
#3/2017

NYHETER & INSPIRATION FRÅN DAVID MEDIA

OÄNDLIG NÅD
Micke Fhinn släppte greppet om sig själv

UNDERVISNING: KRAFTEN FINNS I NÄRVARON   PÅ GÅNG: NY SKIVA MED TOBIAS HEDLUND
SAMTALET: JOHN OCH ELLEN VINGREN VILL SKAPA EN GOD VÄXTMILJÖ FÖR LOVSÅNGARNA

AKTUELLT!
Nytt album 
med Micke 

Fhinn



LOVSÅNG #3 2017

Davids Hjärta är lovsång-
ernas abonnemang med 
svenska originalsånger och 
utländska över sättningar. 
Davids Hjärta ges ut tre 
gånger/år av David Media AB  
och dess syfte är att inspirera 
och hjälpa dig som leder 
och/eller spelar lovsång. 

Paketet utkommer tre 
gånger/år och innehåller;  
cd-skiva, noter, text/
ackord blad, textfil för dator, 
instruktions- och inspira-
tionsvideos, OnSong-filer, 
singbackfiler, akustiska  
versioner samt tidningen 
Lovsång. Allt detta för  
389 kr/paket inkl. frakt. 
Resursmaterialet distribu-
eras digitalt, vilket innebär 
att allt finns på vår hemsida, 
bara ett klick bort när du 
loggar in som abonnent.

Lilla David-paketet som 
innehåller CD-skiva och 
tidningen Lovsång kostar 
169 kr/paket inklusive frakt. 
Detta paket är för dig som 
älskar lovsång men som 
inte behöver resursdelen 
med noter, ackordblad och 
instruktionsvideos.

Vill du prenumerera?  
Teckna dig för en prenume-
ration på vår hemsida eller 
maila till info@davidmedia.
se. Ange namn, adress, 
telefon och personnummer 
samt vilket paket du vill ha.
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BIBELN ÄR VÄRLDENS mest 
sålda bok. Utan konkurrens. 
Enligt hemsidan listor.se  
så har den sålts i cirka  
3,9 miljarder exemplar.  
Två på listan ligger Maos 
lilla röda, som hade sin 
storhetstid under kultur-
revolutionen i Kina, med 
800 miljoner exemplar. 
IKEA-katalogen sägs numera 
vara världens mest tryckta 
publikation. Den är gratis 
men allt i den kostar. Bibeln 
däremot, den kostar, men 
allt i den är gratis.

DET FANNS EN TID då 
kristna kallades för läsare 
utifrån den väckelserörelse 
som betonade vikten av att 
läsa bibeln. Den amerikan-
ske lovsångsledaren Aaron 
Keyes har alltid Bibeln med 
sig när han leder lovsång 

men menar att det motsatta 
är alltför vanligt. 

Jag ställde för en tid 
sedan frågan till ett gäng 
lovsångsledare: ”Hur många 
bibelord kan ni utantill?” 
Svaret varierade från tre till 
tio. På frågan om hur många 
lovsånger de kunde utantill 
blev svaret minst 25. Någon 
trodde sig kunna mellan 
50 till 100 sånger utantill. 
Är det fel att anta att det 
är sångerna och inte Ordet 
som formar Gudstron hos 
dessa ungdomar? Teologen 
Gordon Fee säger att: ”Show 
me a church's songs and I'll 
show you their theology”. 

I SOMRAS LYSSNADE jag  
på Simon Ponsonby (pastor, 
St. Aldates Church) som 
konstaterade att ”when we 
leave the book we leave the 

ATT LEVA 
MED SNOKEN 
I BOKEN

DET PERSONLIGA ANSVARET



3LOVSÅNG #3 2017

ways of the book.” När vi 
överger Boken så lämnar 
vi också det Boken lär ut. 
Förutom det personliga 
ansvaret att ”leva med sno-
ken i boken” (citat av Hans 
Johansson) så vilar ett stort 
ansvar både förkunnare och 
de som skriver nya sånger 
för gudstjänstlivet. 

DET KLAGAS EN DEL på att 
moderna sånger är självcen-
trerade och teologiskt fatti-
ga. Fokus ligger på jaget, på 
upplevelser mer än på Guds 
väsen, egenskaper, karaktär 
och gärningar.

När jag var ung så sjöng 
vi: ”Bibeln är boken som Gud 
oss gav, den är kompassen på 
livets hav, följer Du den går 
Du ej i kvav, Bibeln är boken 
idag”. Den texten är sann 
för alla tider. Vem som helst 
kan öppna en bibel och 
blir uppbyggd, välsignad, 
stärkt i sin tro. Men bibeln 
är också en komplicerad, 
förvirrande bok. Är vi säkra 
på att vi verkligen förstår 
vad vi läser? Att vi tolkar det 
korrekt? Eller läser vi Bibeln 
med vår tids glasögon på 
oss? Förstår vi det som kallas 
kontext? Alltså omständig-
heterna, sammanhanget  
och omgivningen till det  

vi läser. Eller typologin – 
läran om hur Gamla och 
Nya Testamentet stämmer 
överens. Eller kristologi, 
att allt vi bekänner oss till 
måste finnas hos Jesus.  

Det finns ett modernt be-
grepp som förkortas TLDR 
= too long; didn’t read. Alltså 
påpekande att en viss text är 
för lång för att man ska orka 
läsa den. Är det så många 
känner? Att läsa sin bibel är 
en hörnsten i ett fungerande 
kristet liv 

ATT LÄSA SIN BIBEL är en 
hörnsten i ett fungerande 
kristet liv. Med lite disciplin 
kan vi imorgon göra det 
vi inte kan idag. Disciplin 
föder längtan, en vilja efter 
mer, att gå längre och dju-
pare. En uppfylld längtan 
resulterar i tillfredställelse. 
Dvs att din bibelläsning blir 
en källa till glädje, fröjd och 
njutning. Hur hör vi Guds 
röst? Hur hör vi Gud tala? 
Hur kan vi växa i vår kristna 
tro? Hur utövar vi ett sunt, 
bibliskt ledarskap? Genom 
att vara väldigt kunniga i 
Guds ord. 

SÅ NÄSTA GÅNG du leder 
lovsång – led med både 
gitarren och bibeln.  

Bli lika kunnig i Ordet som 
du är med ackord och ska-
lor. För all lovsångs källa är 
Gud – inte i musiken. 

Gör Psalm 119 till din 
dagliga läsning under en 
månad, den är lång så låt 
det ta tid, så ska du se att 
Psalmistens ord snart blir 
dina egna: ”Över mina 
läppar skall lovsång flöda, ty 
du lär mig dina stadgar. Min 
mun skall besjunga ditt ord, 
ty alla dina bud är rättfär-
diga.” (vers 171-172) 

DEN ÄKTA LOVSÅNGEN 
kommer inifrån och ut. 
När vår mun öppnas av 
övertrycket i våra hjärtan, 
som kommer ur vår förund-
ran av Guds godhet, hans 
vishet, hans kärlek som vi 
möter i Ordet, och vi bara 
inte kan låta bli att sjunga 
Guds lov.

LEDARE

Lars ”Lasse P” Petersson,  
VD David Media



NÄR VI VÅGAR
SLÄPPA TAGET
KOMMER FRIDEN
Vi behöver alltid påminna oss om vem Gud är. Och det är precis vad som händer 
i den gemensamma lovsången. På nya skivan ”Härifrån till evigheten” vill Micke 
Fhinn hjälpa oss att skifta fokus från våra omständigheter till Guds eviga omsorg 
och kärlek.

 Gabriella Mellergårdh  

 Rickard Liljero Eriksson

– Livet är inte alltid fan-
tastiskt, men Gud är den-
samme. Mitt liv har kantats 
av många år av sjukdoms-
tillstånd och tidigare i livet 
funderade jag mycket på 
varför det skulle behöva vara 
så. Idag så vet jag att jag inte 
behöver acceptera att saker 
är som de är men jag kan 
samtidig vila i att Gud är i 
kontroll och att Han alltid 
är nära och redo att möta 
oss precis där vi är – när vi 
släpper taget kommer friden, 
säger Micke.

Han ägnar sin vardag åt  
musik, både som musik   - 

lärare och som lovsångslärare 
på Dalkarså folkhögskola 
utanför Umeå. Bor gör han 
tillsammans med familjen 
i Uppsala så det blir en hel 
del pendlande. Tillsammans 
med hustrun Åsa är han 
också en av flera lovsångs-
ledare hemma i försam-
lingen Livets Ord.

FEMTE HELT EGNA SKIVAN

Och när det gäller musik-
skapande är han minsann 
ingen duvunge. Första plat-
tan släpptes 1995 och sedan 
dess har han medverkat på 
13 skivor. Den nya utgåvan 
i Davids Hjärta-serien, 
”Härifrån till evigheten”, 
är Mickes femte helt egna 
produktion.

– När jag skriver sånger 
brukar de växa fram sakta 
men säkert och i olika tider. 
Jag kände förra hösten att 
tiden var mogen att sätta 
igång och göra något av det 
jag hade, även om det just 
då bara var fem-sex sånger 
som var färdiga. Så det var 
lite att kasta sig ut på djupt 
vatten att börja med en 
skiva utan att ha allt mate-
rial klart, säger Micke. 

Liksom på förra skivan 
har han samarbetat med 
Johan Eckeborn som pro-
ducent. I januari klev de in 
i studion och började jobba 
tillsammans och under 
våren växte nya sånger fram. 
Merparten, 10 av 12, har 
Micke skrivit själv eller i 
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AKTUELLT



 MICKE FHINN

Aktuell som låtskrivare, 
sångare, gitarrist och med-
producent på nya albumet 
"Härifrån till evigheten"

NAMN: Micke Fhinn
ÅLDER: 49 år
BOR: Uppsala
FAMILJ: Gift med Åsa,  
barnen Joel, Emanuel, Isak 
och Dixie (familjens hund)
GÖR: Lovsångsledare, 

musiklärare, lärare på lov-
sångsskola, låtskrivare och 
skivartist
LYSSNAR PÅ: Musik som 
berör, texter som talar
LÄSER: Hans Weichbrodts 
bok Genom Stormen
SER PÅ: Krim-serier
FÖREBILD: De som lever 
som dom lär. De som i 
vardagen räknar med Gud, 
och försöker leva ett natur-
ligt övernaturligt liv.
DRÖM: Love more, worry less
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samarbete med exempelvis 
David André Østby, An-
dreas Hedén och hustrun 
Åsa. Några före detta elever 
från Dalkarså folkhögskola 
har hjälpt till med en av tex-
terna och så har Micke även 
valt att ta med två översätt-
ningar – norska ”Frihet” och 
Brenton Browns ”Amazing 
God” som här heter ”Du är 
underbar”.

DU VAR FUNNEN REDAN 

INNAN DU FANNS TILL

En av sångerna på skivan 
heter ”Oändlig nåd” och 
refrängtexten är faktiskt 
hämtad från sången i psalm-
boken.

– Den här sången var den 
första som kom till av mina 
nya låtar och den satte igång 
hela processen med skivan. 
Verserna har ett mer per-
sonligt tilltal och beskriver 
ett livsavgörande möte som 
jag hade med Herren när 
jag var nere i djupet både 
fysiskt och psykiskt.

För livet är många gånger 
en resa mellan hopp och för-
tvivlan och här har Mickes 
relation med Gud varit hans 
räddning. Insikten att Gud 
möter oss – precis där vi är 
– har burit honom många 
gånger.

– Och jag skulle nog säga 
att det är tonen, den röda 
tråden på skivan. Att Her-
ren alltid möter oss precis 

där vi är och att 
Han alltid vill och 
förmår göra 
något nytt i 
våra liv, säger 
Micke.

Med inspira-
tion hämtad av 
bibeltexter från 
Efesierbrevet 1 och 
Psalm 139 förmedlar 
en av sångerna den vackra 
tanken att vi var funna 
redan innan vi fanns till.

– Redan innan vi var 
synliga i den här världen har 
Herren sett och älskat oss. 
Paulus talar i Efesierbrevet 
att redan innan jordens 
grund var lagd var vi utval-
da åt honom. Här har vi vår 
identitet och trygghet, säger 
Micke. Vår identitet ligger 
inte i vad vi gör utan i att 
vi är villkorslöst älskade av 
Gud genom Jesus Kristus. 
Vilken otrolig nåd!

LOVSÅNG SOM UTTRYCKER 

DET VI KÄNNER – OCH VEM 

GUD ÄR

Och Guds kärlek, omsorg 
och oerhörda nåd som blivit 
oss givet genom Jesus Kris-
tus är grundfundamentet 
som resten av livet måste 
byggas på, menar Micke. 

– Dessa ”grundämnen” 
gör det omöjligt för mig att 
inte tillbe Herren. Vi behö-
ver alla, om och om igen ta 
emot Guds djupa omsorg 

och eviga kärlek. Då växer 
vår kärlek till honom. Vi ser 
och vi tillber. I tider av oro 
är det så viktigt att förstå att 
det finns en älskande Gud 
som aldrig vacklar.

Här har Micke hämtat 
inspiration till en av sång-
texterna ur psalm 46. som 
talar om att Gud är vår 
räddning, en hjälp i nöden 
som aldrig vacklar.

– Det är viktigt att vår 
tillbedjan får uttrycka både 
det vi känner och vem Gud 
är. Lovsånger som har fått 
betyda mycket uttrycker 
ofta en slags brustenhet 
samtidigt som den visar ett 
fokus på vem Gud är och på 
hans egenskaper. 

Oavsett omständigheter 
har vi alla som Guds barn 
rätt att ta del av Guds frid 
och frihet. 

– Men friden kommer 
inte förrän vi släpper det 
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Den nya utgåvan i Davids 
Hjärta-serien, ”Härifrån till 
evigheten”, är Micke Fhinns 
femte helt egna produktion.



»Idag så vet jag att jag inte behöver acceptera 
att saker är som de är men jag kan samtidig vila 
i att Gud är i kontroll och att Han alltid är nära 
och redo att möta oss precis där vi är – när vi  
släpper taget kommer friden.«

Micke Fhinn, aktuell med nya albumet  
"Härifrån till evigheten"
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där krampaktiga greppet om 
oss själva, säger Micke.

LIVET MED GUD  

ÄR FÄRSKVARA

Detta är ett faktum man 
som lovsångsledare måste 
påminna sig om. Lovsång 
är både ett liv och en tjänst. 
I början, berättar Micke, 
tänkte han inte så mycket 
på vad som var vad utan var 
bara glad och lycklig i att få 
tjäna Gud. Men allt efter-
som man växer och mognar 
kommer insikter. Man börjar 
analysera både sitt eget liv 
och sin tjänst, och upptäcker 
förmodligen en och annan 
fallgrop längs vägen.

– Till exempel har jag 
upptäckt att det är lätt att 
falla i gropen att man kan 
det här. Men livet med 
Gud och att vara ledd av 
Guds ande är en färskvara. 
Att leva sitt liv inför Gud, 
att söka först Guds rike är 
alltid det viktigaste oavsett 
hur mycket erfarenhet man 
har. När vi har vår identitet 
och trygghet i honom och 
inte vår tjänst, det vi gör för 
honom, blir hela livet inklu-
sive den lovsångstjänst som 
man har så mycket enklare 
och roligare, säger Micke.

Att leva sitt liv på en 
plattform och leda andra 
människor i tillbedjan är 

en utmaning. Å ena sidan, 
menar Micke, är det svårt 
att förstå att man får ha det 
ansvaret. Hur kan Gud låta 
mig göra det här? Det är 
också lätt att våra känslor 
tar överhand. Vi analyserar 
det vi gör och funderar över 
om det var bra eller dålig 
lovsång. Lovsjöng försam-
lingen idag eller inte?

– Jag tror att det är 
viktigt att inse att vi är en 
kanal för Gud. Ansvaret 
vilar först och främst inte på 
oss. Det är den Helige Ande 
som är lovsångsledaren. 
Genom åren har jag lärt 
mig att om jag betonar det 
fördolda livet med Gud och 

Micke Fhinn har även på denna skiva samarbetat med producenten Johan Eckeborn.  
I januari klev de in i studion och under våren växte nya sånger fram.



inte kompromissar med det 
så försvinner pressen och jag 
styrs inte lika lätt av känslor. 
Då kan jag fortsätta att 
vara trogen det förtroende 
jag fått, att leda människor 
i lovsång, oavsett hur jag 
känner det. 

VAR TRYGG I DEN GUD HAR 

SKAPAT DIG TILL

En annan fallgrop man kan 
hamna i som lovsångsledare 
är känslan av att behöva 
anpassa sig. Micke vill upp-
muntra alla att bevara sin 
egen identitet.

– Man rör sig i olika 
sammanhang, där det finns 

olika förväntningar och 
ibland kan det göra att man 
dras med och tänker att jag 
måste vara si eller så när jag 
leder lovsång. Men om jag 
är trygg i Gud och i min 
identitet i Honom kan Han 
använda mig bäst. 

Självklart kan man leda 
lovsång på många olika sätt, 
med olika stilar och uttryck, 
menar Micke, men det är 
viktigt att inte göra våld på 
sig själv och den Gud har 
skapat dig till.

– Det kan innebära att 
man inte passar in överallt, 
men jag tror att det är vik-
tigt att ta hänsyn till det för 

att man ska hålla hela livet, 
säger Micke.

För visst vill vi hålla hela 
livet i vår tjänst för Gud. 
Ibland träffar Micke bekan-
ta som han kanske inte haft 
kontakt med på flera år eller 
så, och när han får frågan 
om vad han gör nu för tiden 
så blir svaret enkelt: Jag gör 
samma sak som jag alltid 
har gjort.

– På ett sätt kan man 
ju tänka – hjälp! Finns det 
ingen utveckling i mitt liv? 
Men jag tror att det är det 
här Gud har satt mig att 
göra och då försöker jag 
vara trogen i det. 

        SÖK          KÖP          LADDA NER

Betalning via paypal eller faktura. Filen laddas ner till mobil/dator/platta 
direkt efter avslutat köp. Enklare och smidigare än så blir det inte!

Välkomna in på www.davidmedia.se/notbutik

En resurs för er lovsång!

Nu finns  även text-  och ackordblad samt onsongfiler  på många  sånger!

Vi har 100-tals 
lovsånger som 
pdf-noter i vår 
notbutik!

1 2 3
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Höstens nyheter   från David Media!

Sommarens  
succébok!

Köp i närmsta missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se

Aktuellt  
Davids Hjärta-

album!

Att leva  
ett andefyllt 
vardagsliv!

Naturligt övernaturlig  
Mike Pilavachi & Andy Croft
En bok för alla som längtar efter 
att leva ett naturligt övernaturligt 
liv i vardagen! Även perfekt att läsa 
tillsammans i husgrupper/läscirklar.

Micke Fhinn – Härifrån till evigheten
Sånger på svenska om Guds eviga 
omsorg och kärlek som hjälper oss att 
lyfta blicken från omständigheterna 
till Han som har omsorg om oss 
genom allt. 
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En resurs för er lovsång!

Clas Vårdstedt – Mitt hjärta hos Dig
Sjätte skivan från Clas Vårdstedt som 
förmår skapa lovsång till Guds ära ur 
livets alla skeenden. Längtan och bön, 
tacksamhet och tro sammanvävs i nya 
sånger. Skivan ges ut i samarbete med 
Erikshjälpen.

Tobias Hedlund Ensemble – Provisorium
Utbult-stipendiaten och den genre över-
skridande musikskaparen Tobias Hedlund 
ger oss sånger om nuet och evigheten i 
en unik musikalisk blandning av folkmusik 
och jazz, sång och ensemblespel. 

Matt Redman – Glory Song 
13 nya lovsånger från en av 
vår tids stora lovsångsledare 
och låtskrivare – Gud till ära!

Höstens nyheter   från David Media!
Missa inte våra kommande releaser!

Release
10/11

Release
24/10
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DE VILL SKAPA EN 
GOD VÄXTMILJÖ 
FÖR LOVSÅNGARE

 Lennart Hall & Lasse P

 Fredrik Lindé och 
 Frida Vingren

Vad arbetar ni med till  
vardags och hur får ni detta 
att fungera tillsammans med 
ert ansvar att leda lovsångs-
arbetet i församlingen?
– John jobbar som slag-
verkslärare på kultursko-
lan och lite frilans som 
trumslagare. Jag (Ellen) 
jobbar deltid på Akademi 
för Ledarskap och Teologi 
(ALT) och har lite diverse 
frilansuppdrag (musik,  
undervisning, illustration). 
Jag håller också på att av-
sluta min masterutbildning 
inom praktisk teologi. 

– När vi tackade ja till  
att ansvara för lovsången så 
bestämde vi oss för att vi 
ville ge oss in i uppgiften 
helhjärtat och investera 

mycket tid i församlingen. 
Mer tid vissa perioder och 
mindre andra beroende 
på vad församlingen går 
igenom. 

–Vi har valt att inte 
jobba heltid för att orka 
med och ge församlingen 
den tid som behövs. Det är 
viktigt att komma ihåg att 
allt inte hänger på oss. Vi 
prioriterar att träna upp nya, 

att delegera och göra saker 
tillsammans med andra. 
Tillsammans är ju bäst.

Hur lägger ni upp arbetet 
med lovsången i försam-
lingen?
–Vi vill skapa en god växt-
miljö för alla som är med 
och betjänar med möjlig-
het att bli uppbackad i sin 
uppgift. 

John och Ellen Vingren är ansvariga för lovsången i försam-
lingen Mötesplatsen Örebro.

SAMTALET

I tredje delen i serien om människor som jobbar med sång och musik i församlingen, 
möter vi Ellen och John Vingren, som under åtta år ansvarat för lovsången i försam-
lingen Mötesplatsen Örebro, en EFK-församling med ca 175 vuxna medlemmar.

Människor som  jobbar med sång  & musik i olika  församlingsmiljöerDEL 3
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–Vi har i nuläget fyra team 
som delar på ansvaret för 
söndagarna vilket gör att 
varje team leder ungefär en 
gång per månad. En bra 
rytm tycker vi. Det blir 
inte för “betungande” för 
teamen men ger ändå en 
bra kontinuitet. Vi leder 
ett av teamen tillsammans. 
Vi strävar efter att det ska 
vara två ledare i varje team. 
Ledarna kan ha olika funk-
tioner men vi har märkt att 
det är bra att vara två för 
att uppmuntra, avlasta och 
backa upp varandra. 

– Alla teamledare träffas 
regelbundet, cirka fyra-fem 
gånger på ett år, för att be 
tillsammans, uppmuntra 
och hjälpa varandra vidare 
och framåt i våra respektive 
team men också i försam-
lingens gemensamma till-
bedjan genom musik. 

– Två till tre gånger om 
året har vi stor teamsamling 
då alla vi som är inblandade 
i lovsången i församlingen 
träffas för gemenskap, 
undervisning och för att 
betjäna varandra. Vi är då 
runt 20-25 personer. Vi 
har satsat hårt på att vi ska 
vara som ett team, fast vi är 
uppdelade i fyra delar. 

– Utöver söndagsguds-
tjänsterna har vi till exempel 
regelbundna lovsångskvällar, 
i större format och mindre 

hemma-hos-format. Vi har 
även startat en process för 
folk i vår församling som 
vill skriva och skapa musik.

Hur tänker ni kring olika 
generationers lovsång och 
tillbedjan?
– Det är både en utmaning 
och en möjlighet och något 
vi just nu arbetar med att bli 
bättre på. Utmaningen gäller 
inte bara olika generationer, 
utan också olika språk, 
kulturer och bakgrunder. 
Vi för hela tiden samtal 
med de huvudansvariga för 
söndagsskolan för att synka 

med deras planering och 
vi har alltid med sånger i 
gudstjänsten som gör både 
barn och vuxna delaktiga i 
tillbedjan. Då kommer vi 
ifrån att barnens lovsång 
blir något de vuxna endast 
betraktar och tvärtom. 

– Vi sätter stor vikt på 
att blanda nya och använda, 
välkända sånger men att 
också alltid ta med några 
sånger på engelska, då vi har 
människor i församlingen 

som har närmare till engel-
ska än svenska. 

– En annan sak vi gör 
är att vi besöker olika 
barn- och tonårssamlingar 
och husförsamlingar för 
att samtala om lovsång och 
tillbedjan. Vi har också 
några tonåringar i teamen. 
Varje tonåring har en egen 
mentor för att fånga upp 
tankar och backa upp. Men 
det viktigaste vi gör för att 
samla olika generationer, 
kulturer etc. i tillbedjan är 
ändå att bygga kärleksfulla 
relationer utanför estraden 
(Fil 1:9-11). 

4. På vilket sätt samarbetar 
ni med pastor och försam-
lingsledning?
–Vi jobbar tätt tillsammans 
med församlingsledningen, 
framförallt med våra pasto-
rer Micke och Agneta. Vi 
träffas regelbundet och pra-
tar igenom allt möjligt som 
rör församlingen så att vi 
med musikansvar kan vara 
en del i det. Vi har en väldig 
förmån som är så uppbacka-
de av församlingsledningen. 

»Det är viktigt att komma ihåg att allt inte 
hänger på oss. Vi prioriterar att träna upp 
nya, att delegera och göra saker tillsam-
mans med andra. Tillsammans är ju bäst.«

John och Ellen Vingren, ansvariga för lovsången i 
församlingen Mötesplatsen Örebro
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De ger oss stort förtroende 
och mycket frihet. Det är 
också en förutsättning för 
att jobba som vi gör. 

Hur tänker ni kring lovsångs-
ledarens roll i gudstjänsten?
– I vår församlings guds-
tjänster har vi en mötesleda-
re, som leder och vakar över 
helheten i gudstjänsten, en 
förkunnare samt en eller två 
lovsångsledare. Lovsångs-
ledaren och lovsångsteamet 
är ansvariga för all musik i 
gudstjänsten. Musiken kan 
uttrycka tillbedjan, förkun-
nelse, böner, bekännelse etc. 

– Lovsångsledarens roll 
är att leda det musikaliska 
uttrycket för detta, dels 
enligt vad kyrkan alltid i alla 
tider är kallad att göra och 
dels med en blick för vad 
Anden gör i den specifika 

gudstjänsten och försam-
lingens liv (Gal 5:25 ”gå i 
takt med anden”) och att 
vara lyhörd för dessa delar. 
Därigenom blir lovsång-
sledaren i sin roll en slags 
musikalisk gudstjänstledare 
eller musikalisk tillbedjans- 
och böneledare om man så 
vill, dock alltid underord-
nad mötesledaren. 

Vad har haft avgörande 
betydelse för er när ni hittat 
era funktioner och de kreativa 
uttrycken i tjänst för Gud?
– För mig (John) har musi-
ken haft en stor plats i mitt 
liv, ändå sen tidiga tonår. 
Gällande funktion och tjänst 
för Gud är det nog till stor 
del människor som gått 
före, som jag kunnat ta rygg 
på. Människor som har sett 
nåt i mig, uppmuntrat och 
bekräftat det. 

– Jag hade till exempel 
en person som såg mig och 
drog med mig in i lovsången 
redan när jag var tonåring 
vilket betydde massor för 
mig. Där föddes nog en stor 
längtan i mig att få använda 
mina gåvor för att hjälpa 
andra att sträcka sig efter 
Gud.

– Jag (Ellen) skulle nog 
säga att det är liknande för 
mig. Andra såg och drog in 
mig i gudstjänstmusik och 
ledarskap och såg gåvor i 
mig innan jag såg dem själv. 

De skapade goda växtplatser 
för mig med mycket sväng-
rum och jag växte och växer 
fortfarande. Det har varit 
och är avgörande. 

– När det gäller kreativa 
uttryck så har nog andra 
sammanhang än själva guds-
tjänsten gett mig mer sväng-
rum. Men också det har 
gjort att jag fått växa i min 
tjänst för Gud. Jag tänker 
inte att det är ett problem 
utan en del av att vara sänd 
till världen. Att inte be-
gränsa min tjänst till guds-
tjänsten har varit avgörande 
för mig för att utvecklas 
och hitta mina funktioner. 
Man kan lätt hamna i att 
tänka att jag som konstnär 
eller kreatör inte får plats 
med mina gåvor i kyrkan 
om man ser gudstjänsten 
som enda forumet för sina 
kreativa och konstnärliga 
uttryck. Att vara i tjänst för 
Gud med sitt liv och sina 
gåvor är så mycket större. 

– Att vara kyrka är vi 
ju tillsammans, alla dagar. 
Men jag är också överty-
gad om att det finns en 
stående inbjudan från Gud 
till en större frihet gällande 
kreativa och konstnärliga 
uttryck i gudstjänsten, att 
Gud vill visa oss mer av sig 
själv och sitt rike i det. Gud 
är ju Skaparen. Jag ser fram 
emot att upptäcka mer av 
hur det ser ut.

»Lovsångsledaren 
blir i sin roll en 
slags musikalisk 
gudstjänstledare 
eller musikalisk 
tillbedjans- och 
böneledare om 
man så vill, dock 
alltid underordnad 
mötesledaren.«

John och Ellen Vingren, 
lovsångsledare, 

församlingen Mötes-
platsen Örebro
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Hur introduceras nya sånger 
på ett framgångsrikt sätt?
– För oss underlättar det att 
vi är fyra team som hjälps 
åt att dra åt samma håll. 
Vi bestämmer tillsammans 
vilka sånger vi vill lyfta  
in i våra gudstjänster och  
då hjälps alla fyra team åt 
att introducera sångerna.  
På så sätt får sångerna 
inte så lång startsträcka. 
Vi har även en gemensam 
sångbank som alla team 
huvudsakligen plockar ur 
när de förbereder gudstjäns-
terna. Detta har vi för att 

underlätta för församlingen 
att känna igen sångerna. 
– Det finns självklart stor  
frihet att välja specifika 
sånger men inget team  
behöver stå för sig själva 
utan vi jobbar tillsammans. 

Vad ser ni som de stora ut-
maningarna för lovsången i 
församlingen i Sverige i stort ?
– Enheten. Tillsammans är 
grejen. Vi behöver varandra! 
(Joh 17:20-23) Helheten. 
Att få ihop intimiteten med 
Gud med att samtidigt vara 
sänd av Gud till världen.  

– Guds ord. Att i våra liv och 
sånger vara rotade i ordet. 

Vilka teman behöver lyftas i 
våra lovsånger idag?
– För några år sedan fick vi 
vara med och skriva sången 
”Mod” till festivalen Frizon 
som det året hade ”Mod” 
som tema. Vi upplever att 
den uppmaningen ännu 
gäller och blir mer aktuellt 
i tider då till exempel främ-
lingsfientligheten verkar 
öka. Vi behöver mod att 
leva ut Guds rike i Sve-
rige idag med allt vad det 
innebär. 

– Sedan letar vi alltid 
efter sånger om kyrkan som 
missionell gemenskap och 
sånger som uttrycker tack-
samhet. De är konstigt nog, 
ganska få. 

Hur ser er dröm ut för  
kyrkans sång- och musikliv?
– Att vi godtar varandra!  
Såsom vi är, med olika 
uttryck och stilar. Vi vänder 
oss inte mot varandra, vi har  
inte våra egna agendor 
utan vi gör allt det vi gör 
för att ära Jesus. Och vi 
gör det tillsammans! Vare 
sig det är brassbandet, 
lovsångsteamet, barnkören, 
församlingssång, cellosolo 
eller ukele-ligan, så är det 
inte bara en programpunkt 
i en gudstjänst utan allt för 
att ära Gud. 

John och Ellen Vingren vill skapa en god växtmiljö för alla som 
är med och betjänar med lovsång i församlingen. 
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PÅ GÅNG

»Här kanske jag trampar på ömma tår, men jag 
tycker att den moderna lovsångsmusiken har 
fastnat i någon slags gitarrbaserad arenapop 
med synkoperade, entoniga melodier som är 
svåra att bära upp utan en massiv ljudmatta.«

Tobias Hedlund, slagverkare  
och kompositör, Göteborg
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HAN VILL BREDDA 
MUSIKEN  
I KRISTENHETEN
Tobias Hedlund, slagverkare och kompositör, är just 
nu högaktuell med sitt nya album ”Provisorium” som 
släpps i november. År 2013 tilldelades han Utbult-
stipendiet och genom denna intervju hoppas vi att du 
får veta lite mer om vem denna musikaliska man är.

  Lasse P & Mia Runeson 

 Harald Nilsson 
 och Maria Wall

TOBIAS HEDLUND bor i Göte-
borg med sin fru Johanna 
och deras ettårige son Hjal-
mar. De är medlemmar i 
Göteborgs Baptistförsamling 
Tabernaklet, där Tobias även 
har jobbat som musikledare. 
Sedan i våras frilansar han 
på heltid som slagverkare.  
I höst är Tobias emellertid 
pappaledig på deltid.

Varför blev det musikens väg 
för dig? Någon avgörande 
händelse eller något inflytan-
de som gjorde att det blev så?
– Jag är uppvuxen i en 
familj med mycket musik. 

Jag började spela slagverk i 
mellanstadiet och spelade i 
olika jazzband och orkestrar, 
ända upp i gymnasieåldern. 
Via Ingesunds Folkhögskola 
sökte jag mig sedan vidare 
till musikhögskolan i Göte-
borg för studier på musiker-
programmet i klassiskt 
slagverk. På något sätt har 
det alltid känts självklart att 
jag skulle hålla på med mu-
sik. Men det var först under 
tiden på musikhögskolan 
som jag på allvar vågade tro 
att jag skulle kunna jobba 
med musik.

Du har kallats en ”genre-
överskridande musikskapare”. 
Hur vill du själv definiera 
och beskriva din musik?

Min musik är en kombina-
tion av mitt frikyrkliga arv, 
svensk folkmusik, jazz och 
klassisk musik. 

– Jag har aldrig lyssnat 
så mycket på varken nutida 
popmusik eller frikyrkligt 
dito. När jag sätter på en 
skiva blir det oftast klassisk 
musik eller någon jazzplatta. 
Den första skiva jag köpte 
var ”Jazz på svenska” med 
Jan Johansson.

– När jag började på Ing-
esunds folkhögskola kom jag 
på allvar i kontakt med den 
svenska folkmusiken och 
blev förälskad direkt. Kom-
bination av den prestigelösa 
spelkulturen och de starka 
melodierna blev för mig 
mycket attraktiv. Jag är för 
närvarande på turné i USA 
med folkmusikgruppen 
Jaerv. Man märker att den 
svenska folkmusiken går rakt 
in i publikens hjärtan – fast 
vi sjunger på svenska. 

EN GENRE ÖVERSKRIDANDE MUSIKSKAPARE
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Varför tror du att Gud gav 
människan musiken och hur 
ser du på musiken i relation 
till din tro?
– Jag tror att Gud gav oss 
musiken ytterst sett som ett 
verktyg att ära och upphöja 
Honom. Sedan har ju musi-
ken också en unik förmåga 
att röra vid människans inre 
strängar. Därför är musiken 
också till för människan, för 
att glädja och trösta, men 
också förkunna och förma-
na. Här vill jag återigen slå 
ett slag för folkmusiken som 
rymmer hela spektret av 
känslor då den har använts 
som funktionsmusik till 
dans, bröllop, begravning, 
husandakter m.m. 

Vad är främsta syftet till att 
du gör musik?
– När jag skriver musik så 
blir det ju ofta utifrån min 
övertygelse att Jesus Kristus 
är Herren. Jag önskar såklart 
att min musik ska få peka 

på Jesus och att den ska 
få bidra till att människor 
vänder sig till Honom för 
att få evigt liv. Sen så skriver 
jag också musik med det 
enda syftet att det ska vara 
vackert i sig själv. Musiken 
behöver inte alltid ha ett 
budskap, lika lite som ett 
blomma har ett budskap. 
Men precis som en blomma 
röjer lite av kreativiteten 
hos Skaparen, så hoppas jag 
att min musik ska få peka 
på Honom som är alltings 
skapare. 

– Ett annat av mina 
syften till att skriva musik 
är att jag vill bredda det 
musikaliska uttrycket i 
kristenheten. Nu finns det 

ju inget som heter ”kristen 
musik”, utan det finns musik 
av kristna. Jag tycker det 
finns mer att önska vad 
gäller bredden på musiken 
av kristna musikutövare. 
Här kanske jag trampar på 

ömma tår men jag tycker att 
den moderna lovsångsmusi-
ken har fastnat i någon slags 
gitarrbaserad arenapop med 
synkoperade, entoniga me-
lodier som är svåra att bära 
upp utan en massiv ljud-
matta. Jag har inget emot 
arenapop, men om det bara 
är det som produceras, då 
tycker jag det är  
en fattigdom. 

– Jag tror att även kristna 
musiker kan vara med och 
bidra till en motkultur 
och ett alternativ till den 
kommersialiserade musik-
industrin. En industri som, 
liksom andra industrier, 
strävar efter att maximera 
vinsten.

Varifrån hämtar du din 
inspiration musikaliskt och 
till dina texter?
– Min musikaliska inspira-
tion kommer från den 
svenska folkmusiken, men 
också från jazz och klassisk 
musik. Jag är inte en person 

”Provisorium” med Tobias 
Hedlund Ensamble släpps på 
David Media i november. 

»När jag skriver musik så blir det ju ofta 
utifrån min övertygelse att Jesus Kristus är 
Herren. Jag önskar såklart att min musik 
ska få peka på Jesus och att den ska 
få bidra till att människor vänder sig till 
Honom för att få evigt liv. Sen så skriver 
jag också musik med det enda syftet att 
det ska vara vackert i sig själv.«

Tobias Hedlund, slagverkare  
och kompositör, Göteborg
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som sprutar ur mig låtar, 
oftast får jag sitta ner och 
arbeta fram en melodi vid 
pianot. 

– Jag ser mig inte som 
någon textförfattare och 
får lägga mycket tid på 
att få till en text. Texterna 
behandlar ofta lite tyngre 
teman från Bibelns poetiska 
och profetiska böcker. Jag 
ser en nödvändighet av 

dessa texter i en kultur som 
alltmer präglas av individua-
lism och självförverkligande. 
Lite tillspetsat kan man säga 
att jag får inspiration från 
det tillstånd av sekularise-
ring som svensk kristenhet 
befinner sig i. 

– Sen får jag inspira-
tion bara av det faktum att 
Jesus genom sin död och 
uppståndelse friköpt mig 

från synden och döden. 
Det föder verkligen en 
tacksamhet i mig och blir 
en källa till skaparglädje och 
kreativitet.

– Det finns en pågående  
dialog om sångens och  
musiken plats och funktion 
i gudstjänsten. Lovsång 
ställs mot psalmsång.  
Den unisona sången till 
Gud ställs mot sångerna 

Michael Dahlvid, 
Oskar Reuter, Viktor 
Olofsson och Tobias 
Hedlund i Nilento 
Studio i Kållered.
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om Gud där församlingen 
mer blir ”mottagande” än 
”givande”. 

– Det finns inget enkelt 
svar på den här frågan 
och jag tror det är en falsk 
motsättning att ställa lov-
sång och psalmsång mot 
varandra. Man skulle med 
liknande resonemang kunna 
ställa äldre och yngre mot 
varandra. Och det är väl 
ingen som på allvar skulle 
hävda att de äldre inte 
behövs, eller tvärtom. Jag 
tror problemet är djupare 
än att bara handla om mu-
sikstilar. Församlingen är en 
av få platser i samhället där 
människor möts över gene-
rationsgränserna. Det finns 
en risk när en församling 
blir för präglad av enbart en 
generation. Om ungdomen 
sätter agendan kan det bli 
en omognad i både teologi 
och musik, där sångarna 
och musikerna frestas att 
stå på estraden för sin egen 
skull. Å andra sidan, om 
bara de äldre sätter agendan 
finns risk att fastna i nos-
talgi och ”så här har vi alltid 
gjort”-mentaliteten. 

– Det är viktigt att det 
finns något slags filter sång-
erna i församlingen får gå 
genom. Man kan ofta se en 
församlings teologi på de 
sånger de sjunger. Det finns 
en poäng i att sångerna har 
bra lyrik. Titta på Psaltaren. 

Psalmerna där är ofta poetiskt 
sköna. Eftersom vi sjunger 
ut de vackraste sanningarna 
i världen bör vi också sträva 
efter att ge dem en så vacker 
språkdräkt som möjligt.

– Vad gäller musiken i 
gudstjänsten så har jag en 
väldigt luthersk syn på  
vad som är gudstjänstens  
centrum och det är  
utläggningen av ordet.  
I gudstjänsten kommer 
församlingen samman för 
att lyssna till ordet och 
lovprisa Gud tillsammans. 
Musikens främsta syfte bör 
vara att hjälpa församlingen 
i denna lovprisning. Då kan 
det ibland vara nödvändigt 

att spela mindre (trots att 
jag älskar mycket instru-
ment), så att församlingens 
gemensamma röst hörs, att 
få igång församlingssången. 

– Sedan kanske man 
kan fundera på sånger för 
församlingen. Jag är inte 
ens säker på att solosånger 
i gudstjänsten är eftersträ-
vansvärt. Och det säger jag 
med femton års erfarenhet 
av musikledning i försam-
ling. Jag tror helt enkelt det 
är en större styrka att låta 
hela församlingen sjunga 
ut Guds sanningar, än att 
lyssna till en solist som 
gör det. Det förstnämnda 
har helt enkelt fler sinnen 

Tobias Hedlund frilansar sedan i våras på heltid som slagver-
kare. Här fotograferad under inspelningen av sitt nya album.
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involverade, och som bekant 
memorerar man saker bättre 
om inlärningsprocessen sker 
med fler sinnen. Och vi vill 
ju marineras i Guds ord. 
Men jag vill inte gå så långt 
att jag dömer ut solosång 
i församlingen. Den kan 
säkert fylla sitt syfte men jag 
har bara svårt att se det. 

Den instrumentala musiken 
lyser med sin frånvaro. Vad är 
ditt perspektiv?
– Här placerar jag den 
instrumentala musiken i 
samma kategori som solo-
sången. Den kan nog ha sin 
plats, t ex som samlings-
musik innan gudstjänsten 
eller efter en predikan, men 
jag tror den instrumentala 
musiken gör sig bäst på en 
scen, eller i skivspelaren. 

Tänker du att din musik har 
plats i kyrkans gudstjänst 
och om ja, varför? Om nej, 
varför inte?

– Både min musik och min 
nya skiva gör sig nog bäst 
utanför gudstjänstramen. 
Dels för att några av sång-
erna inte är helt lätta att 
sjunga utan kräver en viss 

sångvana, och dels för att 
några av sångerna är mer av 
beskrivande karaktär. Men 
några av sångerna med mer 
förkunnande karaktär kan 
passa i ett gudstjänstsam-
manhang.

Hur vill du beskriva din nya 
skiva ”Provisorium”?
”Provisorium” syftar på 
det provisorium som detta 
jordeliv är med allt vad det 

innehåller av ägodelar, njut-
ning, status och positioner. 
En dag ska vi kläs av allt 
detta och det ska visa sig 
vart vi hade vår skatt. Men 
efter detta provisorium ska 
det upprättas ett evigt rike 
på en ny jord som inte kan 
rubbas. ”Döden är alls ingen 
död. En gång jag lyfts ur natt 
och nöd till ett evigt liv i frid” 
(textfras från sången Dagas 
på nya skivan).

Vad är dina drömmar inför 
framtiden? 
– I framtiden så hoppas 
jag få lära känna djupet av 
Kristi kärlek ännu mer så 

att jag blir ännu mer rotad i 
kärleken. Då blir det inte så 
viktigt vad jag presterar eller 
att jag ”lyckas” med musik-
karriären. Om jag får dröm-
ma så hoppas jag få fortsätta 
musicera och komponera 
till Guds ära och männis-
kors glädje. Och om min 
musik kan få bidra till att en 
enda lär känna Kristus, då 
är jag mer än nöjd. 

Vokalensemblen "Röster" från Göteborg medverkar tillsam-
mans med ett flertal professionella musiker på nya skivan.

»Det är viktigt att det finns något slags filter 
sångerna i församlingen får gå genom.  
Man kan ofta se en församlings teologi på  
de sånger de sjunger. Det finns en poäng  
i att sångerna har bra lyrik.«

Tobias Hedlund, slagverkare och kompositör, Göteborg
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KRAFTEN FINNS  
I NÄRVARON
”Om din närvaro inte går med ska du inte alls låta 
oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta 
att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om 
inte genom att du går med oss så att jag och ditt 
folk utmärks bland alla andra folk på jorden?”  
(2 Mos 33:15-17)

Denna artikel är ett utdrag ur 
kapitlet ”Kraften finns i när-
varon” från boken ”Naturligt 
övernaturlig” av Mike Pilava-
chi och Andy Croft.

FÖRHOPPNINGSVIS läser du 
den här boken därför att du 
längtar efter att se Gud göra 
mirakler. Du vill höra hans 
röst och ta emot profetiska 
ord till människor. Du vill 
se mer av Guds övernatur-
liga kraft i ditt liv. Så var ska 
vi börja?

Mike
När jag var student i Bir-
mingham gick jag på ett 
möte som leddes av en 
berömd helandeevangelist. 

Han pratade en massa om 
tro och gav intrycket att om 
du hade tillräckligt mycket 
tro skulle du bli helad från 
vad som helst.

Några rader framför mig 
satt en man som inte hade 
några ben. När predikan 
närmade sig kulmen sa 
helandeevangelisten: ”Om 
du sitter i rullstol så res dig 
nu upp – i tro – och börja 
gå.” Jag såg hur den här 
mannens två vänner grep 
tag i hans armar och lyfte 
upp honom ur rullstolen. 
Han började frenetiskt röra 
på sina två benstumpar 
tills han blev röd i ansiktet. 
Jag kunde se att han svet-
tades och blev mer och mer 

utmattad; han satsade allt 
han hade men hans ben 
växte inte ut. Till slut satte 
hans två vänner tillbaka 
honom i rullstolen och gick 
skamsna därifrån.

Mötet tog slut. Alla gick 
mot utgångarna och jag 
satt kvar och tittade. Man-
nen i rullstolen hämtade 
andan och satt och stirrade 
ut i tomma luften. Efter en 
stund ryckte han på axlarna 
och började rulla därifrån. 

UNDER- 
VISNING

”Naturligt övernaturlig” finns 
att beställas via David Medias 
webshop.

ATT HÅLLA SIG NÄRA HERREN
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I det ögonblicket lovade jag 
mig själv att jag aldrig skulle 
ha något samröre med en 
så obehaglig tjänst som den 
där. Och jag skulle aldrig 
behandla någon så grymt.  
Än i dag ångrar jag att jag 
inte gick fram till mannen, 
gav honom en kram och 
talade om för honom att Gud 
älskar honom väldigt mycket.

När vi sträcker oss efter 
att få se mer av Guds kraft 
behöver vår utgångspunkt 
vara att vi förstår sambandet 
mellan Guds kraft och Guds 
kärlek. Det som hände i det 
där mötet i Birmingham var 
alltigenom felaktigt. Det 
kan ha funnits en viss kraft i 
mötet, men det fanns ingen 
kärlek. Kan du föreställa 
dig Jesus bete sig på det där 
viset mot en person? Vi kan 
inte det. Bönen om helande 
borde ha varit något som 
drog mannen närmare Gud; 
i stället fick den honom 
att känna sig övergiven av 
Gud. Det sista vi vill är att 
betjäna människor med mer 
kraft och mindre kärlek. Vi 
kan både undvika det miss-
taget och se Gud verka med 
större kraft om vi förstår 
att det som vi måste söka 
inte är Guds kraft utan hans 
närvaro.

SÖK JESUS FÖRST

När vi talar om att ”söka 
Guds närvaro” menar vi helt 

enkelt att vi strävar efter att 
vara nära Jesus. Vårt mål 
ska vara en relation med 
Jesus, inte kraft från Jesus. 
Den kristna tron är inte 
komplicerad. Den handlar 
inte om regler; den är en 
inbjudan att ha en relation 
med Gud. Guds kraft är 
aldrig något som han sänder 
till oss när han själv är långt 
borta. Mirakler är inte som 
paket från Amazon, som 
när de anländer har förlorat 
all koppling till avsändaren. 
Guds kraft går inte att skilja 
från hans närvaro. Om du 
står bredvid en eld kom-
mer du att bli varm, om du 
hoppar ner i en pool vet du 
att du kommer bli blöt. På 
samma sätt kommer Guds 
kraft att vara närvarande om 
du håller dig nära Herren. 
Kraften finns i närvaron. 
Och när vi strävar efter att 
vara nära Gud finns poten-
tialen för det övernaturliga 
där överallt.

KRAFTEN FINNS  

I NÄRVARON

Här kommer några berät-
telser som illustrerar det vi 
talat om.

Mike
För några år sedan var jag på 
ett bön- och lovsångsmöte 
och råkade sitta bredvid en 
äldre dam. Vi sjöng Psalm 134 
och alla klappade i händerna.  

Mike Pilavachi (överst) är 
pastor i Soul Survivor, Lon-
don, och grundare av Soul 
Survivor, en internationell 
rörelse som utrustar unga 
människor för att göra skill-
nad i vår tid. Andy Croft är 
också pastor i Soul Survivor 
och medförfattare till bo-
ken ”Naturligt övernaturlig” 
som i sommar kommit ut på 
svenska.
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När sången tog slut slutade 
alla klappa utom den gamla 
damen. Efter några sekunder 
insåg hon att hon var den 
enda som gjorde det och 
slutade också. Sedan berät-
tade hon för gruppen vad 
som hade hänt. Hon hade 
lidit av artrit de senaste åren 
– hennes händer hade varit 
så förvridna att hon inte 
ens hade kunnat hålla i en 
kaffe kopp. Hon sade: ”Jag 
har inte klappat händerna på 
flera år, och när jag tillbad 
Jesus glömde jag att jag inte 
kunde klappa. Titta”, sa hon 
och viftade med händerna, 
”han helade mig när jag inte 
märkte det!”

Den här kvinnan hade 
sökt Jesus; hon hade längtat 
efter att vara nära honom. 
För oss är det inte det mins-
ta förvånande att när hon 
sökte hans närvaro mötte 
hon också hans kraft.

Andy
För några somrar sedan på 
en av våra konferenser med 
Soul Survivor kom en ung 
man fram till mig tillsam-
mans med några från hans 
ungdomsgrupp. Han hade 
följt med till Soul Survivor 
året innan, när han inte var 
kristen. Han berättade för 
mig att under större delen 
av hans liv hade han haft 
allvarliga problem med 
vrede. När han var sju år 

hade någon mördat hans 
bror genom att knivhugga 
honom i bröstet. Förståeligt 
nog hade vreden varit över-
väldigande i den här killens 
liv. Han hamnade i en 
massa problem; han passade 
aldrig in i skolan och hans 
liv hade blivit väldigt tufft. 
Så småningom kom han i 
kontakt med kristna som 
tog med honom till Soul 
Survivor.

Han berättade att under 
de första fyra dagarna av 
konferensen hade han inte 
kunnat stanna kvar inne 
på mötena. Han gick alltid 
ut. Han letade då reda på 
en stolpe och ställde sig och 
slog på den tills knogarna var 
söndertrasade och blödde. 
Sedan gick han in på mötet 
igen med händerna i fick-
orna så ingen skulle lägga 
märke till såren. Till slut, på 
den sista kvällen, kom han 
till mötet och sa till Gud: 
”Om du är verklig, så visa 
mig det!” Han sa till mig: 

”Gud mötte mig … jag vet 
att man borde tycka att det 
är underbart att möta Gud, 
men så var det inte för mig. 
På sätt och vis var det en 
fruktansvärd upplevelse för 
det kändes som om all vrede 
sögs ut ur mig. Det var den 
enda känsla jag någonsin 
upplevt så därför visste jag 
inte vart jag skulle ta vägen.” 
Sedan tillade han: ”Men jag 
är förvandlad nu.” Hans 
ungdomsgrupp log brett 
och nickade entusiastiskt. 
”Han är så annorlunda!”,  
sa de instämmande.

”Sedan jag mötte Gud 
förra året har jag varit fylld 
av frid, och nästa år ska jag 
jobba som praktikant i min 
församling. Min dröm är att 
så småningom kunna komma 
hit till Soul Survivor med 
min egen ungdomsgrupp.”

Jag träffade honom igen 
i somras. Han var där som 
ledare för en egen ungdoms-
grupp och hans dröm hade 
blivit verklighet. Den här 

»Guds kraft går inte att skilja från hans närvaro. 
Om du står bredvid en eld kommer du att bli 
varm, om du hoppar ner i en pool vet du att du 
kommer bli blöt. På samma sätt kommer Guds 
kraft att vara närvarande om du håller dig nära 
Herren. Kraften finns i närvaron. Och när vi 
strävar efter att vara nära Gud finns potentialen 
för det övernaturliga där överallt.«

Mike Pilavachi och Andy Croft 
författare till boken ”Naturligt övernaturlig” 
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killen hade ropat till Jesus 
– han hade sökt och mött 
Jesus. Gud dök upp, och 
när Gud är närvarande är 
även hans kraft det. 

VAD ÄR DET  

EGENTLIGEN SOM GÖR  

OSS ANNORLUNDA?

När vi pratar om att vara 
”övernaturlig” kanske vi tän-
ker oss det som att gå om-
kring med speciella krafter. 
Som att till exempel stirra 
mystiskt på människor ute 
på gatan innan vi förutsäger 
vilket lag som tar hem liga-
guldet. Men det är inte alls 
det vi menar. Mose förstod 
vad det är som verkligen ut-
märker människor. Ungefär 
samtidigt som han bad att 
få se Guds härlighet sa han 
också: ”Om din närvaro inte 
går med ska du inte alls låta 
oss dra upp härifrån. För hur 
skulle man kunna veta att jag 
och ditt folk har funnit nåd 
för dina ögon, om inte genom 
att du går med oss så att jag 
och ditt folk utmärks bland 
alla andra folk på jorden?”  
(2 Mos 33:15-17).

Det här är ett kraftfullt 
påstående! Mose visste att 
Israel kunde ha den bästa 
armén, den bästa ekonomin 
och det bästa fotbollslaget 

men att allt det där skulle 
vara betydelselöst om de 
inte hade Guds närvaro. 
Precis som det var sant om 
Mose och Israel så är det 
sant om oss i dag. Det som 
utmärker kristna, det som 
skiljer kristna från dem som 
inte är kristna är inte att vi 
är roligare, snyggare eller 
mer välklädda. (Andy påstår 
att han är undantaget som 
bekräftar regeln.) Det som 
verkligen utmärker oss är att 
vi är folket som har Guds 
närvaro. Det har aldrig 
handlat om vad vi kan göra 
– det handlar bara om vem 
som är med oss.

En del kristna upplever 
mer av Guds övernaturliga 
kraft i sin vardag än andra. 
Vi har märkt att de inte 
verkar vara de kristna som 
går klädda i vit kostym eller 
har lärt sig speciella tekniker 
utantill. De är helt enkelt de 

människor som strävar efter 
att vara nära Gud. De är 
människor som precis som 
Mose är i desperat behov 
av Guds närvaro i deras liv. 
De vägrar att gå någonstans 
utan honom!

Andy
Mike har i åratal pratat om 
en av sina hjältar: Broder 
Andrew. Jag har läst alla 
hans böcker och gillade 
särskilt Guds smugglare. 
Broder Andrew upplevde 
att Gud kallade honom att 
tjäna på platser dit ingen 
annan skulle gå. Under de 
första åren av hans tjänst 
brukade han fylla bilen med 
biblar och köra dem till det 
kommuniststyrda Östeu-
ropa. Det han gjorde var 
farligt men broder Andrew 
bad och Gud grep mira-
kulöst in och ”förblindade” 
gränsvakterna. De kunde 
öppna hans baklucka, på 
något vis inte se hans biblar 
(som låg där i öppen dager), 
och vinka igenom honom.

Guds smugglare berättar 
historier om alla möjliga 
varianter av det vardagligt 
övernaturliga: Gud gjorde 
så att hans bil körde vidare 
utan bensin, en gång ur-
skilde han en annan troende 
”i anden” när han passerade 
personen på gatan och han 
såg mirakulösa bönesvar. 
Det låter galet, eller hur? 

»En del kristna upplever mer av Guds över- 
 naturliga kraft i sin vardag än andra. Vi har 
märkt att de inte verkar vara de kristna som 
går klädda i vit kostym eller har lärt sig 
speciella tekniker utantill. De är helt enkelt de 
människor som strävar efter att vara nära Gud. 
De vägrar att gå någonstans utan honom! «



Men hans liv har varit fullt 
av Guds kraft.

Broder Andrew är nu i 
åttioårsåldern och tillbringar 
sin tid på ålderns höst med 
att besöka knarkkungar 
och terrorister för att visa 
dem Jesu kärlek. En gång 
ställde han in sin inbokade 
medverkan på Soul Survivor 
därför att han hade lyckats 
ta sig över gränsen in till 
Afghanistan och skulle 
döpa hundra nya troende 
i en flod. Efter att ha läst 
böckerna och hört Mikes 
berättelser var jag väldigt 
glad när jag fick tillfälle att 
träffa honom.

Jag satt i hans hem och 
tittade på foton som före-
ställde Andrew tillsammans 
med flera välkända terroris-
ter som han delat evangeliet 
med, och så ställde jag en 
fråga som jag hade burit på 
länge: ”Broder Andrew, du är 
gammal nu och du brinner 
för Jesus. Jag har inte fyllt 
trettio än och jag vill vara 
som du när jag kommer upp 
i din ålder. Vad är din hem-
lighet?” Vad jag egentligen 
frågade var: ”Hur kan jag 
bli som du och se Gud göra 
sådana otroliga saker som 
du har sett?” Andrew såg på 
mig någon sekund och sade 

sedan: ”Hemligheten är att 
hålla sig nära Jesus.”

Jag minns att jag där 
och då kände mig en 
aning besviken och tänkte: 
Allvarligt? ”Hålla sig nära 
Jesus”? Så enkelt kan det 
inte vara. Det där hände för 
åtta år sedan. Jag har aldrig 
glömt hans ord och jag har 
upptäckt sanningen i dem 
varenda dag sedan dess.

Det finns en grundläg-
gande nyckel till att bli 
mer och mer lyhörd för 
det övernaturliga: det är att 
sträcka sig efter en relation 
med Gud och sträva efter 
att vara nära honom. 

En resurs för er lovsång!

Maila er beställning tillsammans 
med namn, adress, personnummer, 
samt hur många skivor ni vill köpa 
till order@davidmedia.se och märk 
mailet med ”TL erbjudande”.  
Frakt tillkommer. Detta erbjudande 
gäller till och med 2017-11-30.

Passa på! 
Matt Redmans 
nya album för  
endast 129:–

13 nya  lovsånger till Guds ära
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