
#2/2018

NYHETER & INSPIRATION FRÅN DAVID MEDIA

SAMTALET: VÅRDSTEDT DELAR MED SIG AV NYA SKIVAN   LEDARE: TA MIG TILL FÖREBILD!
UNDERVISNING: MATTIAS MARTINSSON OM SÅNGENS GÖMDA & GLÖMDA MÖJLIGHETER 

AKTUELLT!
David André 
Østbys nya 

album

GE HOPP & TRÖST
Maria Gustin Bergström vill beröra människor



LOVSÅNG #2 2018

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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TA MIG TILL FÖREBILD, sa 
aposteln Paulus till de kristna 
i församlingen i Filippi. 
Alla kristna behöver andliga 
mödrar och fäder. Människor 
i vår närhet som hjälper, 
stöder, tröstar och vägleder 
oss i vårt lärjungaskap.  
Sen finns det förebilder som 
kan betyda oändligt mycket 
för oss – trots att vi aldrig 
kommer att träffa eller tala 
med dem. Jag vill tipsa om 
en sådan förebild och inspi-
rationskälla i mitt liv.

HAR DU HÖRT talas om 
Aiden Wilson Tozer? Eller 
A.W. Tozer som han oftast 
kallas. Tozer, som dog 1963, 
var en amerikansk pastor, 
författare med en stark pro-
fetisk röst. Han var självlärd 
teolog men mycket bildad. 

Tozer var för ett stilla, 
kontemplativt liv. Han var 
radikal i sin efterföljelse och 
enligt uppgift kritisk till 
den karismatiska förnyelsen. 
Trots detta är det många 
moderna lovsångsledare 
som vänder sig till Tozer 
för vishet, inspiration och 
kunskap.

Han levde ett enkelt liv 
som utmärktes av studier 
men framför allt bön.  
Han var känd för att stiga 
upp tidigt för att be, ofta 
upp till tre timmar. 

En gång bad han  
följande: 

”Ge mig en vision att se 
och mod att troget rapportera 
vad jag ser. Gör min röst så 
lik Din egen, att även de 
sjuka fåren känner igen den  
och följer Dig”. 

TA MIG TILL  
FÖREBILD!

ANDLIGA MÖDRAR OCH FÄDER
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Kanske är det på grund av 
denna ärliga bön som Tozer 
har fått vara till så stor väl-
signelse för generationer av 
hungriga, törstiga kristna. 

TOZER VAR OCKSÅ en  
dynamisk predikant och 
författare som gav upphov 
till många one-liners.  
Han kan upplevas som  
kärv, nästan lite barsk,  
för en modern kristen.  
Här är några exempel:

”Att ha ett kors runt 
halsen gör dig inte till en 
lärjunge, det handlar om att 
bära sitt kors.”

”Många kristnas stora 
svaghet är att de är alldeles 
för hemmastadda i världen.”

”Djävulen är en bättre 
teolog än någon av oss, men 
han är fortfarande djävulen.”

TOZERS MEST KÄNDA bok, 
Gudslängtan (The pursuit 
of God) har blivit en andlig 
klassiker. Om jag fick be-
stämma så skulle den vara 
obligatorisk läsning för varje  
kristen och definitivt för 
varje lovsångsledare! Jag 
tror att den måste sökas på 
antikvariat i Sverige men 
den finns bland annat att 
beställa hos nätbokhandlare 
för den som gärna läser på 
engelska.

JAG AVSLUTAR MED ett  
favoritcitat. På Aiden  
Wilson Tozers eget språk:

”We are saved to worship 
God. All that Christ has 
done... leads to this one 
end.”   

LEDARE

TA MIG TILL  
FÖREBILD!

»True worship, worship 
that is pleasing to God, 
radiates throughout a 
person’s entire life.«

Aiden Wilson Tozer (1897–1963), 
amerikansk pastor & författare

Lars ”Lasse P” Petersson,  
VD David Media

Aiden Wilson Tozers mest 
kända bok, Gudslängtan 
(The pursuit of God) har 
blivit en andlig klassiker.



ALLTID NYFIKEN 
PÅ ATT UPPTÄCKA 
GUD PÅ NYA SÄTT
Det är ett samarbete över gränsen. Samtidigt som albumet släpps i Norge så har 
också den svenska versionen ”Hela Himmelen” premiär i Davids Hjärta-serien. 
David André Østby delar med sig av sånger om Guds rike här på jorden.

 Gabriella Mellergårdh  

 Øyvind Ganesh Eknes

– En del låtar är nyskrivna, 
andra har varit med ett tag, 
och jag ser mer och mer ett 
gemensamt tema om inkar-
nation, hopp och Guds rike 
här på jorden, säger David 
André.

Det handlar alltså inte 
om människan som har 
strävat efter att nå upp till 
en hög och otillgänglig 
Gud, utan tvärt om. En 
älskande Gud har gjort sig 
tillgänglig för oss människor 
genom Jesus Kristus.

– Många av låtarna hand-
lar om att bli funnen av Gud. 

Det handlar inte först och 
främst om vad vi gör, utan 
vad Gud har gjort för oss, 
säger David André.

DET KOMMER NÅGOT  

VACKERT UR SAMARBETE

Musikaliskt kommer den 
som lyssnat till David  
André Østby förut att 
känna igen sig. 

– Kanske kan man säga 
att det är en vidareutveck-
ling av Explosion (som ut-
kom 2015) med ännu mer 
syntbaserad och elektronisk 
musik.

David André är en av 
Norges mest erfarna och 
kända låtskrivare och lov-
sångsledare och har bland 

annat varit med och skrivit 
flera sånger till #nymusik
ipingst och samarbetat med 
svenska låtskrivare som 
Josefina Gniste, Ida Möller  
och Micke Fhinn. Just 
samarbete är något som 
ligger David André varmt 
om hjärtat.

– Jag har nästan alltid 
med cowriters eftersom 
jag gillar att jobba i team 
och bolla idéer med andra. 
Sångerna jag skriver är 
skrivna för gemenskap, och 
då är det också viktigt att de 
blir skapade i gemenskap. 
Det kommer något vackert 
ur samarbete med andra 
systrar och bröder, säger 
David André.
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AKTUELLT

SKIVAKTUELLA DAVID ANDRÉ ØSTBY 
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 DAVID ANDRÉ ØSTBY

Aktuell med nya skivan 
”Hela Himmelen” som 
ges ut både på norska 
och svenska.

NAMN: David André 
Østby
ÅLDER: 37 år
BOR: Oslo
FAMILJ: Hustrun Marian 
och barnen Lukas Emile, 
Julian och Matheo
GÖR: Lovsångspastor i 
Filadelfiakirken Oslo och 
ledare för lovsångslinjen 
på församlingens bibel-
skola.
DISCOGRAFI: Today, med 
Ungfila (2002), Highest 
of the high, med Ungfila 
(2004), Saving Arms 
(2007), Because of you 
(2009), Hjerteslag (2011), 
Explosion (på norska 
2014 och på svenska 
2015),  Rekonstruksjon 
(2015), Live fra Skjaer-
gårds (2017). Medverkar 
också på ett flertal sam-
lingsskivor.

»Sångerna jag skriver är skrivna för gemenskap, 
och då är det också viktigt att de blir skapade 
i gemenskap. Det kommer något vackert ur 
samarbete med andra systrar och bröder.«

David André Østby, Oslo 
pastor, låtskrivare och lovsångsledare



BERIKANDE UTBYTE MELLAN 

NORGE OCH SVERIGE

Och han gillar verkligen 
samarbete över landsgränsen. 

– Jag har i många år haft 
en vision om att våra länder 
skulle samarbeta mer, så för 
mig är det väldigt viktigt 
att vi tar del i varandras 
lovsång. Jag tycker att det är 
väldigt roligt att jobba med 
David Media och jag tycker 
verkligen att vi har ett beri-
kande utbyte.

Hur är det att sjunga på 
svenska?

– Det har varit en succesiv 
inlärningsprocess. Nu sedan 
jag har lärt mig några av de 
olika uttalen går det lättare 
än i början, säger David 
André.

Den första sången han 
sjöng på svenska för David 
Media var ”Sjung ut” till 

albumet ”För evigt din”, som 
kom ut 2014. 

– Jag tror att man kan 
höra stor skillnad mellan 
den sången och sångerna på 
den nya plattan. Svenskar 
jag pratat med säger att jag 
sjunger bra svenska, och att 
det mer låter som om jag 
sjunger på en svensk dialekt. 
Men allt är tack vare den 
goda hjälp jag har fått av 
min svenska vokalproducent 
Johannes Häger.

UTMANING ATT SJUNGA 

NYA SÅNGER

David André är lovsångs-
pastor i Filadelfiakirken 
Olso och ledare för lovsångs-
linjen på församlingens 
bibelskola. Och hans mål 
med sitt eget musikskapande 
är att skriva sånger som kan 
användas ute i kyrkorna i 

gudstjänstlivet – men lika 
viktigt är det, menar David, 
att det är musik som du 
också kan lyssna på och 
njuta av som album.

– Jag vill skriva sånger 
som du både kan sjunga i 
kyrkan på söndag och som 
du kan lyssna på i lurarna på 
väg till jobbet på måndag.

För den som konsumerar  
musik i lurarna är det upp-
skattat med nya releaser 
men så är inte alltid fallet i 
församlingen, menar David 
André. Det finns alltid en 
tröskel att ta sig över när man 
ska börja sjunga en ny sång.

– För många människor 
är det faktiskt det allra svå-
raste, att lära nytt. De flesta 
av oss är trygghetssökande 
och ogillar förändring. Så är 
vi skapade och det är inget 
konstigt. 

»Jag vill skriva sånger som du både 
kan sjunga i kyrkan på söndag och 

som du kan lyssna på i lurarna på 
väg till jobbet på måndag.«

David André Østby, Oslo 
pastor, låtskrivare och lovsångsledare

6 LOVSÅNG #2 2018
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SÅNGEN KAN VARA EN 

PLATS DÄR VI MÖTER GUD

Men det skapar förstås en ut-
maning för lovsångs ledaren i 
en församling. En utmaning 
som har att göra med olika 
generationers favoritsånger, 
och här behöver det inte 
handla om tonåringarnas 
musiksmak mot pensionärer-
nas. Generationsskiften finns 
i många led.

– Jag har märkt att en 
del har börjat efterlysa mina 
gamla sånger som jag skrev 
runt 2005, för det är sånger 
som är trygga för dem. 
Sånger som vi sjöng när vi 
mötte Gud är sånger som vi 
gärna återvänder till, säger 
David André.

Han drar liknelsen med 
många gudsmöten i Gamla 
Testamentet där man byggde 
ett altare på platsen där man 

en gång mött Gud och hur 
man över tid gärna återvände 
dit för att tillbe.

– För oss människor kan 
en sådan plats vara en sång.

SJÄLEN ÄR OFTA MER  

BEROENDE AV FORMEN

Därför manar David André 
alltid till mångfald som lov-
sångsledare. Debatten om 
olika musikstilar i kyrkan är 
lika stark i Norge som här 
i Sverige och David ser en 
risk i att man som lovsångs-
ledare blir för upptagen av 
form och stil.

– ”Tillbedjan handlar 
inte om musikstil” säger 
vi, men i själva verket är vi 
alldeles för upptagna av vår 
egen. Vi behöver ödmjukhet 
från båda håll för att skapa 
ett meningsfullt samtal, 
menar David André.

Samtidigt som David André 
Østbys nya album släpps 
i Norge så har också den 
svenska versionen ”Hela 
Himmelen” premiär i Davids 
Hjärta-serien. Ett samarbete 
över gränsen.  
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Den bibliska modellen för 
tillbedjan är ande och san-
ning. Inte att hänga upp 
sig på tillbedjan knuten till 
varken tid, plats eller form.

– Jag tror att alla kristna 
är överens om att vi kan 
tillbe Gud på olika sätt, 
men när vi upplever att Gud 
är nära handlar det ofta om 
vilken form som används. 
Anden i oss kan tillbe obe-
roende av tid och plats men 
själen är ofta mer beroende 
av formen, menar David.

KONSTEN ÄR ETT SÄTT  

ATT FÖRSTÅ GUD

Han citerar Bono som en 
gång sagt att ”Det enda sätt 
vi kan närma oss Gud är 
genom metaforer”.

– Därför är konsten 
essentiell. Konsten är ett sätt 
att förstå Gud. Och därför 
är det inte så märkligt att 
vi tycker om olika stilar. 
Människan har ett behov 
att förstå Gud och det gör 
vi bäst på det sätt som talar 
till vår själ.

Men vi behöver också ut-
mana oss själva att möta och 
förstå Gud på ett nytt sätt. 
Att aldrig släppa nyfiken-
heten, menar David André.

– Jag vet att jag måste 
arbeta med mig själv för att 
inte fastna i något spår, för 
att alltid vara hungrig,  
alltid utforska. Jag lever 
redan i en tid där de som är 
yngre än mig har fått andra  
musikaliska preferenser, 
men ålder är inte en siffra, 
det är ett mindset. 

Några av de skivor som David André Østby gett ut; Because of you (2009), Explosion (norsk 
version 2014, svensk version 2015),  Rekonstruksjon (2015) och Live fra Skjaergårds (2017).

David André Østby är lovsångs pastor i Filadelfiakirken Olso 
och ledare för lovsångs linjen på församlingens bibelskola. 

»Vi producerar allt 
mer norska sånger. 
Det är mycket som 
sker, det skapas nytt 
och spelas in. Mer och  
mer av det vi sjunger 
i våra norska kyrkor 
är skrivet i Norge 
och det tycker jag  
är gott!«

David André Østby, Oslo 
pastor, låtskrivare och 

lovsångsledare
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– Jag vill alltid vara  
nyfiken på att upptäcka 
Gud på nya sätt.

VÄXANDE LOVSÅNGS-

NÄTVERK I NORGE

Ett redskap för att upp-
muntra till musikalisk 
mångfald är det tvärkyrkliga 
nätverk som har bildats i 
Norge, Lovsang.no, och  
som även arrangerar åter-
kommande konferenser. 
Senast den 13-14 april 
möttes närmare 1200  
deltagare till Lovsang18. 
Deltagarantalet var så stort 
att man inte längre kunde 

hålla till i Filadelfiakirken 
utan fick förlägga konferen-
sen till Oslo Kristne Senter 
där man hade möjlighet att 
ge plats för alla 15 semina-
riespår; allt ifrån dans, ljus 
och ljud till specifika spår 
för varje instrument. 

– Vi ser en väldigt bred 
samling i lovsångs-Norge, 
många kyrkor samarbe-
tar och ser vikten av det. 
Kanske beror det på att vi 
är ett sånt litet land, men 
man kan nog säga att det är 
unikt. Vi har inte så mycket 
organisationsagenda, säger 
David André. 

Han ser också hur man 
tydligt värdesätter varandras 
olikheter och strävar efter 
att lära varandra och växa 
tillsammans.

– Ett annat tydligt fokus 
är att vi producerar allt 
mer norska sånger. Det är 
mycket som sker, det skapas 
nytt och spelas in. Mer och 
mer av det vi sjunger i våra 
norska kyrkor är skrivet i 
Norge och det tycker jag  
är gott! 

        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/noter

En resurs för er lovsång!

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

1 2 3

Nu finns  även text-  och ackordblad samt onsongfiler  på många  sånger!
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DUBBEL VINNING 
PÅ VÅRDSTEDTS 
NYA SKIVA 
Clas Vårdstedt har redan över 130 sånger på sin merit-
lista som låtskrivare och översättare. På senaste skivan 
”Mitt hjärta hos dig”, som släpptes i höstas, fortsätter 
flödet av låtar. Ett flöde som, han själv beskriver det, 
inte vill ta slut och som nu dessutom gör skillnad i 
barns liv genom Clas engagemang i barnrättsorgani-
sationen Erikshjälpen.

 Mattias Backlund

 Carolina Byrmo

– Det är sånger givna av 
Gud, det är som ett hjärt-
slag i mig som inte slutar 
slå, säger Clas, som idag 
frilansar som musiker på  
50 procent. 

Det är valborgsmässo-
afton 2017. I Clas Vård-
stedts hemförsamling, Ryt-
targårdskyrkan i Linköping, 
ska det hållas valborgs-
firande med efterföljande, 
traditionsenlig konsert.  

Men, av någon anledning, 
har kyrkan inte fått dit 
någon som ska spela, och 
istället är det Clas som får 
uppdraget. Han väljer att 
tackla uppgiften genom att 
dra ihop sitt musikergäng 
och göra en konsertresa ge-
nom de fem skivor han fram 
till dess hade släppt, från 
”Du är min tillflykt” från 
2003 till ”Förlorar jag dig 
förlorar jag allt” från 2014.

– Där och då bestämde 
jag mig egentligen för att 
skriva nytt. Eller rättare 

sagt, min trummis uppma-
nade mig. Valborgsmässo-
afton var själva katalysatorn, 
förklarar han, och berättar 
om hur han under bara de 
följande månaderna satte 
ihop vad som skulle bli ett 
sjätte soloalbum, ”Mitt 
hjärta hos dig”.

–Att göra skivor har 
aldrig varit ett självändamål 
för mig, påpekar han, och 
beskriver det istället som 
”ett flöde som inte kunnat 
stoppas”.

– Jag vill ju tro att det 
är en spik jag ska slå på i 
Guds rike, att skriva sånger. 
Jag är tacksam att jag fort-
farande har möjlighet att 
göra det och jag tror att jag 
ska göra det. Sångerna är 
givna av Gud, det är som 
ett hjärtslag i mig som inte 
slutar slå.

SAMTALET

NATURLIGT ATT DELA MED SIG
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»Det handlar  
om livet jag lever 
och som finns 
runt mig, det är 
viktigt för mig 
att låtarna har en 
resonansbotten i 
mitt eget liv.«

Clas Vårdstedt, musiker 
och låtskrivare

 CLAS VÅRDSTEDT

Aktuell med sitt sjätte  
soloalbum, ”Mitt hjärta  
hos dig” i samarbete   
med Erikshjälpen

BOR: Linköping
FAMILJ: hustrun Anna 
samt döttrarna Melina, 
Agnes och Elsa
GÖR: lovsångsledare,  
producent och  
översättare
HEMFÖRSAMLING:  
Ryttargårdskyrkan,  
Linköping
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BÖN BLEV INSPIRATION

Bland annat via ett besök 
i klosterkyrkan i Vadstena 
växte skivan fram. Ett besök 
där Heliga Birgitta gjorde 
stort avtryck, exempelvis med 
hennes bön ”Gud, låt mig se 
din väg och villigt följa den”.

– Jag skrev upp det och 
tänkte bara ”wow, det är en 
bra refräng”.

Med bönen som inspira-
tion skapades titelspåret, 
”Mitt hjärta hos dig”, en låt 
som bland annat fått säll-
skap av ”Jag vill lära mig att 
älska mer”, som redan fanns 
med på samlingsskivan  
”För kärlekens skull” som 
Dagen och Erikshjälpen 
släppte till förmån för 
syriska flyktingar, och fin-
stämda ”Himlen på besök”, 
i ett nära samarbete med 
Michael Ruff på piano.

–Det handlar om livet 
jag lever och som finns 

runt mig, det är 
viktigt för mig 
att låtarna har en 
resonansbotten  
i mitt eget liv, 
berättar Clas, 
som med sina 
penseldrag målar 
fram händelser, 
berättelser, 
tankar och ned-
skrivna verser 
från sina egna 
antecknings-
böcker.

– Jag märker att genom 
åren så har själva paletten 
för att skriva låtar fått så 
många fler nyanser, det är 
många fler färger i mitt sätt 
att skriva. Jag tycker mig 
märka att det är fler grå och 
mörka nyanser, livet har va-
rit sånt. Jag har många nära 
som drabbats av svårigheter, 
stormar, sjukdomar av olika 
slag och av förluster, det är 
sånt som påverkar.

Genom de nya nyanserna 
i textpaletten blir det också 
ett annat djup i hans låtar 
nu jämfört med tidigare, 
menar han.

–Det tror jag att det blir 
och det vittnar det också  
om att människor hör av 
sig av tacksamhet för sånger 
som burit dem när de själva 
inte orkat gå. Det är fantas-
tiskt att få sån respons. Så 
absolut, det har ett annat 
djup.

SKAPAREN MITT IBLAND OSS

Med sina texter vill han 
samtidigt att de ska kunna 
leva ett liv även utanför den 
musikaliska kostymen som 
de klätts i.

”Himlen på besök” är ett 
exempel, hans egna favorit 
på skivan, där han sjunger 
om att möta Gud i det 
vardagliga genom textrader 
som ”Du behöver inga rum 
och katedraler, du kräver inga 
särskilda manér. Det enda 
som jag egentligen behöver 
göra är att öppna mina ögon 
så jag ser”.

– Jag var ute och vand-
rade i skogarna vid mitt 
sommarställe och kände där 
i min ensamhet i skogen 
att jag ändå inte var ensam, 
jag upplevde Guds närvaro. 
Ibland där och då i våra var-
dagliga handlingar, kanske 
när vi diskar eller när vi lagar 
mat, kan vi få uppleva att 
skaparen är mitt ibland oss.

DEL AV MISSIONSUPPDRAG

Efter fyra soloskivor och en 
lång karriär inom musiken 
valde Clas Vårdstedt 2015, 
på skivan ”Förlorar jag dig 
förlorar jag allt”, att göra 
än mer med sitt musik-
skapande, genom att skänka 
bort alla intäkter från skivan 
till organisationen Compas
sion, något som ledde till att 
en skola för 235 barn kunde 
byggas i Peru.

Clas Vårdstedts sjätte soloalbum, 
”Mitt hjärta hos dig”.
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»Jag märker att genom 
åren så har själva paletten 
för att skriva låtar fått så 
många fler nyanser, det 
är många fler färger i mitt 
sätt att skriva.«

Clas Vårdstedt, musiker och 
låtskrivare
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– Jag hade fast jobb och 
levde inte på musiken. Det 
kändes bara väldigt natur-
ligt att få dela med sig. Jag 
kände att på det här sättet 
kan jag förutom att be göra 
något konkret. Jag ser mitt 
musicerande som en del av 
mitt missionsuppdrag.

På nya skivan, ”Mitt hjärta 
hos dig”, valde han på nytt 
att ge bort alla sina intäk-
ter. Denna gång har han 
valt att samarbeta med 
Erikshjälpen, där pengarna 
som skivan genererar ska 
gå till att hjälpa barn med 
funktionshinder i Tanzania, 
ett av de länder som Clas 
Vårdstedt känner att Gud 
lagt på hans hjärta.

–Barn med funktions-
hinder göms ofta och får 
aldrig en chans och rätt till 
utbildning som alla barn 
ska ha. Vi vet att ett liv utan 
utbildning ofta leder till fat-
tigdom, utsatthet och ibland 

även till kriminalitet, därför 
kändes det väldigt viktigt.

HJÄLPER BARN

Clas Vårdstedt har valt att 
ge bort alla intäkter från 
skivan, i runda slängar 100 
kronor per såld skiva, till 
Erikshjälpens arbete. Rent 
konkret räcker en såld skiva 
till ett ortopediskt hjälp-
medel, tio skivor bär kost-
naden för en rullstol.

–Vid en konsert berättade 
jag just det här. Då kom en 
man fram och sa att han 
ville köpa en rullstol och tre 
hjälpmedel. Det blir väldigt 
konkret.

Även barn med albinism, 
som är väldigt utbrett i Tan-
zania, får del av pengarna.

–Man räknar med att ett 
barn på 1 500 födslar föds 
med albinism i Tanzania.  
I Sverige är samma siffra en 
per 20 000 födslar, enligt 
Socialstyrelsen. Officiellt i 
Tanzania finns drygt 7 000 
personer registrerade med 
albinism. Antalet oregistre-
rade är många fler, kanske 
ända upp till 50 000. Ofta 
blir de gömda och i värsta 
fall får de en giftspruta när 
de föds, då de anses dra 
förbannelser över sina  
familjer, och de jagas 
för sina ben och armars 
skull. De lemlästas och 
lever under fruktansvärda 
förhållanden. Där hjälper 

Erikshjälpen till att vara en 
röst även för de barnen.

DUBBEL EFFEKT AV SKIVAN

Genom samarbetet med 
Erikshjälpen hoppas Clas 
på dubbel effekt av skivan; 
både för lyssnaren och för 
barnen i Tanzania.

–Jag hoppas att det ska 
dra in så mycket pengar som 
möjligt, för barnens skull. 
Men jag hoppas också att 
människor får uppleva Guds 
vidrörande när de lyssnar till 
musiken, att kanske någon 
människa får komma till 
tro genom de här sångerna, 
eller att någon lyssnar på en 
låt och bara blir glad av den. 
Det finns många värden i 
det, säger han, och framhål-
ler sin ödmjukhet inför att 
kunna vara med och bidra.

–Jag har bara sjösatt 
projektet men jag har inte 
dragit in pengarna, utan 
det är tack vare alla som 
köpt skivan. Jag försöker att 
vara så ödmjuk som jag kan 
inför det, att det här är alla 
konsumenters förtjänst. 

– Tyvärr bidrar inte  
Spotify trots god streaming-
frekvens, så fortsätt köp 
skivor! Jag är tacksam och 
berörd av människors enga-
gemang och mitt samarbete 
med David Media, säger 
han. 

»Ibland där och då 
i våra vardagliga 
handlingar, kanske 
när vi diskar eller 
när vi lagar mat, 
kan vi få uppleva 
att skaparen är mitt 
ibland oss.«

Clas Vårdstedt, musiker 
och låtskrivare
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Årets bästa  
erbjudande!

Prenumerera på ny lovsång!  
Prova lovsångsabonnemanget  
”Davids Hjärta” och få ett valfritt  
tidigare paket i välkomstbonus*.

Vänd och läs mer!

*Om du tecknar dig för ett Davids Hjärta-abonnemang får du hela det digitala 
paketet som bonus (värde 389 kr). Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-10-31.

Digitalt  
lovsångspaket värt 389:–*  

på köpet!
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Upptäck  
digitala Davids 
Hjärta – bara  
ett klick bort!

Davids Hjärta är ”lovsångernas abonnemang” med 
svenska originalsånger och utländska över sättningar. 
Sedan 1993 har över 800 nya lovsånger förmedlats.

Exempel på sånger är ”Så stor 
är vår Gud”, ”På Dig min Gud för-
tröstar jag”, ”I Din öppna famn”, 
”Kom Du helige”, ”Tusen skäl”, 
”Hosianna (Lovet stiger)”, ”Jesus 
är i centrum” och ”Ropa till Gud”.

Mer än 60 procent av sångerna 
på CCLI:s* ”topp 100-lista” kom-
mer ur Davids Hjärta – ett tydligt 

bevis på hur stor betydelse kon-
ceptet haft sedan starten 1993. 

Hittills har det kommit ut över 
70 lovsångspaket och dessutom 
bygger de omtyckta sångböcker-
na ”Jubla i Herren” på sångerna 
ur denna uppskattade serie. 

Utvecklingen av Davids Hjärta 
fortsätter och sedan några år 

* CCLI = Christian Copyright Licensing International
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tillbaka distribueras allt resurs-
material digitalt, vilket innebär 
att allt material finns samlat på 
vår hemsida, bara ett klick bort. 

Här finner du noter, text/
ackordblad, textfil för dator, 
instruktions- och inspirations-

videos, tidningen ”Lovsång”, 
akustiska versioner, singback- 
och OnSong-filer.

Musik-CD och tidningen  
”Lovsång” kommer dock  
fortfarande precis som  
vanligt med posten.

Digitalt  
lovsångspaket värt 389:–  

på köpet!

Vänd och välj din välkomstpremie!
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Teckna ett abonnemang och välj en 
kostnadsfri välkomstpremie!

Välj din välkomstpremie, fyll i dina adressuppgifter och skicka in talongen till David 
Media AB, Kvarnåker 1, 780 51 Dala-Järna, senast 2018-10-31. Du kan även maila din 
beställning samt vald premie till info@davidmedia.se. *För kunder i Norge, Finland  
och Danmark är priset 409 kr/paket.

Ja, jag vill teckna ett Davids Hjärta-abonnemang och får tre gånger/år ett 
lovsångspaket för endast 389 kr/paket* inkl. frakt och moms. Davids Hjärta 
innehåller musik-CD, tidningen ”Lovsång” samt webbaserat resursmaterial 

med noter, text/ackordblad, textfil för dator, instruktions- och inspirationsvideos, 
akustiska versioner, singbackfiler samt OnSong-filer. OBS! Välkomstpremien distribueras 
digitalt – det kommer alltså ingen fysisk musik-CD och lovsångstidning med posten.

Namn

Adress

Postnummer

Telefon E-post

Postadress

 Du ger oss mod

tillbedjan

Du
ger o

ss

mod
&sanger foör lovsang

 Oändlig & för evigt Jag dansar ändå Möt oss här

 Livets sånger Härifrån till evigheten



www.compassion.se

Gör skillnad 
för ett

BARN

Compassion är en internationell kristen fadder-
barnsorganisation som arbetar med en-till-en 
fadderskap och som har befriat barn från fattigdom 
i Jesu namn sedan 1952.

Vill du bli fadder? 
Mejla ditt namn och telefonnummer till  
info@compassion.se så kontaktar vi dig. 
Skriv ”Fadder” i ämnesfältet. 



20 LOVSÅNG #2 2018

MARIA VILL  
SKÄNKA HOPP 
OCH TRÖST
Fem år har gått sedan Maria Gustin Bergström senast 
släppte en skiva. I juni är det dags igen, när ”Vem är 
du som hjärtat söker” släpps. En skiva fylld av psalm, 
visa, jazz och folkmusik, med Gud som den ständigt 
röda tråden. Men det är också en skiva som influerats 
av andra kulturer och en skiva hon hoppas ska göra 
skillnad i människors liv.

 Mattias Backlund 

 Zandra Erikshed

”Amen, amen, amen, amen”. 
Det är med enkla ord, men 
som förstås av så många 
världen över, som Maria 
Gustin Bergström inleder 
sin fjärde skiva, ”Vem är du 
som hjärtat söker”.

– Texten i denna lovsång 
är medvetet enkel så att alla 
kan sjunga med, oavsett 
språk. Det handlar om inklu-
dering på något sätt, förklarar 
Maria Gustin Bergström.

Låten delar utrymme på 
skivan med elva andra nya 

sånger. Här finns ”Förlåt oss”,  
som inspirerats av Nils Bolan-
ders dikt ”Örnevangelium”, 
”Men undret sker” som är en 
påsksång med en vers för 
varje dag under påskhelgen, 
och ”Och ändå kommer 
våren”, som är en sång om 
att gå från djupaste mörker 
till att våga hoppas på våren 
i sin själ igen. Sången”Din är 
äran” är en ny mäktig psalm 
tänkt för församlingen.

– Det är en ren lovsång 
i psalmtappning, en psalm 
för alla åldrar. Det är en 
viktig sång för mig, där det 
inte handlar om oss utan om 
Jesus Kristus, som bor mitt 

ibland oss, och om att det 
är Han, enbart Han, som 
ska ha äran, förklarar hon.

Med några av spåren – 
”Kom, var med och måla” 
och ”Sjung med oss” – vill 
Maria uppmuntra oss att 
sjunga tillsammans, som 
Guds församling.

 – Jag skulle säga att den 
här skivan är präglad av 
min tjänst som pastor i en 
församling. Det är en bredd 
av förkunnande sång och 
tillbedjanssånger, om vikten 
av att sjunga tillsammans 
om Gud och till Gud. 

PÅVERKAD AV  

ANDRA KULTURER

Ett återkommande 
inslag på nya skivan är 
musikalisk påverkan 
från hennes möten 
med nya vänner 
från andra 
kulturer. 

PÅ GÅNG

EN BREDD AV FÖRKUNNANDE SÅNG OCH TILLBEDJANSSÅNGER
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»Jag tycker att man har ett 
ansvar för den text man 
har skrivit, eftersom det 
sjungs i olika sammanhang 
och vi sjunger in sanningar 
i våra liv genom sång och 
musik. Det blir därför 
viktigt för mig att de blir 
välarbetade, sanna och 
baserade på Bibeln. Men 
så klart finns det också 
en konstnärlig frihet i ett 
skapande.«

Maria Gustin Bergström,  
pastor, låtskrivare och  

lovsångsledare

 MARIA GUSTIN BERGSTRÖM

Aktuell med ”Vem är du som hjärtat söker”,  
Marias fjärde skiva som släpps i juni.

NAMN: Maria Gustin  
Bergström
ÅLDER: 46
BOR: Linköping
FAMILJ: Man och två  
döttrar, sex och nio år
GÖR: Pastor med ansvar 
för musik och kreativitet i 
Pingstkyrkan Linköping.
LÄSER: Bibeln stadigva-
rande, men om det är ren 
avkoppling så tycker jag 
om trädgårdslitteratur.
LYSSNAR PÅ: Tycker mycket 
om Helen Sjöholm, Hans 
Zimmer och jazz.

SER PÅ: knappast  
aldrig tv eller film
FÖREBILD: Jesus, det är 
klart han är min förebild. 
Han var både rebellisk, 
sann och kärleksfull.
INSPIRERAS AV: Naturen. 
Modiga människor och då 
handlar det inte upp bergs-
klättring utan om de som 
vågar stå upp för sanning i 
en osann värld.
DRÖM: Att se våra barn 
växa upp till vuxna sanna 
individer som tror på Jesus. 
Det är en dröm jag har.
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Något som märks genom 
att både persiska, arabiska, 
afrikanska och judiska ton-
gångar kan anas här och var, 
samtidigt som det inspirerat 
henne även i text. På ”Varje 
dag” handlar det exempelvis 
om Marias möte med en-
samkommande flyktingar.

– Det är en riktig pop-
dänga men med ganska 
allvarlig text. Nånstans i det 
svåra så kan jag känna ”kom 
Herre och gör allting rätt”. 
Tittar man på texten så är 
den allvarlig, därför ville jag 
ge den en glad melodi som 
en intressant kontrast.

Även en jubilar finns 
med på skivan – om än som 
bonusspår: hennes ”Passions-
psalm”, som skrevs för 20 år 
sedan och som gavs ut för 
tio år sedan på hennes de-
butskiva. Nu finns den med 
i en remix/nyinspelning.

– Jag tyckte det var ro-
ligt att ta med den som en 

bonussång, den är alltid så 
efterfrågad. Den har betytt 
mycket för mig och lever 
sitt liv fortfarande.

SJUNGER IN  

SANNINGAR I VÅRA LIV

Maria Gustin Bergström 
porträtterar och återger på 
skivan ”Vem är du som hjär-
tat söker” sitt liv med Gud, 
sin vardag, medmänskliga 
möten, naturen, och Guds 
trofasthet genom hennes liv. 
Texterna är överhuvudtaget 
väldigt viktiga för henne, 
berättar hon.

– Jag jobbar väldigt 
mycket med texterna. 
Låtskrivarprocessen för 
mig börjar med att jag får 
en slags idé som jag måste 
fånga, den kan komma när 
som helst och sedan ligga i 
tio år. Det kan vara något 
tema, en melodislinga eller 
någon slags fras. Sedan sätter 
jag melodin och arbetar 

med den tills den är sång-
bar, provar mig fram, och 
därefter börjar en process 
att strukturera upp texterna. 

Det tar lång tid eftersom jag 
vill lämna ifrån mig genom-
arbetade texter, säger hon 
och utvecklar sin tanke:

– Jag tycker att man har 
ett ansvar för den text man 
har skrivit, eftersom det 
sjungs i olika sammanhang 
och vi sjunger in sanningar 
i våra liv genom sång och 
musik. Det blir därför 
viktigt för mig att de blir 
välarbetade, sanna och base-
rade på Bibeln. Men så klart 
finns det också en konstnär-
lig frihet i ett skapande.

PLOCKADE UT  

TOLV NYA LÅTAR

”Vem är du som hjärtat 
söker” är alltså Maria Gustin 
Bergströms fjärde skiva i 
ordningen. Till skillnad från 
de första tre skivorna, som 
släpptes inom en femårs-
period, har det denna gång 

»Jag jobbar väldigt 
mycket med texterna. 
Det tar lång tid efter
som jag vill lämna 
ifrån mig genom
arbetade texter.«

Maria Gustin Bergström,  
pastor, låtskrivare och 

lovsångsledare

I juni släpps ”Vem är du som hjärtat söker”, en skiva fylld av psalm, 
visa, jazz och folkmusik, med Gud som den ständigt röda tråden. 
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tagit fem år sedan föregå-
ende skiva gavs ut.

– Det lustiga är att när 
jag gjorde skiva tre så kände 
jag jättestarkt att det skulle 
ta minst fem år till nästa 
skiva. Jag kan inte riktigt 
förklara varför, jag bara 
kände det så.

Har du ofta fått frågan om 
när nästa skiva ska komma?

– Jo, absolut, många har 
undrat om det inte är dags 
snart. Men innan jag drog 
igång arbetet kände jag att 
jag var tvungen att pröva 
det inför Gud, vad vill Han 
i allt det här? Det är inte för 
min skull jag gör det här. 
Det var inte självklart med 
ytterligare en skiva, men jag 
landade i att det är den här 
spiken jag har fått att slå på 
och det vill jag fortsätta att 
förvalta.

Utifrån ett låtmaterial på 
uppåt 30 låtar, skrivna både 
nyligen och flera år tillbaka 
i tiden, har Maria plockat ut 
12 låtar – plus bonusspåret 
”Passionspsalm”. Låtarna har 
sedan spelats in under några 

intensiva dagar i Nilento 
studio i Mölndal. Med sig 
som musiker har hon,  
som tidigare, haft sin man, 
Mikael Bergström, Tobias 
Hedlund, Viktor Olofsson, 
Mirjam Simonsson, Markus 
Lundgren och Joel Hagen. 
Därutöver tillkommer stråk-
kvartett och kör.

– När vi spelade in hade 
vi övat och arrangerat allt 
färdig innan. Sedan satte vi 
oss i sex olika rum i studion 
och spelade in alla tolv låtar 
på livetagningar under två 
dagar, inklusive sången. 
Därför får vi med livekäns-
lan i inspelningen. Det hän-
der något vackert i stunden 
som jag tror att man känner 
när man lyssnar.

VILL ATT MÄNNISKOR  

SKA BERÖRAS

Med ”Vem är du som hjärtat 
söker” hoppas Maria Gustin 
Bergström att människor ska 
beröras och få uppleva Gud.

– Jag har alltid en grund-
längtan att låtarna ska bli till  
tröst och hopp. Innan jag 
gjorde min första skiva hade 

jag sånger som jag levde med 
och som bar mig genom svåra 
perioder. Det har alltid varit 
min dröm att människor 
periodvis kan ha låtarna som 
en livlina, precis som jag har 
haft med andras musik.

Precis sådan feedback har 
hon fått genom åren, att 
låtarna varit med och burit. 
Alldeles nyligen fick hon 
höra om hur hennes musik 
funnits med hos en lyssnare 
på ett speciellt sätt.

– En man kom fram och 
sa att han fru låg för döden 
och att hon lyssnade på min 
musik varje dag och bars av 
den. Det är helt fantastiskt, 
det är nåd. Det är ingenting 
jag kan ta åt mig äran för, 
men det är helt fantastiskt 
att låtarna kan ge sådana 
vittnesbörd. Det är precis 
det jag har bett om, att det 
ska röra vid människors 
hjärtan och att lyssnarna 
på något sätt ska få uppleva 
Gud genom musiken. 

»Jag har alltid en grundlängtan att låtarna ska bli till tröst och hopp. 
Innan jag gjorde min första skiva hade jag sånger som jag levde med 
och som bar mig genom svåra perioder. Det har alltid varit min dröm 
att människor periodvis kan ha låtarna som en livlina, precis som jag 
har haft med andras musik.«

Maria Gustin Bergström, pastor, låtskrivare och lovsångsledare
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Jag vill närma mig Dig 
Marcus Eriksson & Carl Eksmo  
Sånger på svenska genomsyrade 
av gudslängtan.

Mitt hjärta hos Dig  
Clas Vårdstedt 
Upplyftande pop som förmedlar 
hopp, tro och nya möjligheter.

Sommarens svenska nyheter!

Innerlig
debut-
platta!

Hela himmelen 
David André Østby 
Träffsäkra melodier och 
texter från ett lovsångs
hjärta som överskrider 
gränser! David André 
Østby är tillbaka med 
ett nytt album på 
svenska som innehåller 
nya lovsånger för ert 
sammanhang!

Aktuellt  
Davids Hjärta-

album!
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En resurs för er lovsång!

Vem är du som hjärtat söker  
Maria Gustin Bergström  
Ny musik från prisbelönta  
Maria Gustin Bergström!  
13 nya sånger för njutbar  
lyssning och gemensam sång.

”Du är älskad” feat. Sebastian Stakset, 
Sarah Lundbäck Bell, Stefan Jernsand m.fl  
Lyssna på Spotify och köp noterna på  
www.davidmedia.se/noter

Sommarens svenska nyheter!

Lyssna på Spotify – beställ 
noterna i vår webshop!

Köp i närmsta missionsbokhandel 
eller på www.davidmedia.se

Missa inte 
noterna!

Noter till Stakset
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TÄNK OM SÅNGEN HAR 
GÖMDA OCH GLÖMDA 
MÖJLIGHETER?
Sung Won Yang heter en strålande cellist som gjort 
en magisk Bach-skiva och när jag hör den skivan 
idag så är jag både i tanken och känslan omedelbart 
tillbaka på de karga Smögenklipporna. För det var 
där, på retreaten, som jag hörde skivan för första 
gången och fullständigt föll för den. 

 Mattias Martinson 

 Andreas Joakimsson

Otaliga är de gånger då 
jag hört ”min” gamla sång 
på radio och på några få 
sekunder har jag klara och 
tydliga minnesbilder från 
fjällenresan -87 då jag satt 
längst bak i bussen med 
mintgrönt pannband och 
rosa benvärmare.

Som tonåring lyssnade 
jag mycket på Toto och 
Chicagos smöriga kärleks-
ballader som lockar fram det 
där intensiva lyckoruset eller 
kanske tvärtom, att sången 
påminner mig om hjärta 
och smärta (och kanske lite 

överdramatiska) tårar på ett 
ensamt tonårsrum. 

Finns det oanade krafter i 
sånger? Finns det något som 
vi kanske har förbisett? Eller 
har vi mitt i allt spelande, 
musicerande och gudstjänst-
planerande glömt själva 
sångens enkla men enorma 
kraft?

OMRINGAD AV SÅNG

I Bibeln förändrar och för-
vandlar sånger hela tiden 
stora svåra och smärtsamma 
situationer.

Den gamla prästparet 
Sakarias och hans fromma 
fru Elisabet var till åren 
komna och de hade inte 

blivit föräldrar som de hade 
hoppats. Då griper Gud in, 
genom ett gravidmirakel 
och Elisabet sjunger en 
lovsång. Luk 1:4245

Stackars Sakarias kan 
inte sjunga alls. Han kan 
inte ens ta en ton, för han 
är stum efter ett samtal 
med ärkeängeln Gabriel. 
Men när deras efterlängtade 
pojk väl är född och gran-
narna undrar vad pojken 
skall heta, så löses Sakarias 
från sin stumma tystad och 
han sjunger ut en lång och 
vacker lovsång till Gud.  
Luk 1:6879

Elisabets unga släkting 
Maria har också hon blivit 
gravid på mirakelvägar.  
När hon (enligt mig) egent-
ligen skulle tagit ton, i en 
klagovisa kring den skräm-
mande framtiden som hon 
nu går till mötes, ser vi att 
hon sjunger det motsatta.  

UNDER- 
VISNING

MATTIAS MARTINSON:
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Hon tackar, lovar och prisar 
Israels Gud för Hans stora 
trofasthet och eviga löften. 
Luk 1:4655

Jag gissar att ni förstår 
poängen. Lukasevangeliet 
gör stor sak av det här. 
Sången inleder hela Lukas 
avhandling och sången  
omringar Jesu födelse. 
Jag hinner inte gå in på 
Symeons eller änglarnas 
lovsång. Vi får bara krasst 
konstatera att vid Jesu fö-
delse föddes sången på nytt 
i många människohjärtan 
och i hela skapelsen.

Sokrates lär ha sagt:”När 
själen hör musik, så fäller den 
sitt sista försvar”. Det är för 
mig en av de bästa beskriv-
ningarna av den enorma 
kraft som musiken besitter.  
Med musik är det möjligt att 
öppna en dörr i lyssnarens 
hjärta. Den kloke musikern 
Michael Card noterar ”Väl på 
plats inuti själen så kan musi
ken antingen försköna själens 
inredning eller vanhelga den 
mest heliga av platser.”

Venezuelas regering 
lagförde obligatoriska  
musiklektioner och brotten 
i landet gick tydligen ner 
drastiskt och färre barn  
hoppade av skolan. Varför?

Musiken gör nämligen 
något helt otroligt med oss. 
Den fångar oss i flykten, 
stillar oss i vårt ständiga 
jagande och besitter en kraft 

som kan förvandla. Under-
skatta aldrig kraften i en 
sång. Musik rör vid djupen i 
människan både kroppsligt, 
känslomässigt och andligt.

”Låt Kristi ord rikligt 
bo hos er med all sin vishet. 
Undervisa och förmana var
andra med psalmer, hymner 
och andliga sånger och sjung 
till Gud med tacksamhet i era 
hjärtan.” säger aposteln Pau-
lus i Kol 3:16 (Folkbibeln).

Hur låter jag Kristi ord bo 
i mig rikligt? Brevet ger mig 
själv svaret: Sjung till Gud. 
Sjung gärna om Gud men 
också till Gud. Där sker en 
skillnad som igenom hela 
bibeln är helt avgörande.

BIBELN INNEHÅLLER MER 

ÄN 800 MUSIKREFERENSER.

Någon har sagt att det finns 
över 400 hänvisningar till 
sång och av alla dessa är 
50 texter tydligen direkta 
uppmaningar att sjunga till 
Gud. När man ser de siff-
rorna skulle man ju kunna 
tycka att ”Gud har det lite 
tufft just nu” och är i stort 
behov av att bli peppad, 
uppmuntrad och sjungen 
för. Så är ju inte fallet. Gud 
vet att det händer något 
med oss och inom oss när 
vi sjunger. Sång föder nytt 
hopp och ny tro. 

John Wesley skrev redan  
på 1700 talet: ”Sjung energiskt 
och med mycket mod. Akta 

dig för att sjunga som om du 
var halvdöd eller halvsovan
de. Höj din röst med kraft, 
vara inte rädd för din röst 
nu, skäms inte mer. Låt den 
bli hörd, än mer nu, än när 
du sjöng Satans sånger.” 

Pastorn, poeten och 
profeten John skräder inte 
orden. Så visste han också 
sångens enorma kraft och 
möjlighet. Han och hans 
bror Charles skrev tillsam-
mans över 6500 sånger! 
Snacka om kreativitet som 
leder till förändring och 
förvandling.

Bibeln säger alltså att det 
är viktigt att du sjunger och 
anger även att det är jätte-
viktigt vad du sjunger. Den 
världsledande pingstteolo-
gen Gordon Fee har sagt,  
”Visa mig en kyrkas sånger 
så kan jag ska visa dig deras 
teologi.” Det är tunga och 

Mattias Martinson är musiker,  
låtskrivare, artist och lov-
sångsledare, men också pas-
tor och förkunnare. Mattias 
jobbar som föreståndare i 
Nimbus kyrkan på Öckerö. 
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tydliga ord som uppmanar 
oss att verkligen utvärdera 
sångens plats och roll och 
medvetet och avsiktligt ge 
den ett stort och genom-
tänkt utrymme i våra guds-
tjänster. 

Damon från Aten (som 
var kompis med Platon) har 
skrivit om vikten av musik: 
”Låt mig få skriva sånger till 
en nation, så bryr jag mig inte 
vem som skriver lagarna.”

MURAR KAN VÄL INTE 

KROSSAS MED MUSIK?

Jerikos murar skulle kräva 
en massiv murbräcka men 
inte ens då kändes det rim-
ligt att få till ett nödvändigt 
genombrott för Israels folk 
att kunna komma in. Gud 
hade en bättre idé än mur-
bräckan. Vi sänder lovsång-
bandet först! Sagt och gjort. 
Musiken ljöd och murarna 
rasade och genombrottet 
var ett fantastiskt faktum. 
Återigen visar Bibeln att vi 
människor egentligen inte 
alls har någon aning om vad 
musiken kan göra i Guds 
hand. Jos 6:127

ÄR SLAGSMÅL OCH SÅNG 

EN BRA KOMBINATION?

Israels folk stod i en svår 
strid med hårt motstånd 
och då kommer kung Jeho-
safat på den ”galna” idén att 
låta gospelkören bära hela 
ansvaret. De får gå först, 

före alla soldaterna som är 
säkrade och skyddade bak-
om lans, sköld, svärd, spjut 
och pilbåge. Bibeltexten 
berättar inte hur generalens 
förvånade ansikte såg ut när 
kungen kom med förslaget 
och beskedet men vi kan 
bara ana en viss förvåning. 

I stället säger texten att 
kungen rådslog med folket 
och att alla var överens.

”Efter att ha rådslagit  
med folket utsåg han sångare 
som i helig skrud skulle prisa 
Herren när de drog ut fram
för hären och sjunga: ”Tacka 
Herren, evigt varar hans 
nåd.” När de började jubla 

och lovsjunga lät Herren 
ammoniterna och folket från 
Moab och Seirs bergsbygd som 
dragit ut mot Juda överrump
las, så att de blev slagna:”  
2 Krön 20:2122

Jag tror inte att det finns 
en enda general i världen 
som skulle tycka att Guds 
idé var lysande. Gud utkäm-
par alltså våra strider, medan 
vi sjunger lovsånger till ho-
nom. Återigen bevisar Gud 
sig mycket större och Han 
är i sanning möjligheternas 
Gud, genom en enkel men 
mycket modig gospelsång.

PISKAD, FÄNGSLAD  

OCH SJUNGANDE

Min personliga favorit av 
alla dessa utmanande, men 
också underbara texter om 
trotsig tillbedjan är Paulus 
och Silas som oskyldigt an-
klagade, piskade och slagna 
sjunger i den innersta fäng-
elsehålan i Filippi. Orden är 
häpnadsväckande: 

”Vid midnatt höll Paulus 
och Silas bön och sjöng lov
sånger till Gud, och de andra 
fångarna hörde på. Plötsligt 
kom ett kraftigt jordskalv, 
så att fängelset skakades i 
sina grundvalar. I detsamma 
sprang alla dörrar upp och 
bojorna föll av dem alla.” 
Apg 16:2526

Min lovsång påverkar 
alltså både mig och min 
omvärld. Min själ mår 

»Musiken gör 
nämligen något 
helt otroligt med 
oss. Den fångar 
oss i flykten, stillar 
oss i vårt ständiga 
jagande och besit-
ter en kraft som 
kan förvandla. 
Underskatta aldrig 
kraften i en sång. 
Musik rör vid 
djupen i människan 
både kroppsligt, 
känslomässigt och 
andligt.«

Mattias Martinson, 
pastor, låtskrivare och 

lovsångsledare
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bättre av att säga det som 
är sant om Gud men också 
andra blir fria för att jag 
sjunger. 

Allt det som hände Pau-
lus och Silas var fortfarande 
orättfärdigt och orättvist. 
Om den här typen av saker 
hade hänt mig så kan jag 
nog tyvärr säga att jag skulle 
ha fyllts av förtvivlan och 
frustration. ”Hur vågar dom 
behandla mig så här. Dom 
kränker mina rättigheter”. 
Det hade varit min sång. 

Liknande villkor skulle 
kunna ha övermannat vem 
som helst. Paulus och Silas 
var varken överväldigade 
eller besegrade. Förvisso 
var dom hårt slagna, men 
sången var ändå inte stulen. 

Den kunde ingen ta ifrån 
dem. Den fanns kvar och 
den var deras fulla rätt. De 
använde sången och bönen 
som ett verktyg för inre 
frihet och det ledde även till 
en yttre frihet. De ”kände 
inte för att sjunga” men 
sjöng en midnattssång mitt 
i mörkret.

STÄM UPP I SÅNG

Men kanske är det i evang-
elietexten som sången som 
mest utmanar oss. Den 
handlar om Jesu sista måltid 
i den övre salen. ”När de 
hade sjungit lovsången gick de 
ut till Olivberget.” 

Matt 26:30 säger oss 
mycket tydligt att Jesus 
sjöng psalm 113-118 

utantill den kvällen. Hur är 
det möjligt att sjunga där 
och då? I det läget? Jesus är 
ju i sitt livs mest trängda 
och stängda situation. Han 
går en säker död till mötes, 
och han gör det med sång! 
Här utmanar Herren oss att 
stämma upp i sång vad vi än 
står inför. 

”Stenen som husbyggarna 
ratade har blivit en hörnsten. 
Detta är Herrens eget verk, 
det står för våra ögon som 
ett under. Detta är dagen 
då Herren grep in. Låt oss 
jubla och vara glada! Herre, 
hjälp oss! Herre, ge framgång! 
Välsignad den som kommer  
i Herrens namn! Vi välsignar 
er från Herrens hus.”  
Psalm 118:2226

Mattias är gift med 
Therese och till-
sammans har  
dom barnen  
Joel, Anton  
och Esther.
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Vilken utmaning för Jesus 
att sjunga ”Detta är dagen” 
just den här dagen. Gud 
grep in men definitivt inte 
som Jesus önskade. Han 
sjöng ändå. Igenom allt och 
trots allt tillbad han Fadern. 
Hans sång är ett ödmjukt 
exempel för oss alla att följa.

Långfredagens smärt-
samma rop från Kristi kors 
kommer från en sång av 
David direkt hämtad ur Jesu 
egen sångbok: Psalm 22 
”Min Gud, min Gud varför 
har Du övergivit mig?”

En av mina bästa vänner 
låg för några somrar sedan 
dödssjuk på Sahlgrenska 
sjukhus i Göteborg. Vänner 
från hela världen slöt upp 
i bön. Några av oss åkte 
dit med våra gitarrer. Vi 
behövde sjunga oss igenom 
detta. När han kom rull-
landes i sin sjuksäng från en 
avdelning till en annan stod 
vi i korridoren och sjöng: 

”Låt ärans konung nu  
träda in i ära och majestät.  
Vem är denne konung så  
väldig och stark?  
Det är Herren Sebaot.  
Ärans konung.” 

När vi var för många 
för att få plats på vår väns 
avdelning så stod vi utanför 
på gatan och sjöng. Hans 
fru öppnade både fönster 
och dörrar. Han hörde oss. 
Folk gick förbi, tackade för 
sången och undrade om 
man kunde lägga pengar  
i något gitarrfodral. Sjuk-
systrar hörde av sig och 
tackade för vår insats som 
gladde deras patienter också.  
Vi gjorde nog bara det vi 
behövde göra i det läget.  
Vi sjöng, bad och grät. 
Sången påverkade oss och 
andra. Djupt.

SÅNGENS TID ÄR NU

Det är dags för oss att ”åter-
erövra” den kristna sångens 
möjlighet igen.

”Min vän säger till 
mig: Kom, min älskade, 
min vackra flicka, kom ut! 
Vintern är över, regntiden 
är förbi. Marken täcks av 
blommor, sångens tid är inne, 
turturduvan hörs i vårt land. 
Fikonträdet får kart, vin
stocken går i doftande blom. 
Kom, min älskade, min 
vackra flicka, kom ut! Min 
duva bland bergets klyftor, i 
klipphyllans gömsle, låt mig 
se dig, låt mig höra din röst! 
Din röst är ljuv, din gestalt så 
skön.” Höga Visan 2:1014

Sångens tid är inne. Så 
står det. Det är dags att 
sjunga. Igen. Han vill höra 
din röst. Igen. Så sjung min 
vän. Sjung! 

För vidare läsning: Hab 3:17-18  
Jona 2:1-3, 9-11 • Psalm 150 
2 Mos 14-15 • Hebr 2:12 
Rom 15:9-10 • Dan 3:23-24  
(läs även gärna tillägget 
i apokryferna)
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