfattat upp det i sin predikan, men utesluter det nästan helt i Älskade hatade Israel.  

Ekman utgår bland annat från en profetia i Danielsbokens  nionde kapitel. Där kommer en ängel till 

Daniel och berättar om 70 årsveckor som kommer att inträffa innan ett nytt fredsrike ska komma till 

evig tid.95 Dessa 70 årsveckor tolkar Ulf Ekman som en period på 490 år. Tideräkningen för de 10 

årsveckornas början räknar Ekman från den 14 mars år 445 f.Kr96, och de pågår fram till år 70 e.Kr då 

templet förstörs och judarna skingras i ”den stora diasporan”.97 Därefter inleds en ”parantes”98, då 

”församlingens tidsålder”99 träder i kraft, innan den sista veckan, en period på sju år, inträffar.100 Den 

sista veckan har, enligt Ulf Ekman, ännu inte inträffat men närmar sig. Det är hela den vecka som Up-

penbarelseboken handlar om, menar Ulf Ekman.101 Jag kommer inte vidare i detalj att undersöka vad 

Ekman menar att den veckan kommer att innehålla, men det är en period med många vedermödor och 

Israel har en central plats. Ulf Ekman sammanfattar judarnas roll i den sista tiden som innefattar att 

”folken går emot Israel”102, nationerna blir då ”slagna, genom Guds hjälp och beskydd över Jerusa-

lem”103. Messias, Jesus kommer tillbaka, och Gud dömer hednafolken. Tusenårsriket, då Messias rege-

rar inträder. Templet blir återuppbyggt och Israel blir ”ett folk av präster åt Gud”. Samt ”Jerusalem 

blir jordens medelpunkt. Templet och Messias blir Jerusalems medelpunkt, och nationer samlas där för 

att tillbe Gud och få undervisning”104. Templets roll förblir otydligt för mig då Ulf Ekman inte går 

djupare in på det, och någon tempelgudstjänst finns inte med i den kristna traditionen. Förmodligen 

                                                                 
95 Ekman, 1992/1992/1995. s. 91 
96 Då började det andra templet enligt traditionen att byggas upp. 
97 Ekman, 1992/1992/1995. s. 92 
98 Förskingringen ses som en parantes. Ekman, 1992/1992/1995. s. 97 
99 Ekman, 1995/2003. s. 239 Församlingens tidsålder är en period som sträcker sig från Pingst och slutar med 

uppryckandet, då träder den messianska tidsåldern i kraft. Församlingens tidsålder innebär, enligt Ekmans teolo-

gi, en tid då uppdraget för de kristna är att göra missionsbefallningen (s. 234). 
100 Ekman, 1992/1992/1995. s. 96  
101 Ekman, 1995/2003. s. 239 
102 Ekman, 1992/1992/1995. s. 120 Med folken tolkar jag att Ulf Ekman menar hednanationerna, dvs. alla natio-

ner utom Israel.  
103 Ekman, 1992/1992/1995. s. 120 
104 Ibid. s. 120 
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menar Ulf Ekman att en ny tidsålder upprättas och med det nya ordningar, då ”församlingens tidsål-

der” är över.105

Vad som kommer hända med judarna i den sista tiden är enligt Ekman, att när de församlas kommer 

de att bo i sitt land och bli ”fysiskt” och ”andligt” upprättade och lära känna ”sin” Gud, de kommer 

”aldrig mer ryckas upp ur sitt land”, samt de kommer att få en ”framträdande plats i tusenårsriket”.106  

Göran Gunner kommer i sin avhandling fram till att många apokalyptiska författare (från främst mo-

dell S) tycks minska fokus på judarna och lägga större fokus på Israel, och landets roll vid den sista 

tiden.107 Han skriver också att judarna ”uppfattas med andra ord inte ha något egenvärde, värt upp-

märksamhet. De ses främst som redskap i Guds hand, och att ha ett instrumentellt värde”108 av vissa 

författare i modell S. Låt oss undersöka om Ulf Ekman går att placera i detta.  

Ekman påpekar genom sina böcker och i sin predikan att ”folket och landet” hör ihop.109 ”Landet” och 

”folket” går inte att skilja åt, menar Ekman. Samtidigt skriver han att ”Jesus är enda garantin” för 

frälsning.110 Dock nämner Ekman här inte alls judarna och huruvida de behöver omvända sig eller ej. 

Dock skriver han att ”endast i och genom Kristus kan vi undgå domen”111. Vilket av mig förstås som 

att det innefattar alla, jude som ”hedning”. I sin predikan är däremot Ekman tydligare: ”Evangeliet är 

för alla, främst för juden. Juden behöver se palestinierna främst genom Kristus och palestinierna behö-

ver förstå Guds ord, både om landet och om folket.”112 Av det kan vi dra som slutsats att juden också 

behöver ”vända om” och erkänna Jesus vara Messias. Han säger också som förklaring till Livets Ords 

engagemang i och om Israel att ”Vi gör det för att Gud har sagt det, inte bara för att de ska bli fräls-

ta.”113  

Vi kan alltså anta att Livets Ords arbete för Israel lutar sig mot två grundtankar: att Ekman ser bibelns 

profetior som gällande idag för och om landet Israel, och att judarna och landet Israel har en tydlig 

plats i det apokalyptiska slutskeendet, och även i den ”nya världen” som kommer efter vedermödan. 

Samt att de arbetar för att judarna ska ta emot Jesus som Messias, det vill säga bli ”frälsta”. Ekman 

                                                                 
105 Ekman, 1995/2003. s. 229 
106 Ibid. s. 236 
107 Gunnel, 1996. s. 221 
108 Ibid. s. 221 
109 Bland annat Ekman, 1992/1992/1995. s. 28 
110 Ekman 1995/2003. s. 246 
111 Ibid. s. 248 
112 Ekman, 2002. spår 15 
113 Ibid. spår 16 
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säger också att ”vi får inte blanda ihop det profetiska och det evangeliska, det går faktiskt hand i 

hand.”, och varnar för smygantisemitism där man blir upprörd över att en jude inte tror på Jesus, men 

inte om ens granne inte tror.114

Detta gör att Ekman skiljer sig från tidigare litteratur där judarna, enligt Göran Gunner, inte uppfatta-

des ha något ”egenvärde”115. Då han betonar judarnas plats, men också deras mänsklighet, och behov 

av frälsning, han varnar också för att det är ett ödesdigert misstag att skilja på det profetiska och evan-

geliska skeendet gällande judarna.116 Dock menar Ulf Ekman att judarna, samt Israel, främst Jerusa-

lem,  har en tydlig roll i den sista tiden kan av utomstående uppfattas tillskrivas ett mer eller mindre 

omedvetet, ”instrumentellt” värde. Dock tror jag inte Ulf Ekman anser sig tillskriva judarna ett instru-

mentellt värde, då han upplevde sig höra av Gud att han skulle bli känd som ”judarnas vän”117 genom 

det arbete han utför för landet och folket. 

Muslimernas plats i Israel 

Ulf Ekman talar i sina böcker främst om islam, och inte allt för mycket om muslimen som person. 

Men dessa ord går hand i hand, och även om Ekman verkar skilja religionen och personerna som ut-

övar den åt, följer ändå en syn som innefattar både religionen islam och dess utövare. Ekman talar om 

vikten av att ”förstå islam”118. Han menar att islam och kristendomen inte har samma Gud, (dock utgår 

jag ifrån att Ulf Ekman menar att judendom och kristendom har samma Gud), samt att den Jesus som 

Koranen talar om inte är samma som Bibeln talar om, då Jesus enligt Koranen inte dog på korset.119

Ekman talar om något som han kallar för ”muslimsk antisemitism”120, som enligt Ekman är samma 

sorts antisemitism som funnits alltsedan judarna blev ett folk utvalt av Gud. Han skriver att den gamla 

antisionismen har överförts från judarna till staten Israel, men att det egentligen är samma sak. En 

”andemakt” som flyttar ”från nation till nation och från kultur till kultur”121. Antisemitismen i ”anti-

sionistisk skepnad” syftar enligt Ekman inte enbart på islam, utan också på den bild som media bedri-

                                                                 
114 Ekman, 2002. spår 4 
115 Gunner, 1996. s. 221 
116 Ekman, 2002, spår 3 
117 Ekman, 1996/2004. s. 124 
118 Ekman, 2002. spår 5 
119 Ibid. spår 6 
120 Ekman, 1992/1992/1995. s. 72 
121 Ibid. s. 72 
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ver, och om de röster som hörs mot landet, och mot dess existens. Att ”denna världens ande” mobilise-

rar via media i den yttersta tiden.122

Ekman tillskriver också islam vara en ”antireligion, mot judendomen och mot kristendomen”123. Och 

muslimer behöver enligt islam inte tala sanning för ”otrogna”124, och kan därför gå i fredsfördrag un-

der tider av svaghet, för att sedan bryta dessa när de blivit starkare.125

Islam målas upp som, vad jag tolkar som, en hotbild, en falsk religion. Dock skriver Ulf Ekman att 

inte alla araber126 har denna ”fanatiska inställning”, men de som inte har den hotas ofta till livet om de 

yttrar sig.127 Den enda lösningen på ”problemet” i Mellanöstern menar Ulf Ekman är en ”En andlig 

väckelse på djupet”128 bland araberna. Vilket han också är övertygad kommer ske i den sista tiden; 

”Det kommer explodera i Mellanöstern och arabstater, evangeliet kommer bara att forsa in”129.  Ek-

man skriver att först när Herrens Ande berör människors hjärtan försvinner också ”blodtörsten och 

hämndgirigheten”130. Då menar Ulf Ekman att det blir verklig fred.  

Trots den hotbild Ulf Ekman målar upp, och som kommer från islam, menar han också han att man 

inte ska behandla personerna fel: ”Vi gillar palestinier och syrier, vi gillar araber!”131 Trotts detta är 

det en tydlig hotbild som målas upp om islam, och Ulf Ekman menar det vara ”ett ödesdigert misstag 

att inte förstå islam” och att jihads mål är att ”hela världen ska bli muslimskt”.132  

I Älskade hatade Israel målar Ekman upp en bild av att de flesta judar vill leva i fred med sina gran-

nar, dock med vissa undantag, men dessa undantag är ”sannerligen lätt räknade”133. Bilden kan för-

modligen stämma, men det är inte det vi ska undersöka här. En sådan uppmålad bild saknas (i den 

                                                                 
122 Ekman, 2002. spår 14 
123 Ekman, 1992/1992/1995. s. 75 
124 Det vill säga icke-muslimer, judar och kristna. 
125 Ekman, 1992/1992/1995. s. 82 
126 Ulf Ekman använder sig av bland annat av ordet araber, jag tolkar det som att det bör läsas som muslimer. 
127 Ekman, 1992/1992/1995. s. 83 
128 Ibid. s. 83 
129 Ekman, 2002. spår 7 
130 Ekman, 1992/1992/1995. s. 83 
131 Ekman, 2002. spår 7 
132 Ibid. spår 5 
133 Ekman, 2004. s. 106 
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boken) om muslimerna, dock skriver Ulf Ekman i JFF att det finns araber som inte är ”fanatiska”134, 

men ger intrycket av att den skaran är relativt liten.  

Till skillnad från tidigare apokalyptiska författare, där vissa tillskrev Israel att alltid göra allt rätt, oav-

sett handling, 135 skiljer Ekman sig på den punkten då han anser att Israel inte gör allt rätt. Han menar 

att ”Israel är en mönsterbild, inte i att hon gör allt rätt, utan att hon är en bild på hur människan är”136. 

Dock får jag intrycket av det jag läser att Ulf Ekman ändå ställer sig mer positiv till Israel och dess 

handlanden, och hittar förklaring av deras agerande. Förmodligen omedvetet, men genom den syn han 

har på landet och dess syfte i den tid vi lever i. Dock är inte Ekman helt negativ till araberna, han skri-

ver ”att leva som palestinier är inte lätt”. Och syftar på att intifadan bland annat är orsaken till detta. 

Ekman menar att de har en svår ekonomisk situation och dödstalet bland palestinierna är högre än 

bland israelerna, med orsak i de ”ständiga” upploppen.137 Han menar också att palestinierna utnyttjas 

cyniskt av de kringliggande arabländerna till att hålla israelhatet levande.138 Ekman skriver att ”fred 

kräver att båda kontrahenterna accepterar varandras existens”139 och syftar främst på att det är musli-

merna som behöver erkänna Israels existens.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Ulf Ekman målar upp en bild där islam framställs som ett 

hot, och lösningen på ”problemet” är muslimers frälsning, och förståelse för vad Ulf Ekman tolkar 

vara Bibeln säger om judarna och dess kallelse till landet. Trots att Ekman säger sig gilla araber, vilket 

det finns, utifrån denna text, anledning att betvivla, och skriver att Israel också agerar fel, tror jag han 

sätter sig i en omedveten kontext, där han försvarar och försöker se händelser till Israels fördel. Och 

även om han är mer positiv till palestinierna än tidigare apokalyptiska författare, ”svartmålas” ändå 

islam, som en religion ute efter att förstöra Israel och bärande av antisemitism. Jag skulle vilja påstå 

och dra slutsatsen att Ekman ser islam utifrån en kristen sionistisk kontext.  

                                                                 
134 Ekman, 1992/1992/1995. s. 83 
135 Gunner, 1996. s. 194-195 
136 Ekman, 2002. spår 1 
137 Ekman, 2004. s. 109 
138 Ibid. s. 112 
139 Ibid. s. 113 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den teologi som finns inom svensk kristen sionism. 

För att göra detta har jag valt att använda Ulf Ekman som exempel. Som metod utgick jag från Göran 

Gunners S-modell från boken När tiden tar slut. Jag skrev ner modellen i punktform och i min under-

sökning har jag gått igenom punkterna var och en för sig, samt analyserat Ulf Ekmans syn på Israel 

och judarna, på ”landet och folket”.  

Min utgångspunkt vad kristen sionism är för något har jag förklarat med tre punkter: apokalyptiskt, 

politiskt, och frikyrkligt. 

För att undersöka den teologiska del i Ulf Ekmans undervisning som kallas ”kristen sionism” har jag 

använt mig av en frågeställning uppdelad på tre del frågor. 

• Hur ser Ulf Ekman, enligt sina böcker på staten Israel och judarna?  

• Hur stark är kopplingen mellan kristen sionistisk teologi och apokalyptik? Hur appli-

cerbar är den på Gunners S-modell? 

• Hur ser Ulf Ekman på judarnas plats i Guds stora frälsningsplan? 

Jag har också haft för intention att se om och i så fall hur Ulf Ekmans material och hans synd 

på judarna och staten Israel har ändrats något under då böckerna har publicerats i olika tids-

epoker i Israels nutidshistoria. Jag har inte hittat några skillnader i Ulf Ekmans teologi under 

arbetets gång och har därför valt att endast kort redogöra för resultatet under resultatdelen 

längre ned. 

Resultat 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Ulf Ekman verkar hålla samma linje som ”övriga” 

författare i Modell S, och ser återskapandet, och återsamlandet som ett tecken på den sista 
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tidens annalkande. Dock menar Ekman att det ännu inte på allvar kommit igång än. Ekman 

anser att ett större återsamlande ligger framför oss, där Guds kallelse på folket att vända sina 

hjärtan till honom, ännu ligger i framtiden men den kommer att gå i uppfyllelse.  

Vi har också konstaterat att judarna och staten Israel anses ha en väldigt central plats i den 

sista tiden, enligt Ekmans teologi. Israel och då främst Jerusalem, kommer att bli centrum för 

jordens ögon när den sjunde årsveckan träder i kraft. Guds löften till landet är eviga, och ju-

darna kommer för alltid vara Guds ”egendomsfolk”. Även om Ulf Ekman inte har gett ut en 

bok om apokalyptik, finns en stark apokalyptisk koppling och syn på landet, om man gräver 

lite i det material som finns.  

Ekman menar också att det finns en ständig antisemitism, som bottnar i ett andligt hat mot 

judarna för att de är ”Guds folk”. Problemet i muslimvärlden kommer endast att kunna lösas 

genom en väckelse bland muslimer, där de får möta ”den sanna Guden” och se Guds löften 

om judarna och Israel. 

Ekman sammanfattar sina böcker med att säga att Guds löften är eviga, och kristna behöver 

stå upp och förvara Israel, och motsätta sig all form av antisemitism, inberäknat antisionism, 

då Ekman menar att antisionism är en form av antisemitism. Det mesta i det apokalyptiska 

skeendet ligger ännu framför oss, och Guds löften och återupprättelse av landet har bara bör-

jat. 

Vi kan alltså konstatera att vi både hittar apokalyptiska drag, i Ekmans teologi, samt politiska, 

då han menar att kristna aktivt ska stödja, och be för staten Israel, och även en frikyrklig in-

riktning då detta främst finns och sprids till frikyrkliga sammanhang. 

Jag har inte kunnat hitta några skillnader i innehållet i Ulf Ekmans böcker eller predikan. Dels 

har böckerna olika inriktningar. Judarna – framtidens folk har ett mer teologiskt innehåll, me-

dan Älskade hatade Israel handlar mer om möten med olika personer och har ett mer politiskt 

innehåll. Predikan känns på många sätt som en sammanfattning av de båda böckerna men 

riktar sig framför allt till en kristen publik från frikyrkliga sammanhang. Böckerna snarare 

”kompletterar” varandra än motsäger sig varandra innehållsmässigt. Jag kan inte se att Ulf 

Ekman ändrat sin teologiska syn över tid, utan snarare har de olika händelserna i Israel an-

vänds till att förklara och stödja Ulf Ekmans teologi.    
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Slutdiskussion 

Jag har i denna uppsats försökt att ge en klar bild på Ekmans teologi runt ämnet ”kristen sio-

nism”. Ett ämne som det inte finns allt för mycket forskat om. Det visade sig för mig finnas 

tydliga linjer av apokalyptisk, och synen på judarna som ”framtidens folk”, som kommer att 

inta det dom av Gud blev kallade till först när sista tiden kommer. 

Något som jag upplevde som intressant var påståendet om att templet kommer att återupp-

byggas, en vanlig syn bland många kristna, men som gav ett intressant perspektiv när judarnas 

roll som präster i sista tiden lyftes fram och betonades. 

Den politiska inriktningen, att aktivt stödja staten Israel, med att föra judar till Israel, och un-

dervisa kristna om Ekmans teologi, är tydlig och typisk för den kristna sionismen. 

Som avslutning på uppsatsen vill jag rekommendera vidare forskning i ämnet. Kristen sio-

nism, då främst i Sverige, är ännu relativt outforskat och mycket finns kvar att göra. En intres-

sant aspekt på forskningen är att undersöka hur denna teologi har mottagits på ”gräsrotsnivå”. 

Även teologin om sista tiden. Hur predikningar och böcker mottagits av personer som är med 

i frikyrkliga sammanhang, och om eventuella resultat av Ekmans uppmaningar att aktivt börja 

engagera sig för landet. Även forskning om hur apokalyptisk litteratur från 1996 och framåt 

har tagit sig ut är ett intressant forskningsområde. Att undersöka huruvida kristen sionism 

existerar och tar sig i uttryck i katolska och ortodoxa kyrkan, samt även för den delen svenska 

kyrkan, skulle ha varit en uppsats jag med intresse velat läsa.  
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