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LEDARE

SÅ LÄNGE JAG kan minnas har 
jag älskat äventyrsböcker. Under 
uppväxtåren hette favoriterna 
Den siste mohikanen, Skinnstrum-
pa, Biggles, Fem-böckerna, Kitty 
m.fl. Berättelser om ädla, godhjär-
tade män och kvinnor (i alla fall 
som jag minns det) som med fara 
för sina egna liv oförfärat gör det 
rätta.  Som far till fem barn har 
det blivit ett 
oändligt an-
tal äventyrs-
böcker även 
som vuxen. 
En av de mer 
moderna favoriterna är Bröderna 
Lejonhjärta där Jonathans klas-
siska kommentar har bitit sig fast: 
”Det finns saker man måste göra, 
även om det är farligt. Annars är 

man ingen människa utan bara en 
liten lort”. 1  

INGEN VILL VARA EN LORT.  Att 
vara kristen i Sverige kan kännas 
både omodernt och obekvämt 
men vi behöver inte frukta för 
våra liv. I alla fall inte än så länge. 
Men bibeln är tydlig med att till-
bedjan av Jesus utmanar både 

andliga och 
politiska kraf-
ter. Att vägra 
böja knä för 
någon annan 
än Jesus har 

provocerat samhället i alla tider.  
När vi sjunger ”att lämna allt och 
följa mig kan kosta dig ditt liv”, 
strofen ur Dan Ådahls klassiska 
sång, så är det en påminnelse om 

Du ger oss mod!

Fortsätter på sidan 27

NY DAVIDS  
HJÄRTA-SKIVA!

Tio lovsånger på svenska för  
lovsång och tillbedjan.

En bra blandning av nya svenska och internationella  
lovsånger. Bl.a. Vilket underbart namn (Hillsong), Du ger  
mig mod (Bethel) och Lovsång utan slut (Planetshakers).

Skiva med noter finns på www.davidmedia eller i er missionsbokhandel

”Att vägra böja knä för någon 
annan än Jesus har provocerat 
samhället i alla tider.” Lars Petersson

Sånger i olika stilar, sånger att sjunga  
i er gemenskap till Guds ära!
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Det är den 70:e utgåvan i  
Davids Hjärta-serien och den 
bär titeln ”Du ger oss mod”. 
En titel som kanske är viktiga-
re idag än någonsin tidigare.

– Vad vi verkligen behöver idag 
är lovsång som hjälper oss att få 
rätt perspektiv, säger Lennart Hall 
från David Media.

Tillsammans med Lasse Pe-
tersson har han hållit ihop pro-
duktionen som resulterat i en 

Ännu en milstolpe   för Davids Hjärta

FAKTA Arvid Asmussen
ÅLDER: 34.

BOR: Århus, Danmark.

FAMILJ: Gift med Elise och har  
barnen Silje, 7 år, och Levi, 2 år.

ROLL PÅ SKIVAN: Skrivit och pro-
ducerat sången ”Vi vill ge dig det 
bästa” tillsammans med bandet. 
Normalt spelar Arvid gitarr men på 
denna inspelning spelar han piano 
(och sjunger på den danska versio-
nen).

SYSSLAR MED: Arbetar som lov-
sångspastor i Aarhus Valgmenighed 
och leder lovsångsskolan Kantoriet.

INTRESSEN: Löpning, matlagning 
och LEGO.

FÖREBILD: Min fru och min pappa.

DRÖM: Att förnya lovsången i  
Danmark.

samlingsskiva med tio nya spår 
där det mesta är översatt från 
engelska, danska och norska men 
som också innehåller två helt nya 
svenska sånger.

– Vi letar ju ständigt efter nya 
sånger som förmedlar något 
som är viktigt eller internationella 
sånger som vi ser fungerar väl-
digt bra, säger Lennart.

Och vad är det viktiga?
– Dels handlar det om sånger 

som man musikaliskt kan ta till sig 

och dels handlar det om sånger 
som textmässigt och teologiskt 
fördjupar och lyfter fram tillbed-
jan, som visar vem Gud är, säger 
Lennart.

Lovsjung Gud – mitt i livets  
alla omständigheter
Just titelspåret, ”Du ger oss 
mod”, tycker Lennart är extra 
viktigt och aktuellt i en tid när vår 
omvärld präglas av mörker och 
ondska som aldrig förr. Likaså  

”I dalen” som är en översättning 
av Aaron Keyes ”The Valley” och 
som handlar om hur vi lovsjunger 
Gud, trots allt, mitt i alla våra om-
ständigheter. Jacob Alm sjunger 
sången på skivan.

– Det är en viktig sång i tiden. 
Det kanske inte alltid känns som 
att vi vill lovsjunga Gud, men när 
vi ändå gör det så hjälper det oss 
att hantera verkligheten omkring 
oss, säger Lennart.

Trots att det är en ny skiva så 

Text: Gabriella Mellergårdh Foto: Martin Gravgaard, Jesper Rais, Kristoffer Zettergren, Mikael Good
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är inte allt material nyskrivet. ”Jag 
behöver dig” skrevs redan 1996 
och sjöngs in i original av Lindell 
Cooley för ett antal år sedan.

– Men sånger kan helt plötsligt 
bli aktuella på ett helt nytt sätt, 
säger Lennart.

Ge Gud vårt bästa – och vårt 
värsta
Mer nyskriven är däremot sången 
”Vi vill ge dig det bästa”, framförd 
av Ellen Vingren och skriven av 
danske Arvid 
Asmussen, 
en ny spän-
nande kon-
takt för Da-
vid Media.

Arvid själv berättar om sången 
att den föddes som en spontan 
respons efter att ha lyssnat till en 
predikan i hans hemförsamling. 
Predikan handlade om att ge allt 
till Jesus.

– Det var ett sådant där spe-
ciellt tillfälle när vi fick se det 
förkunnade ordet och lovsången 
verka tillsammans för att bygga 
upp församlingen, säger Arvid.

Lovsång för honom är offer, att 
ge sitt liv som ett levande offer 
till Gud.

– Det är ju helt fantastiskt att vi 
faktiskt kan ge någonting till Gud! 
Vi har egentligen inte vad som 

krävs, Gud är värd så mycket mer 
än vi någonsin kan ge, men vi kan 
ändå bära fram det bästa vi har 
till honom, säger Arvid.

Men ibland kommer vi faktiskt 
inför Gud med helt tomma hän-
der.

– Och ibland är det enda vi kan 
ge honom våra mörka hjärtan, 
nya sår och gamla ärr. Vi kan kalla 
det för vår brustenhet i kyrkan. 
Jag har valt i sången att kalla 
det för ”det värsta vi har”. Och 

det ligger en 
sådan frihet 
i detta! Gud 
tar inte bara 
emot vårt 
bästa, han tar 

också det värsta. Han vill ha allt! 
säger Arvid.

Flera välkända och översatta 
sånger
Från grannlandet Norge kommer 
sången ”Vilken vän”, skriven av 
David André Østby och fram-
förd av Jacob Alm. Hillsong-
produktionen ”What a beautiful 
name” har översatts till ”Vilket 
underbart namn” och sjungs av 
Noomi Thorstensson. Planetsha-
kers ”Endless praise” från deras 
senaste skiva har översatts till 
”Lovsång utan slut” av Gabriel 
Hagenfors.

”Gud tar inte bara emot vårt 
bästa, han tar också det värsta. 
Han vill ha allt!” Arvid Asmussen

FAKTA Andreas Wistrand
ÅLDER: 36.

BOR: Kumla, utanför Örebro.

FAMILJ: Gift med Madelene och har 
barnen Ethel, Joel och Levi.

ROLL PÅ SKIVAN: Medverkar med 
sången ”Bara hos Gud” (Psalm 62).

SYSSLAR MED: Jobbar på Studie-
förbundet Bilda som konsulent och 
frilansar som musiker/eget band.

INTRESSEN: Musik, (flug)fiske, familj, 
vänner, film/serier och att resa.

FÖREBILD: Jesus, Kung David, min 
fru Madelene och min svärfar Håkan.

DRÖM: Fred i Syrien, Irak och alla 
andra platser på vår jord där  
människor lider...
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En annan sång som klingar 
välkänt är ”Vid ditt kors”, i origi-
nal ”At the cross” med flera olika 
upphovsmän, däribland Matt 
Redman, Chris Tomlin och svens-
ke Jonas Myrin. Den sången lik-
som titelspåret ”Du ger oss mod” 
(”You make me brave”) sjungs av 
Sophia Andersson.

Nyskrivet svenskt material
Två helsvenska sånger finns med 
på den nya skivan, ”Ära till Gud” 
av Alfred Nygren och Lovisa 
Tholerud samt ”Bara hos Gud” av 
Andreas Wistrand.

– Jag skrev texten utifrån Psalm 
62 och jobbade en längre tid med 
melodin, men under en låtskrivar-
resa med Bilda och David Media 
för två år sedan, på klostret Ein 
Karem i Jerusalem, blev sången 
klar. Sedan har jag bearbetat den 
lite tillsammans med bandet och 
med vännen och producenten 
Jarl Furingsten, säger Andreas.

Hans musikaliska vardag består 
av en hel del musik- och textskri-
vande, både för eget och offent-
ligt bruk.

– Lovsången är kärnan i min tro. 
Vi ska göra våra liv till en lovsång, 
det handlar inte bara om musik, 

men musiken har betytt oerhört 
mycket för min tro. Och att skriva 
sång och musik har nästan blivit 
som min dagbok. Det är så tätt 
knutet till min relation med Gud, 
säger Andreas.

”Musiken är mitt bönespråk”
Han är lovsångsledare hemma 
i Betaniakyrkan utanför Kumla. 
Lovsång i församlingen handlar 
om gemenskap, engagemang 
och fokus på Gud, säger han.

– Sångernas texter är viktiga. 
Den teologi vi sjunger bär vi med 
oss i livet, i vardagen. Musiken är 
också mitt bönespråk. Den väcker 
min längtan efter Gud.

Andreas är ute en hel del till-
sammans med sitt band och spe-
lar, både i mer traditionella kon-
serter och för att leda lovsång.

– Eftersom jag skriver mycket 
musik utifrån relationsperspek-
tivet och vad jag upplever med 
Gud så blir det mycket berät-
tande sånger. Allt ska inte spelas 
offentligt utan får stanna mellan 
mig och Gud. Men jag brinner för 
lovsången och för mer svensk 
lovsångsmusik som har vuxit 
fram ur svenska församlingars 
perspektiv, säger Andreas.

Han är också ute en hel del 
i församlingar för att prata om 
lovsång och inspirera de lokala 
lovsångsteamen.

– Det tycker jag är väldigt ro-
ligt!

Så har Davids Hjärta påverkat 
svenska församlingar
”Du ger oss mod” är den 70:e 
skivan i Davids Hjärta-serien, 
och det har hänt en hel 
del sedan den för-
sta produktionen 
släpptes i början 
av 90-talet.

På vilket sätt 
har Davids 
Hjärta satt sin 
prägel på lov-
sången i svenska 
församlingar?

– Vi märker att 
de sånger som kom-
mit ut har 
använts och 
att de har 
betydelse, 
inte minst 
genom CCLI 
där sångerna 
rapporteras 
så ser vi att 
många kom-
mer från Davids Hjärta, säger 
Lennart.

Men att vara så tongivande är 
också en utmaning som ställer 
krav. En av de viktiga uppgifterna 
som David Media och i synner-
het Davids Hjärta-serien står för 
är att visa att lovsång inte är en 
musikstil.

– Och det är en utmaning, att 
vidga perspektivet på vad lov-
sång är rent musikaliskt, säger 
Lennart.

Hur uppmuntrar ni till en större 
bredd?
– Lovsångskonferenserna är ett 
sätt. Bland annat tog vi upp den 
förkunnande sången på konferen-
sen i höstas, och förra året hade 
vi seminarium om gospel. Genom 
produktionerna vill vi också visa 
på att det finns olika sätt att ut-
trycka sig. Tanken har till exempel 
funnits att göra en skiva som 

bygger mer på kör, säger 
Lennart.

Nya praktiska verktyg 
till prenumeranterna
Ett annat sätt att 
värna om bredden 
är att värna om 
text och teologi. 
Och att bistå med 

praktiska verktyg som 
gör det lättare för för-

samlingarna att använda 
sångerna. På 
förra skivan 
fick prenu-
meranterna 
för första 
gången med 
singback-
versioner av 
sångerna. 
Och med ”Du 

ger oss mod” introducerar man 
även en akustisk version av varje 
sång med piano eller gitarr som 
enda komp.

– Den förpackning som en 
produktion har är inte det enda 
sättet att framföra en sång. Med 
en mer avskalad, akustisk version 
vill vi visa att det också är möjligt 
att använda sångerna i ett mindre 
sammanhang där man inte har 
tillgång till fullt komp, säger Len-
nart. n

”Med en mer avskalad, akustisk 
version vill vi visa att det också 
är möjligt att använda sångerna 
i ett mindre sammanhang där 
man inte har tillgång till fullt 
komp.” Lennart Hall

”Att skriva sång och musik har 
nästan blivit som min dagbok. 
Det är så tätt knutet till min rela-
tion med Gud.” Andreas Wistrand
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-NY MUSIK-

-NYA BÖCKER-

In the garden - Kari 
Jobe  (finns även som 
deluxe)

After all theses Years – 
Brian and Jenn John-
son (Bethel Music)

Here I Am – Send Me – 
Darlene Zschech

10 000 reasons -  
Stories of Faith, 
Hope, and Thank-
fulness Inspired 
by the Worship 
Anthem  
En bok som vittnar 
om en stor Gud och 
om sångens förmåga 
att väcka tillbedjan i 
våra liv

Everyday Super-
natural – Mike  
Pilavachi och 
Andy Croft
En bok som kan 
hjälpa dig in i ett 
nytt normalt där 
Guds övernaturliga 
kraft är en del av ditt 
vardagsliv.

-NYA PRODUKTER-
Muggar med bibelord, 

anteckningsböcker,  
målarböcker, kort mm

Leder du lovsång?
Vi vill träna och utrusta dig!

Gåvor i tjänst för Gud.Ett liv i tillbedjan.

Bibel och efterföljelse 
Lovsångsprofil

www.liljeholmen.nu

Bibelskola Livskraft 
Lovsångsledarinriktning
www.tmu.org



”Vi behöver underordna oss 
varandra, visa respekt och ha 
en tjänande attityd.” Orden  
är Maria Gustin Bergströms, 
pastor i Sionförsamlingen,  
Linköping. Att flera gene-
rationer ska kunna förenas i 
lovsång och tillbedjan är en 
alltmer uppenbar utmaning. 
En utmaning Maria möter med 
stor passion.

Marias låtskrivande har resulterat 
i tre skivor, där sånger som Pas-
sionspsalm, Jag har en vän eller 
Jesus vem är som du är några 
sånger som 
ofta används. 
Utbult-
stipendiet 
och Anders 
Frostensson-
stipendiet är andra kvitton på 
hennes förmåga att skriva musik 
som berör. Hon har lett lovsång 
i många olika sammanhang, där 
ibland Hönökonferensen.

Vilka förebilder har du?
– Jesus! Hans tjänande ledar-
skapsstil är fantastisk. Teologiskt 
är Sven Reichmann en inspira-
tionskälla. Musikaliskt har Keith 
och Kristyn Getty inspirerat 
mig mycket, deras förmåga att 

Text: Rickard Sundström Foto: Daniel Milton, Mikael Good

En brobyggare över 
generationsgränser

förmedla teologi i sångform. Även 
Helen Sjöholm är en förebild.

Till vardags är Maria pastor i en 
större församling, med ansvar för 
musik och kreativitet.

– Mitt uppdrag är att få andra 
att blomma, att komma i tjänst 
för Gud. Ett långsiktigt arbete att 
utmana och utrusta människor i 
församlingen.

Fokus ligger på gudstjänstlivet, 
sångare och musiker i församling-
en, en uppgift som medför både 
utmaningar och stor glädje.

– Folks olika erfarenheter ska-
par skilda förväntningar på guds-

tjänstens 
innehåll och 
uttryck. Men 
glädjen är de 
tillfällen när 
alla är med, 

när Gud äras och musiken är i 
funktion!

 
Hjärtespråkets nyckel
Hur tänker du kring olika genera-
tioners lovsång och tillbedjan?
– Vi måste bygga broar mellan 
generationer och ge alla möjlig-
het att lovsjunga med sitt musi-
kaliska hjärtespråk. Bredd i genre, 
stil, ålder, instrumentering är en 
självklarhet för mig, allt för att 
spegla Guds kreativitet.

FAKTA Maria Gustin Bergström
BOR: Linköping.

FAMILJ: Gift med Mikael och har två barn.

GÖR: Pastor, låtskrivare, sångerska,  
lovsångsledare.

LÄSER: Bibeln och trädgårdsböcker.

FRITIDSINTRESSEN: Familjens torp och  
trädgårdsskötsel.

OTIPPAD TALANG: Är uppfinnare  
och har en rad patent.

FAVORITSÅNG: Jag vill ge dig o, Herre,  
min lovsång.

OM HON VORE ETT INSTRUMENT:  
Orkesterflygel. 

Ny serie med människor som jobbar med sång och musiken      ifrån olika församlingsmiljöer. Del 1: Maria Gustin Bergström
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”Mitt uppdrag är att få andra att 
blomma, att komma i tjänst för 
Gud.”  Maria Gustin Bergström
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Hjärtespråk är ett ord Maria 
återkommer till.

– Hjärtespråket är där jag kan 
delta fullt ut! Självklart behöver 
vi ringa in stora gruppers 
hjärtespråk och det 
är en nöd i mig att 
vi ofta förpackar 
gudstjänstsång-
en i så smala 
uttryck. De äld-
res hjärtespråk 
avfärdas eller 
tystas ofta, vilket 
är fel.

Maria har bara 
arbetat ett år i för-
samlingen, men tiden 
där har lett till många samtal 
med framför allt äldre, som blot-
tat både sår och saknad.

– Många känner sig undan-
skuffade, något vi behöver ta på 
allvar och möta med ödmjukhet. 
Men jag har också mött yngre 
som sörjer över att de äldre inte 
vill vara med och lovsjunga. Så 
sorgen är ömsesidig. 

Vad behöver unga respektive 
äldre tänka på i detta?
– Vi behöver underordna oss 

varandra i vördnad för Kristus, 
både unga och gamla. Visa stor 
respekt för varandra och för olika 
hjärtespråk. Att sjunga med, även 

om stilen är någon annans än 
min egen. Detta gäller för 

både äldre och yngre.
 

Uppdraget
En tjänande inställ-
ning i ledarskap är a 
och o för Maria.

– Man behöver 
som musiker ställa 

sig frågan: Vilka har 
jag lätt att nå, vilka 

har jag svårare att nå? 
Vad kan jag välja för sånger 

som inkluderar? Även valet av 
nya sånger behöver göras med 
varsamhet, ifall flera generationer 
ska inkluderas. Maria fortsätter:

– Första tillfället är det vist att 
bara använda refrängen av en ny 
sång.

För Maria handlar musikerns 
uppdrag i botten om missionsbe-
fallningen.

– Att berätta om Gud för de 
som inte känner honom. Men 
även att berätta för troende om 
Gud. När vi påminns om vem Gud 

är och vad Gud gjort för oss, då 
väcks tacksamhet och lovsång 
föds. Detta är vårt uppdrag i mu-
siktjänst för Gud!

 
Vilka råd ger du den som söker 
sin väg och önskar komma i funk-
tion kring sång- och musik  
i tjänst för Gud?
– Gå med Gud, förvalta din gåva 
och utveckla den! Allt tar dock 
tid, fortsätter 
Maria. Bi-
belns exem-
pel är många 
på personer 
som först 
efter lång tid 
fullt ut kom i 
funktion. Det 
kan provo-
cera oss, men 
också trösta oss. Det handlar om 
viktig väntetid som prövar och 
formar oss.

 
Få anställda i musiktjänst
Det är relativt få församlingar 
som prioriterar anställd tjänst 
mot sång- och musik. Vilka  
följder får det?
– Mycket hålls flytande, men 

utvecklingen av musiklivet blir 
lidande, konstaterar Maria och 
fortsätter: Framför allt blir inte 
folk sedda och uppmuntrade, det 
ges inte tid att hantera djupa sår 
runt musiken.

 
Hur använder ni er av Davids 
Hjärta som en resurs för er  
församlings tillbedjan?
– Nothäftena används varje vecka 

i vår kyrka, 
på så vis är 
Davids Hjärta 
en del i grun-
den för vår 
församlings 
lovsång, sä-
ger Maria. 
Flödet av nya 
sånger ger 
oss bra koll 

på musik som ges ut.
 

Hur ser din dröm ut för kyrkans 
sång- och musikliv?
– Ett tydligare tjänarskap, där 
sången och musiken ärar Gud 
på kreativa sätt. Jag vill se alla 
generationer, som över hjärte-
språkens gränser, delar glädjen i 
lovsången! n

”Vi behöver underordna oss 
varandra i vördnad för Kristus, 
både unga och gamla. Visa stor 
respekt för varandra och för olika 
hjärtespråk. Att sjunga med, 
även om stilen är någon annans 
än min egen.”  Maria Gustin Bergström



När vi fångar en glimt av hela 
Kristus kräver det en respons 
från djupet av vår varelse. Till-
bedjan är alltid ett gensvar på 
uppenbarelse. Om vi börjar se 
hur fullständigt värdig Gud är 
skapar det en allomfattande 
respons i oss – varje tanke, ord 
och handling överlåts som ett 
gensvar till Hans herravälde. 
Det är tillbedjan som kostar, 
ett levande offer.

I 1 Mosebok kapitel 22 
säger Gud åt Abraham 
att resa till berget Moria 
och där bygga ett altare 
att tillbe Honom vid. Men 
detta är inte någon van-
lig andaktsstund. Gud sä-
ger åt Abraham att ta sin 
son Isak och låta honom 
bli offret. Och även om 
Gud aldrig har för avsikt 
att låta Abraham fullbor-
da offret belyser händelsen några 
viktiga sanningar om tillbedjan. 
En av de viktigaste insikterna ut-
trycks till och med av pojken Isak 
själv. När de når sitt mål och har 
byggt altaret säger han till sin far: 
”Här är eld och ved, men var är 
fåret som skall offras?” Med andra 
ord: ”Allt verkar vara i ordning, 
men var finns offret?” Och detta 

är alltid en nyckelfråga när det 
handlar om sann tillbedjan: 

”Därför ber jag er, bröder, vid 
Guds barmhärtighet, att frambära 
er själva som ett levande och 
heligt offer som behagar Gud” 
(Rom. 12 :1).

Var är offret?
När vi tillber borde vi alla göra 
Isaks fråga till vår – var är offret? 
Ibland i våra lovsångssamlingar 

finns ”elden” och ”veden” 
där – allt det yttre verkar 
finnas på plats – och vi 
tänker att vi kommer att 
få en stunds ”jättebra 
lovsång”. Kanske är det 
ett riktigt duktigt band 
som spelar sånger som 
är bättre än genomsnit-
tet och en fängslande 
predikant. Men någon-
ting saknas. Var är off-
ret? 

Nu menar jag inte att vi skulle 
försöka skapa riktigt jämmerliga 
gudstjänster – snarare motsatsen. 
På ett sätt skulle lovsång och till-
bedjan vara något av det roligas-
te vi kan ta oss för här på jorden. 
Som John Piper påminner oss om 
förhärligas Gud som mest i oss 
när vi är som mest tillfredsställda 
i Honom. Det jag menar är att 

Tillbedjan som 
kostar

Text: Utdrag från kapitlet ’Tillbedjan  
som kostar’ ur boken ’På helig mark’  
av Matt Redman. Foto: Pressbilder 
Boken kan beställas på www.davidmedia.se

Fortsätter på nästa sida16
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det måste finnas en punkt i våra 
lovsångssamlingar när vi slutar 
att säga: ”Ge oss mer” och börjar 
säga: ”Det är dags att jag ger Dig 
mer”. Stunder när vi går från ”Här 
är jag, möt mig” – hur underbar 
en sådan bön än kan vara – och 
börjar närma oss större integritet 
i vår tillbedjan genom att ropa: 
”Här är jag, sänd mig”. Ibland är 
detta det enda som återstår att 
göra i våra lovsångssamlingar – 
att gå. Mission är det definitiva 
exemplet på 
tillbedjan 
som kostar. 
Mission är 
kärlek som 
fått fötter, 
fötter som 
springer för 
Guds ära, 
oavsett vad det kostar. Mission 
föds ur en passion för Guds namn 
och en stark längtan efter att 
Hans härlighet ska bli känd över 
hela jorden. Som Piper säger: 
”Mission börjar och slutar med 
tillbedjan”.1  

Tillbedjan är missionseldens 
bränsle – lovprisning skickar ut 

oss på missionsfältet, nära eller 
långt borta. Och tillbedjan är ock-
så själva hjärtat i missionens mål, 
eftersom effektiv mission skapar 
fler Kristustillbedjare. 

Nyligen hade jag den stora 
förmånen att få träffa Heather 
Mercer, en missions- och hjälpar-
betare som tillfångatogs av tali-
banerna och satt fängslad under 
många dagar. Med en brinnande 
kärlek till Gud och Hans värld 
hade Heather åkt ut till Afgha-

nistan på en 
barmhärtig-
hetsresa med 
tillbedjan 
som den 
drivande 
kraften. Det 
dröjde inte 
länge innan 

hon och hennes vän Dayna Curry 
arresterades och sattes i fängelse 
av den förtryckande talibanre-
gimen. Deras erfarenheter från 
fängelset är en närmast otrolig 
berättelse om uppriktighet och 
uthållighet, och om hur deras 
förtröstan och tillbedjan bar dem 
igenom en tid av svår prövning. 

När jag träffade Heather fick 
jag höra hur hon under sin tid i 
fångenskap hade sjungit några av 
våra lovsånger – och jag kände 
mig ödmjuk. 

Om jag ska vara ärlig kände jag 
mig mer än ödmjuk – jag kände 
mig faktiskt ganska illa till mods. 
Jag kunde inte låta bli att jämföra 
hennes äventyrliga, uthålliga mis-
sionsliv med min relativt trygga 
livsstil som lovsångsledare. Det är 
en sak att skriva en liten lovsång, 
men en helt annan att sjunga ut 
ett trofast offer som fånge hos 
talibanerna. Att skriva en sång 
medför nästan aldrig någon kost-
nad att tala om. Men att under 
fångenskap leva och sjunga ut 
sånger av förtröstan och överlå-
telse är något mycket kostsam-
mare. Missförstå mig inte. 
Att skriva lovsånger är 
så vitt jag förstår en 
del av min kallelse, 
och jag försöker 
inte förringa den 
uppgiften, eller 
någon annan 
som gör samma 
sak. Men po-
ängen är denna: 
kallelsen över al-
las våra liv är att ta 
steget bortom me-
lodier och harmonier, 
bortom texter och poesi.

Intimitet med ryggrad
Faktum är att människor som 
jag ibland får lite för mycket 
uppmärksamhet. Det är något 
som händer när man börjar göra 
saker längst fram i kyrkan. Och 
varje gång jag träffar någon som 
Heather Mercer får jag en väck-
arklockssignal från den Helige 

Ande. En påminnelse om att till-
bedjan går långt, långt djupare än 
att slå an strängarna på en akus-
tisk gitarr. Precis som kung David 
vill jag inte offra det som inte 
kostar mig något (2 Sam. 24 :24).

Kristus kallar oss till ett radikalt 
liv i kärlek och tjänst – ett liv som 
i överlåtelse leder till handlingar 
som kostar. Intimitet med rygg-
rad. Passion med uthållighet. Inte 
alla kommer att bli en Heather 
Mercer. En del är särskilt kallade 
till ett missionsfält långt borta. 
Andra är kallade att dyka upp på 
kontoret i tid och troget repre-
sentera Kristus och Hans rike på 
arbetsplatsen.

William Booth gav Gud allt
Ett av de bästa exempel jag vet 

på någon som passionerat 
sjöng sina lovsånger 

och samtidigt back-
ade upp dem med 

ett överlåtet liv 
var Frälsningsar-
méns grundare 
William Booth. 
Med ett hjärta 
som brann för 
mission och 

barmhärtighets-
tjänst levde Booth 

ut sin kärlek för Gud 
genom ett liv i tjänst 

för de fattiga – ett liv som 
bar så mycket frukt att vi fortfa-
rande ser konsekvenserna över 
hela världen. Så vad var hemlig-
heten bakom Booths framgång? 
Var han en fokuserad visionär 
som följde en sjustegsmodell för 
att bygga upp en långlivad orga-
nisation? Var han en smart stra-
teg som noggrant arbetade fram 
en global plan för att etablera 

”Mission är det definitiva exem-
plet på tillbedjan som kostar. 
Mission är kärlek som fått fötter, 
fötter som springer för Guds ära, 
oavsett vad det kostar.”  Matt Redman



20

Frälsningsarmén över hela värl-
den i årtionden framöver? 

Nej, jag tror inte det. Booth 
själv kände till nyckeln till sin 
framgång i tjänsten. Det handlade 
om tillbedjan med ett pris:

”Jag ska berätta en hemlighet 
för dig. Gud har fått allt som finns 
i mig. Det har funnits människor 
som varit smartare än jag, männ-
iskor med större möjligheter. Men 
den dag jag fick Londons fattiga 
på mitt hjärta fångade jag en 
glimt av allt Jesus Kristus kunde 
göra med dem, och den dagen 
bestämde jag mig för att Gud 
skulle få allt som fanns i William 
Booth. Och om det finns någon 
kraft i Frälsningsarmén i dag är 
det för att Gud har fått all mitt 
hjärtas beundran, hela min viljas 
kraft och allt att säga till om i mitt 
liv”. 2 

IBIOS lovsångslinje
EN TRÄNINGSPLATS SOM UTRUSTAR DIG I LOVSÅNGSTJÄNST 

TILL ATT LEDA GUDS FOLK IN I HANS NÄRVARO

@cksibios  -  ibios.se

Väx som musiker
 & lovsångsledare 
på gymnasiet!*

- UTRUSTAS GENOM RELEVANT BIBELUNDERVISNING.

- MÖT ETABLERADE LÅTSKRIVARE OCH LOVSÅNGSLEDARE.

- VÄX MUSIKALISKT MED ANDRA ELEVER I LOVSÅNGSTEAM. 

- TRÄNAS I ATT LEDA LOVSÅNG I OLIKA SAMMANHANG.

www.kungsgymnasiet.se

 & lovsångsledare Väx som musiker
KUNGSGYMNASIET

MUSIK   MEDIA   SAMHÄLL

*Lovsångsprofi len bedrivs på skolan som en 
studiecirkel under studieförbundet Bilda.

När han var 83 år gammal gav 
han sitt sista officiella tal i Royal 
Albert Hall: ”Så länge kvinnor 
gråter som de gör kommer jag 
att kämpa. Så länge små barn går 
hungriga som de gör nu kommer 
jag att kämpa. Så länge män åker 
in och ut i fängelse kommer jag 
att kämpa. Så länge det finns nå-
gon enda mörk själ utan Guds ljus 
kommer jag att kämpa. Jag kom-
mer att kämpa ända till slutet”. 3 

Den mäktigaste och mest be-
tydelsefulla tillbedjan har alltid en 
kostnad – hela våra liv lagda på 
Hans altare. n

1. John Piper, Let the Nations be Glad 
(IVP, 2003).
2. www.times1190.freeserve.co.uk/ 
general.htm
3. www.born-again-christian.info/
vision.htm

#låtlovsångenljuda
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Under våren 2017 kommer upp-
följaren till den mycket upp-
skattade skivan ”Bara Jesus” 
(Davids Hjärta nr 65). Vi har 
återigen förmånen att sam-
arbeta med Pingst i och med 
att deras nya skiva blir nästa 
Davids Hjärta-produktion (maj 
2017). Samuel Hector är en av 
de projektansvariga och vi har 
ställt några frågor till honom.

Med facit i hand om du ser 

Ny skiva från Pingst
tillbaka på förra skivan ”Bara  
Jesus” som Pingst gav ut för två 
år sedan – hur tycker du respon-
sen på den skivan har varit?
– Vi har fått oerhört fint respons 
på sångerna. Det har varit så 
uppmuntrande att se hur ”Bara 
Jesus” fått betyda mycket för 
många.

Vad tror du skivan har betytt och 
betyder?
– Vi ville att sånger skulle få 

komma inifrån vår rörelse. Sånger 
som kunde knyta oss samman 
och ge oss fart framåt. Vi drömde 
om att sångerna skulle sjungas 
brett i landet och djupt in i olika 
kyrkor och samfund. Med facit i 
hand kan vi se att Gud bekände 
sig till den drömmen. Vi har fått 
se flera av sångerna bli till välsig-
nelse i kyrkor över hela landet. Vi 
hör hur de sjungs på konferenser 
och i olika samfund. Och det är 
många som 
är stolta och 
glada över 
det som sker. 
Det är inte 
bara ett fåtal 
människor som åstadkommit nå-
got som sedan andra recenserat 

utan vi är många som upplever 
att det är vårt. Pastorer, lovsångs-
ledare och församlingar.

Nu är ni mitt inne i processen att 
ta fram en ny skiva - beskriv lite 
hur arbetet går och vad vi kan 
vänta oss inför denna skiva? Har 
processen varit annorlunda mot 
förra skivan?
– Vi har med oss erfarenheter från 
förra projektet som gör att vi har 

en tryggare, 
bredare och 
bättre pro-
cess. Vi har 
kunnat kopp-
la in pastorer 

och teologer tidigare, vi har haft 
fler låtskrivare igång och både 

Fortsätter på nästa sida22 23

Text: Lennart Hall Foto: Rebecka Haglund

”Vi har fått se flera av sångerna 
bli till välsignelse i kyrkor över 
hela landet.”  Samuel Hector
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kunnat vila på duktiga människor 
som var med förra gången men 
också kunna 
koppla på 
nya fantastis-
ka personer. 
Målet med 
detta projekt 
är samma 
som förra. Sånger för 
församlingarna med 
tyngdpunkt på att 
lovsjunga tillsam-
mans. Det känns 
som vi kommer nå 
dit den här gången 
också men det är 
svårt att helt och 
hållet veta innan. Vi 
gör vårt bästa och 
ber att Gud välsignar 
det.

Varför är det viktigt med nya 
sånger?
– De goda nyheterna om Jesus 
behöver berättas om och om 
igen för varje ny generation. Jag 
tänker att vår tradition är att vara 

moderna. Det betyder att vi klär 
ett tidlöst budskap i nya kläder 

om och om 
igen. Det 
gäller för 
att kunna 
berätta för 
den som 
ännu inte 

tror på Jesus men också 
för oss som tror. Att 

få lovsjunga med 
nya ord och toner 
väcker vårt hjärtas 
tillbedjan om och 
om igen. Därför 
behövs det nya 
sånger.

Uppskattad resurs
Davids Hjärta är en 

uppskattad lovsångsresurs 
som kommer tre gånger per år. 
Anmäl dig på http://www.david-
media.se/davids-hjarta-kampanj 
för att få nya Pingst-skivan före 
alla andra och enkelt få tillgång 
till noter, text och ackordblad, 
Onsong-filer, undervisning mm. n

”Att få lovsjunga med nya ord och 
toner väcker vårt hjärtas tillbedjan 
om och om igen. Därför behövs 
det nya sånger.” Samuel Hector
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LEDARE Fortsättning från sidan 3

att sant lärjungaskap har en pris-
lapp. Om att det nog kommer ett 
tillfälle i varje kristens liv där valet 
står mellan att våga eller att vara 
en liten lort.

”ENLIGT ORGANISATIONEN 
Open Doors, som sammanställer 
listan, möter i dag fler än 200 mil-
joner kristna ”allvarlig förföljelse” 
för sin tro. Det är nästan var ti-
onde utövare, en svindlande siffra. 
Värst är situationen i Nordkorea, 
Somalia, Afghanistan, Pakistan 
och Sudan. Det kommunistiska 
Nordkorea är helvetet på jorden 
för troende.”2

DETTA ÄR FAKTA som förbi-
gås av både svensk media och 
svenska politiker. Kanske är det 
också något som vi västerländska 
kristna blundar för. Det är så lätt 
att slå dövörat till. 

Vi har det ju så bra. Känner oss 
så välsignade av Gud.  Så istället 
höjer vi volymen på lovsångs-
skivan, läser ännu en uppbyggel-
sebok och skänker en extra slant 
till Läkarmissionen. Tänker att det 
inte finns så mycket vi kan göra 
samtidigt som vi undrar vad det 
betyder att om en lem lider så 
lider hela kroppen?3

GUD VILL GE OSS MOD. Gud ger 
oss mod. Mod att följa Jesus. 

Börja där du står. I bekännelsen. 

Med din mun. I lovsången. Sjung 
med. Lyft dina händer. 

Sjung ut sanningen om att Je-
sus är Herre.

I VARDAGEN. Kanske gå mot 
strömmen. Våga vara tyst. Våga 
höja din röst. Utmana vår rädsla, 
vår bekvämlighet. Erbjuda förbön 
till grannar, arbetskamrater, vän-
ner med behov.

KOMMER INTE PÅ ett bättre sätt 
att avsluta denna ledare än med 
hjälp av Hebreerbrevets förfat-
tare: När vi nu är omgivna av en 
sådan sky av vittnen, låt oss då, 
även vi, befria oss från allt som 
tynger, all synd som ansätter 
oss, och hålla ut i det lopp vi har 
framför oss. Låt oss ha blicken 
fäst vid Jesus, trons upphovsman 
och fullkomnare. För att vinna 
den glädje som väntade honom 
uthärdade han korset utan att bry 
sig om skammen och sitter nu 
till höger om Guds tron. Tänk på 
honom som har uthärdat sådan 
fiendskap från syndare, så att ni 
inte tröttnar och förlorar modet.4 n

Lars Petersson

1. Ur Bröderna Lejonhjärta av Astrid 
Lindgren. Utgivare: Rabén & Sjögren
2. Artikel av Erik Hjelmersson i DN 
2017-01-13
3. 1 Kor 12:26
4. Heb 12:1-3

”När vi sjunger ’att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv’, 
strofen ur Dan Ådahls klassiska sång så är det en påminnelse 
om att sant lärjungaskap har en prislapp. Om att det nog kom-
mer ett tillfälle i varje kristens liv där valet står mellan att våga 
eller att vara en liten lort.” Lars Petersson
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