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nY
svensk musik

Varför sjungs det så mycket i våra kyrkor? 
Svenska Dagbladet basunerar ut att 
”popmusiken är ett av frikyrkans främ-
sta verktyg för frälsning”1. Artikeln är 
en reflektion utifrån att Jonas Myrin 
nyligen vann en Grammy med sången 
10.000 Reasons men att Sveriges reaktion 
var ”vem?”. Enligt SvD har den kristna 
musiken sedan 80-talet alltmer margi-
naliserats.

Artikeln väcker frågor och känslor. 
Rebekka Maria Andersson, en före 
detta lovsångsledare säger: ”Mot slutet 
av tonåren fick jag svårare för lovsången: 
bakom de positiva låtarna finns ju andra 
bitar, helvete och skuld”. Rebekka är en 
av många artister som växt upp i kyrkan 
men nu gör ”pop präglad av allvar och 
existentiell svindel”.

Parallellt med artikeln i SvD läser jag 
Peter Sandwalls hyperintressanta artikel 
”Är musik i kyrkan viktigt”2.  Att sjunga 
om tvivel och blottlägga existentiell 
svindel må vara var artists frihet men 
kyrkans sång bygger på en annan grund. 
Aposteln Paulus lyfter fram två motiv: 
tillbedjan och uppbyggelse i tron. Sången 
är en hjälp i den kristnes dagliga kamp 
– att leva i världen men inte av den. Att 
inte se på problemen i sig men ha sin-
net vänt till det himmelska. Med andra 
ord, låt inte vardagens problem styra 
ditt liv utan fyll hjärtat och själen med 
sanningen om Gud. Lovsång är inte en 
flykt - det är verklighetsterapi för ”Gud 
är all verklighets centrum. En ofattbar 
källa till både kraft och kärlek”.3

Utifrån berättelsen om Maria och Jesus 
skriver David Axelsson om starka kraf-
ter som vill korrumpera människans 
reservationslösa tillbedjan4. Tillbedjan 
utmanar tidsandan och den egoism som 
döljer sig bakom ord som frihet och 
självförverkligande.

De två vännerna Robert Eriksson och 
Paul Biktor Börjessons skiva Pilgrims-
sånger5 är ett spännande projekt som mu-
sikaliskt knyter ihop kyrkohistoria med 
nutid. De har botaniserat i en sångbok 
från 1800-talet under devisen ”det som är 
bra är bra”.”Jag tror att all musik som är 
skriven med en glöd, och självklart med 
en kvalité, håller för tidens tand” säger 
Robert Eriksson.

Så håll till godo med ett spännande 
nummer där nutid möter dåtid, där 
bönesånger samsas med hypermoderna 
lovsånger6 och människors berättelser 
om livet med Gud. Allt i den anda som 
Paulus mejslar ut i Kolosserbrevet 3:16 
att ”Låt Kristi ord rikligen bo ibland er; 
undervisa och förmana varandra i all 
vishet, med psalmer och lovsånger och 
andliga visor, och sjung med tacksägelse 
till Guds ära i era hjärtan”.

text: lars Petersson
1 http://www.svd.se/kultur/frikyrkans-fram-
sta-verktyg-for-fralsning_8053676.svd
2 sid 14 i denna tidning. Peter sandwall,  
musiklektor vid Högskolan, oslo
3 Ur Bön – spelar det nån roll, Philip Yancey 
(libris).
4 sid 8 i denna tidning. David Axelsson,  
pastor i kungsportskyrkan, Huskvarna
5 sid 4 I den tidning
6 sid 10 I den tidning, Darlene Zschech

den viktiga musiken!
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se en djupare förklaring om 
tabernakelbön på sidan 14

En amerikansk hymnbok från 1897. 
Det blev starten på Robert Eriks-
sons och Paul Biktor Börjessons 
gemensamma projekt Pilgrims-
sånger. sedan har resan gått från 
en skärgårdsveranda med kud-
dar och filtar till en studio intill 
ett centralt beläget stockholms-
garage.
Slottet Bjärka-Säby utanför Linköping. 
Några år tillbaka i tiden. Kyrkohistori-
kern Joel Halldorf hade kommit över 
gamla sångböcker, bland annat den 
amerikanska Sacred songs.

– Jag blev genast nyfiken. Jag fick 
låna den och kopierade lite ur den. Ted 
Hector (som spelar klaviatur på skivan) 
och jag hade hand om musiken på ett 
sommarmöte så vi satt där i kapellet och 
spelade igenom några av sångerna. De 
var jättefina, säger Paul Biktor Börjesson 
på telefon från studion i Stockholm när 
bara mastringen återstår.

Flertalet hade han inte hört innan. 
Varken på engelska eller svenska.

Han gjorde enkla inspelningar på 
engelska som han spelade upp för Robert 
Eriksson när de jobbade med Folks skiva 
En annan tid ett annat liv

– Han gick igång på dem. Och så 
blev det ett projekt att vi skulle försöka 
översätta dem, säger Paul.

Därifrån hoppar vi till en veranda på 
Hönö utanför Göteborg. Skärgårdshuset 
Roos veranda är nästan lika gammalt som 
hymnboken. Där spelade duon in i fem 
dagar. Lade gitarr- och sånggrunderna.

– Det funkade väldigt bra. Vi möb-
lerade om med lite kuddar och filtar. 
Det är härligt att vara i en annan miljö, 
säger Paul.

– Vi ville att sångerna skulle växa fram 
i en avslappnad miljö och göra det lite 
opretentiöst. Att ta två, tre sånger om da-
gen, sätta sig med en gitarr, arbeta fram 
det arrangemang vi ville ha och spela in. 
Det var en väldigt rolig upplevelse att 
inte ha så mycket förberett. Vad går det 
åt för riktning? Vem sjunger merparten 
och vad blir det för stuk på det?, säger 
Robert.

Det växte och växte
Han berättar om processen på fastlandet. 
På ett kafé i Sävedalen. Med frukosten 
på bordet och en turkos kudde i den 
bruna soffan. Nära trädallén som leder 
hem till familjen med dottern som kom i 
december. Nära missionskyrkan där han 
jobbat i fem år.
– Det är mycket country, fiol och mando-
lin, väldigt mycket akustiska instrument. 
Vi trodde inte att vi skulle landa där, 
säger Robert om slutresultatet.
Inte?
– Nej, och vi trodde inte att det skulle bli 
så mycket instrument. Vi tänkte att det 
skulle vara pilgrimssånger med akustisk 
gitarr och hade en vision om två män 
som sjunger stämsång, lite The Everly 
brothers. Det är mycket gemensam sång 
på skivan och på det sättet tänkte vi att 
människor kanske faller in i musiken 
naturligt och sjunger.

Men sedan upplevde de att sångerna 
hade mer i sig. I Pauls studio har pro-
duktionen blivit större. Med fler musiker.

– Det var naturligt att bygga på med 
trummor, bas, piano och orgel. Så det har 
vuxit efterhand. Jättekul, säger Robert.

Hymnerna från boken, där han över-
satt merparten och de båda gjort en del 

Robert och Paul  
gör gamla vandrings-
sånger nya text: Per-johan thörn

Foto: simon jannerland
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tillsammans, utgör skivans stomme. De 
varvas med fyra av Pauls egna sånger 
samt en översättning av dansken Niko-
laj Frederik Severin Grundtvigs psalm 
som här fått namnet Du som räddar och 
försonar.

– Jag sökte ett språk som var hymn-
aktigt. Ett språk som skulle vara vackert, 
men ändå nutida. Det är den utmaningen 
man har hela tiden. Hymnerna får inte 
förvanskas och samtidigt kan man inte 
använda allt för mycket gammalt belastat 
språk. Människor måste kunna sjunga det 
utan att känna att det är inaktuellt. Jag 
kände att sångerna landade och att det 
var lätt att översätta dem, säger Robert.
Kan de här hymnerna från 1800-talet 
tala till oss idag?
– Jag tror att all musik som är skriven 
med en glöd, och självklart med en kva-
lité, håller för tidens tand. Det som är 
bra är bra. Jag tror att vi behöver mer av 
bönesånger. En vision för skivan är tidlös 
lovsång med en karaktär av bönesånger 
som ska vara lätta att stämma in i.

– Ja, det tror jag. Vi är nog ganska 
lika vi människor. Vi har lite olika ut-
maningar, men vi fungerar nog ganska 
lika i grunden. Så känns det när jag har 
sjungit dem, säger Paul.

”Många är tröstesånger”
”Vi tror att sången i våra hem är en 
förutsättning för en levande lovsång i 
våra kyrkor”, står det i förordet till bo-
ken Sacred songs. Både Robert och Paul 
har redan använt sångerna i flera olika 
sammanhang.

– Det är härligt att känna att de funkar. 
Även om det är mycket text så är det gan-
ska enkla melodier och lätt att komma in 

i det. Jag hoppas att vi förmedlar den ton 
vi hörde i sångerna om Guds storhet. Det 
känns som om många är tröstesånger. 
Vi har kallat skivan för Pilgrimssånger. 
Det är sånger för vägen, för vandringen, 
säger Paul.

Robert använder ordet ”färdkost” 
om materialet. Han vill att hela försam-
lingen, alla olika åldrar, ska kunna sjunga 
tillsammans.
Säger de här sångerna något annat än 
de som skrivs idag?
– Det är en väldigt intressant fråga, sä-
ger han och dröjer med fortsättningen. 
Sångerna handlar väldigt mycket om 
förtröstan och är ofta skrivna ur per-
spektivet av en människa som är i nöd 
och behöver kasta sig på Gud. Det säger 
kanske något om hur tidsandan var då.

Medan besticken slamrar på kaféet 
citerar han första versen i den avskalade 
sången Helig Ande. ”Helig Ande med 
himlens ljus, upplys hjärtats dunkla hus. 
Låt nu nattens skuggor fly. Skingra mitt 
mörker, låt dagen gry.”

– Det är en intim bönesång till den 
helige Ande utifrån att man befinner 
sig i mörker. De kontrasterna tycker jag 
är väldigt spännande, för det är ofta där 
vi befinner oss i vår bön. Utifrån där vi 
befinner oss öppnar vi våra hjärtan och 
ser vad som händer. Det kännetecknar 
verkligen de här gamla sångerna. Jag 
är osäker på om det skrivs så mycket så 
idag. Min bild är att det är lite mer av 
opersonligt proklamerande i många fall. 
Man märker inte att texterna går genom 
en människas liv idag.

Robert reser sig och hämtar kaffe. 
När han kommer tillbaka utvecklar han 
en tanke om lovsången som en helhet. 

Att inte göra skillnad på psalmisten och 
lovsångaren.
– Bönen kan vara få ord. Bönen kan vara 
många ord. I mycket av den moderna 
nutida sången tenderar det att bli många 
ord. Här kanske vi lutar lite mer åt få ord. 
Men helheten behövs och man behöver 

inte sätta gränser emellan. Olika sam-
manhang behöver olika sånger och det 
här brinner vi för. Vi tror att det finns 
många som har samma hjärta och att 
sångerna fyller någon form av tomrum, 
säger Robert Eriksson.

Paul Biktor Börjesson
 ålder:  43 år
 bor:  stockholm
 familj:  gift med åsa biktor och har  
  dottern astrid.
 roll på skivan:  producent, musiker, sångare, 
  låtskrivare/översättare
 gör:  Driver studio, skriver  
  låtar och är ute och spelar.  
  gör nu en skiva med cilla  
  hector och ska spela in med  
  peter bergstrand. 
 intressen:  ”jag är lite musiknörd alltså.” 
   umgås med familjen.
 lyssnar på: arvo pärt och john leventhal.
 läser:  Det står ett rum här och  
  väntar på dig…,  
  ingrid carlbergs bok om  
  raoul Wallenberg. ”Den var  
  väldigt bra.” och torsten  
  kälvemarks Om musiken vid  
  tystnadens gräns om arvo  
  pärt.
 film: såg Searching for sugar man  
  senast. 
 förebild:  hans morfar. ”vi hade begrav- 
  ning för honom för några  
  veckor sedan. han är en  
  person som på många sätt  
  har varit en förebild för mig.”
 Dröm:  ”Det är en väldig förmån  
  att få hålla på som jag gör.  
  ibland kan jag drömma om att 
   ha ett större ställe där jag kan  
  breda ut mig lite mer, det 
   skulle vara härligt.

Robert Eriksson
 
 ålder:  35 år
 bor:  sävedalen nära göteborg.
 familj:  gift med lottie eriksson och  
  har dottern liv.
 roll på skivan:  sångare och översättare.
 gör:  är pastor och föreståndare i  
  sävedalens missionskyrka.  
  skriver och musicerar.
 intressen:  musik, skrivande och löpning.  
  ”jag springer ofta och gärna.”
 lyssnar på: buddy miller, bruce spring- 
  steen och neil young.  
  ”sedan lyssnar jag på ny  
  musik varje dag.” har en  
  topplista på sin blogg.  
  akustisk alternativ rock,  
  country och folk.
 läser:  The Crowd, the critic, and the  
  muse av michael gungor.
 film: Drama. Wes anderson och  
  Will ferrell. ”jag och min fru  
  ser väldigt mycket film. en bra  
  film är nästan som en musika- 
  lisk komposition.”
 förebild:  magnus malm. ”han har varit  
  en verklig inspiration, hans liv  
  och undervisning hänger ihop.  
  han gör det han brinner för  
  och bryr sig inte om vad  
  andra säger.”
 Dröm:  ”att åka till memphis och se  
  graceland. elvis är hela livets 
  följeslagare.”
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fortsättning från sidan 6

Doften spred sig i hela huset. Alla i 
byggnaden kände den söta och starka 
parfymdoften.

Måltidens alla dofter och lukter blan-
dades med doften av äkta nardusbalsam.

Knappt en vecka före påsk dukade man 
upp till måltid hemma hos Marta och 
Maria. Jesus och lärjungarna var på besök 
och vid bordet satt också Martas och 
Marias bror Lasaros, han som nyligen 
avlidit i en svår sjukdom men mirakulöst 
blivit uppväckt från de döda av Jesus.

Jesu verksamhet, hans förkunnelse 
och helandeunder skapade oro hos det 
styrande rådet i Jerusalem, och sedan en 
tid hade de utfärdat en efterlysning av 
honom. För en tid höll sig Jesus borta 
från offentligheten men nu var han åter 
igen på väg till Jerusalem. Judaskyssen, 
förhöret, pryglingen och korsdöden var 
nu mindre än en vecka bort.

Ryktet om att Jesus var hemma hos 
de tre syskonen i byn Betania, bara 
några kilometer från Jerusalem, spred 
sig snabbt och en stor mängd människor 
begav sig till byn för att få se Jesus och 
den uppväckte Lasaros.

Under måltiden tar Maria plötsligt sin 
flaska med nardusbalsam. Nardusörten 
växte på Himalayas sluttningar och det 
balsam man utvann från örten såldes till 
ett högt pris. Maria sätter sig vid Jesu 

fötter (en bekant plats för Maria) och 
smörjer Jesu fötter med sin dyra balsam. 
Hon använder flaskans hela innehåll och 
sedan torkar hon hans fötter med sitt hår. 
Ingen i huset undgick doften av Marias 
nardusbalsam.

Judas tyckte Marias agerande var 
slöseri med tillgångar. Han menade 
att flaskan kunde ha sålts och pengarna 
sedan getts till de fattiga. Johannes anty-
der att Judas egentligen själv ville lägga 
beslag på pengarna. Jesus träder då upp 
till Marias försvar och säger: ”Låt henne 
vara, hon har sparat sin balsam till min 
begravningsdag.”

Det är en intressant text vi finner i 
Johannesevangeliets tolfte kapitel och jag 
tror den säger något till oss om tillbedjan.

Din tillbedjan kan skapa 
väldoft
Förmodligen var balsamflaskan det 
dyrbaraste Maria ägde. Var och när hon 
hade köpt den vet vi inte, men vi vet 
att den var mycket värdefull. Värdet av 
Marias balsamflaska motsvarade ungefär 
en årsinkomst. Maria böjer sig ner vid 
Jesu fötter. Hon böjer sig för honom 
som fört livet tillbaka till deras hem. I 
tacksamhet till honom som öppnat livets 
dörr ger hon det dyrbaraste hon äger 
med sin tillbedjan. Hon snålar inte, hon 

håller inte tillbaka. Maria använder hela 
flaskan med nardusbalsam och smörjer 
Jesu fötter. När hon sedan torkar Jesu 
fötter med sitt hår fylls hela huset av 
doften från Marias tillbedjan.

När Johannes skriver sitt evangelium 
är han en gammal man och det har gått 
femtio till sextio år sedan händelsen i 
Betania. Trots att det var länge sedan 
minns Johannes med tydlighet väldoften 
från Marias tillbedjan.  

När en tillbedjare, i tacksamhet till 
honom som övervunnit döden, ger sitt 
dyrbaraste skapas en väldoft som lever 
i generationer. 

Vilken doft skapar din tillbedjan?
Kommer någon om femtio år minnas 

din tillbedjan?
Har du tömt hela din balsamflaska?

tillbedjans väldoft sticker i 
näsan på egoisten
Johannes berättar att Judas var en tjuv. 
Det var Judas som var kassör i lärjunga-
gruppen och han brukade stoppa en del 
av pengarna i egen ficka. Många år efter 
händelsen talar Johannes nu klarspråk 
om Judas. Förmodligen hade Johannes 
och de andra lärjungarna anat och kanske 
även sett vad Judas höll på med. När Ju-
das så får se Marias dyrbara balsamflaska 
räknar han snabbt ut att den är värd tre 
hundra denarer, en hel årsinkomst. För-
modligen räknade han lika snabbt ut hur 
många denarer han skulle kunna lägga 
undan åt sig själv om de sålde flaskan. 
När Judas sedan ser att Maria ger hela 
sin dyrbara balsam i tillbedjan till Jesus, 
så sticker Marias tillbedjan i näsan på 
honom. I ett halvhjärtat försök att verka 

doften av 
tillbedjan Text: david axelsson



10

Det stora deklarerande soundet med smat-
trande trummor och larmande gitarrer är 
välbekant. Det som byggs upp från inget 
till allt. Via halvtempopartier. Med den 
fylliga sången i centrum. Samt kraftfulla 
wailningar.

Här även med stråkar och harpa. Som 
på Victor´s crown med texten ”Hallelujah, 
Jesus You have overcome the world”.

– Alla sångerna deklarerar Kristi full-
bordade verk. Det är sånger om passion, 
sånger om korset, säger Darlene Zschech 
till tidningen Lovsång.

Jesus finns med som en röd tråd genom 
hela skivan.

– För några år sedan tänkte jag ”Jag 
vill bara ha mer av Jesus i mitt liv. Hur 
blir jag mer som Honom och får en stor 
uppenbarelse av vem Han är? Hur lär jag 
kyrkan sånger som verkligen deklarerar 
Jesu herradöme och suveränitet, som 
hjälper oss att uttrycka vår tro?” Det 
har varit en resa och det är ur den som 
sångerna kommit.

Mångårige vännen Israel Houghton är 
producent för skivan och har, liksom 
henne själv, skrivit material. De sjunger 
tillsammans med både Michael W. Smith 
och Kari Jobe.

– Israel bara föreslog att vi skulle spela 
in ett livealbum. Och det gjorde vi, säger 
Darlene Zschech.

Det hela tilldrog sig i slutet av septem-
ber. I Church of the highlands i Birming-
ham i Alabama. När hon ändå var i USA 
och talade på en kvinnokonferens.

– Eftersom det är lovsång framträder 
vi inte. Man lyssnar för att ge plats åt de 
andra. Du ber samtidigt som du sjunger. 
Det är en vacker, vacker upplevelse och 
du sjunger med människor som du förstår 
har en uppenbarelse av att tillbe Gud.
Hur är det att jobba med honom som 
producent?
– Israel är crazy, säger hon och skrattar.  
Han är absolut en av de mest talang- 
fulla människor jag någonsin mött. 
Han har mer energi än jag vet inte vad.  

darlene 
Zschech  

riktar blicken 
mot Jesus

australiska lovsångsledaren darlene 
Zschech är ständigt förknippad med 
Hillsong. Trots att hon inte längre till-
hör den världsvida rörelsen.
nyligen släppte hon nytt live-album 
tillsammans med israel Houghton, 
michael W. smith och kari Jobe. Och 
darlene Zschech passar dessutom på 
att ge ut en andaktsbok med samma 
namn: Revealing Jesus.

fortsätter på sidan 12
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fortsättning från sidan 10

Och är passionerad över att tillbe Gud 
och att göra det på ett bra sätt.

Välanvänd och välspridd  
lovsång
Mest känd är Darlene Zschech otvivel-
aktigt för den nu hela 20 år gamla Shout 
to the Lord som översatts till svenska av 
både Bengt Johansson och Bo Järpehag.

– Ja, det är otroligt…, säger Darlene 
Zschech när jag nämner att det är så länge 
sedan sången gavs ut.

Tillsammans med Michael W. Smith 
gör hon en version av den och Agnus Dei 
som finns med på skivan.
Vad har du för relation till sången idag?
– Den betyder mycket för mig. Jag vet 
precis var jag var när jag skrev den. Vi 
var heltidsvolontärer och det var en väl-
digt, väldigt tuff tid utan mycket hopp. 
Drömmar och verklighet ska mötas. Det 
är så livet är.

Vid pianot satt hon och tillbad Jesus. 
En dag som var särskilt tung.

– Jag kan egentligen inte hävda att 
jag skrev sången. Den bara kom och tog 

20 minuter att skriva. Jag är verkligen 
tacksam till Gud, så snart jag spelade den 
för någon lyfte den. Den lämnade mina 
händer och spred sig väldigt snabbt, redan 
innan inspelningen.
Använder du den fortfarande?
– Ja. Vet du, ett tag gjorde jag inte det 
och då blev människor verkligen arga 
på mig. ”Du funderar inte på att inte 
köra den sången va?...” Och jag sa ”Nej, 
självklart ska jag göra den…” I slutet av 
en lovsångskväll kunde folk skrika ut den.

”Ingen dramatik i det här”
Idag är hon och maken Mark Zschech inte 
med i Hillsong church i Sydney längre. 
Istället arbetar de som pastorer i Hope 
unlimited church en bit norr om staden. 
Ett beslut de fattade för två år sedan. Och 
det var ett svårt sådant.
– Mark kände att Gud talade till honom 
och sa ”Var redo, jag ska föra er vidare”. 
Och jag sa ”Va?” Jag trodde att vi skulle 
vara där resten av livet. Men Mark upp-
levde Guds Ande säga ”Jag ber er säga ja”. 
Jag som kommer från en kyrka där jag kan 

få vad jag drömmer om; visioner, team 
och lovsång. Det här området är fullt av 
nedbrutna människor. Men Mark sa ”Det 
är exakt där vi behöver vara. Låt oss börja 
ett nytt kapitel”.
Så ni har inte en konflikt med Hillsong?
– Nej. Det är ingen dramatik i det här, 
ingen splittring. Brian (Houston), Mark 
och jag var väldigt medvetna om att vi 
behövde göra det på ett bra sätt. Vi bad, 
pratade med våra närmaste vänner, kände 
Guds frid över alltihop och fick deras 
välsignelse.

Nu arbetar paret mer ihop än de gjort 
tidigare.

– Och vi tyckte det var bra med lite 
pionjärarbete. Annars kan man bli be-
kväm och gammal väldigt snabbt. Vi gav 
oss in i ett nytt äventyr. Samtidigt som 

vi välsignar Hillsong. Det är fantastiskt, 
underbart!

En bra start. Det vill hon ge dem som 
läser andaktsboken Revealing Jesus som 
gavs ut samtidigt som skivan. Med en text 
för varje dag.

– Det är samma budskap om att de-
klarera Kristi kors och Hans fullbordade 
verk. Att titta på olika skrifter och berät-
telser i glädjebudskapet och Jesu liv. Och 
min egen resa genom det. Mitt mål är 
att verkligen ge mod till människor varje 
morgon.
Vad längtar du efter nu?
– Det handlar om kyrkan, mitt hjärta 
slår för de förlorade. Det finns så mycket 
behov, det är en stor ära att gå med männ-
iskor. Vi lär oss och växer. Det är en vacker 
tid, säger Darlene Zschech.
text: Per-johan thörn
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Den kristna tron har i två tusen år ut-
tryckts med glädjefylld musik som inte står 
i jämförelse med någon annan religion i 
historien. Kyrkans musik har förmedlat 
Guds närvaro. Kristna har sjungit sin tillit 
och tacksamhet till Honom och de har 
uppmuntrat varandra i tron på Honom 
genom psalmer, hymner och andliga 
sånger. Kyrkans lovsång har haft en kraft 
som dels verkat inåt till sammanhållning 
för medlemmarna, och dels verkat utåt i 
samhället som en demonstration av den 
kristna församlingens egentliga väsen. 

Att sjunga, vad har det för betydelse för 
församlingens liv och växt? Vad innebär 
det för den enskilde kristne? Vad säger 
Bibeln om sångens funktion och innehåll? 
Vad kan vi lära av fornkyrkan? Vår sång 
idag är precis som då viktig eftersom den 
intimt hör ihop med både Gud och de 
människor som finns i vår närhet. Våra 
liv är orden och tonerna våra sånger. När 
sångens innehåll blir otydligt, när man 
förlorat kunskap om vad och varför man 
sjunger, fungerar sången inte längre.

Paulus lyfter fram sången till Gud och 
till varandra som en bärande faktor i för-
samlingens liv. Han fokuserar på sångens 
innehåll och funktion och ser musikens 
roll som en viktig och nödvändig del för att 
bygga en stabil, levande och fungerande 
församling där tro och liv är integrerat 
med sång i tillbedjan, bön, förkunnelse, 

undervisning – med andra ord leitourgia 
(tillbedjan), kerygma (förkunnelse), koino-
nia (gemenskap), didache (undervisning) 
och diakonia (omsorg). Att sjunga tillsam-
mans integrerar hela det kristna livet, 
musikaliskt, socialt och andligt. 

Paulus påpekar sångens primära plats i 
gudstjänsten: ”när ni samlas har var och en 
något att bidra med: sång, undervisning, 
uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. 
Men allt skall syfta till att bygga upp” 
(1 Kor 14:26). När Paulus undervisar 
församlingarna i Efesos och Kolossai om 
den dagliga kampen som varje kristen har 
att kämpa, att leva i världen men inte av 
den, så talar han just om sång som en väg 
till ett bättre andligt liv. För att lösa sina 
jordiska problem uppmanar Paulus kolos-
serna att inte se på problemen i sig men ha 
ha sinnet vänt till det himmelska: ”sträva 
efter det som finns däruppe där Kristus 
sitter på Guds högra sida” (Kol 3:1), ”tänk 
på det som finns däruppe” (vers 2), och 
”döda det jordiska hos er” (vers 5). Han 
talar vidare om att lägga bort ”den gamla 
människans” sinnelag och vanor och drar 
en parallell till det gamla förbundet där 
de levitiska sångarna klädde sig i vita rena 
linnekläder till gudstjänst när han säger: 
”ni har ju klätt er i den nya, som förnyas 
till verklig kunskap och blir en bild av sin 
skapare (vers 10), och fortsätter att tala 
om de andliga frukterna: ”klä er i innerlig 

Är musik i  
kyrkan viktigt?

Text: Peter sandwall
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Sånger om livet med Gud medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet 
och tålamod (vers 12).  

Det är här som vårt studium av sången 
blir intressant. Som ett konkret svar på 
frågan hur detta med helgelse ska gå till 
uppmanar Paulus kolosserna att tala till 
varandra i sånger, psalmer och andlig sång 
för att vägleda och undervisa varandra, och 
att ständigt helhjärtat lovsjunga Gud:  ”Låt 
Kristi ord rikligen bo ibland er; undervisa 
och förmana  varandra i all vishet, med 
psalmer och lovsånger och andliga visor, 
och sjung med tacksägelse till Guds ära i 
era hjärtan” (Kol 3:16; 1917 års övers.). 

Sakligt, koncist och pedagogiskt pre-
senterar Paulus den kristna sångens 
grund (varför man sjunger), innehåll (vad 
man sjunger), form (hur man sjunger), 
och adress (till vem man sjunger). Han 
lyfter fram endast två motiv med sången: 
tillbedjan och uppbyggelse i tron.

Paulus använder begreppet ”logos” 
som utgångspunkt för och beskrivning av 
Kristus. Logos var det som grekerna hade 
väntat på som svaret, sanningen. Kristi 
Ord, syftar på Jesus som tog sin boning 
ibland oss, ”och vi såg hans härlighet, och 
den var fylld av nåd och sanning” (logos). 
Begreppet ”bo”, som i ”Ordet tog sin 
boning ibland oss” (Joh 1:14) och ”Låt 
Kristi Ord bo hos er” (Kol 3:16), står för 
en total inkarnation av Gud i oss. Det är 
som när en ägare sätter sitt ”bomärke” 
på sin egendom. Det är att jämföra med 
att Gud slår upp sitt tält (tabernakel) mitt 
ibland sitt folk, där hans härlighet bor, 
ruvar över platsen, och genom placeringen 
mitt ibland folket att tillbedjan är central 
för människan, att Gud fyller alla våra be-
hov, och att tillbedjan förenar människor 
med varandra och med Gud.

Paulus nämner tre kriterier av sång som 
lätt kan missförstås som exempel på sång 
ur olika genrer, sångstilar eller tidsepoker. 
Paulus hänvisar istället till tre kända for-
mer av sång med delvis olika funktioner: 
• Hymner (hymnos) – lovprisning av 
Kristus i sång.
• Psalmer (psalmos) – människans berät-
telse om sitt liv med Gud.
• Andliga sånger (pneumatikos) – sång av 
eller i Anden.

De tre ordens olika innebörd visar på 
tre funktioner och adresser i vår kristna 
sång. Hymnen, lovsången till Kristus, hyl-
lar honom för den Han är, den lovprisar 
och upphöjer honom som vår Frälsare, 
Herre och Konung. Den ger uttryck för 
vår fascination och beundran för Hans 
person. Det är en vertikal sång från män-
niska till Gud. Psalmen förkunnar om 
Guds storhet och suveränitet som Skapare 
och Far, om Hans gärningar och om män-
niskans tacksamhet och hennes beroende 
av Honom. Psalmerna är våra vittnesbörd 
och berättelser, och är därför  horisontella 
sånger från människa till människa. Den 
andliga sången antyder en sång född av 
eller ledd av Anden. Den är ofta spontan 
med en profetisk ton när den förekommer 
i gudstjänsten, men kan vara komponerad 
eller improviserad, av tidigare upphov 
eller nyskapad. Den profetiska tonen an-
tyder sång från Gud till människa.

Det är inga vattentäta skott mellan de 
här sångformerna, men tillsammans fyller 
de tre viktiga funktioner. ”Andlig sång” 
är svår, nästintill omöjlig, att arkivera i 
psalmböcker eller digitala media. Den krä-
ver sin frihet. Här ligger en särskild utma-
ning till oss alla att tillgodose våra behov 
av kunskap, erfarenhet och frimodighet.

fortsättning från sidan 15
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from försöker han visa sin omsorg om 
de fattiga.

När jag kallt och egoistiskt börjar 
räkna på vad jag för egen del kan tjäna 
på gemenskapen med Jesus tappar jag 
förmågan att känna igen hjärtats tillbed-
jan. Jag drabbas av en andlig nästäppa 
som gör mig oförmögen att glädjas över 
tillbedjans väldoft. För Judas blev Ma-
rias tillbedjan endast ett slöseri med 
tillgångar.

Visst känner du igen tillbedjans 
väldoft?

Visst gläds du när du ser andra ge sitt 
dyrbaraste i tillbedjan till Jesus?

Din tillbedjan ger beskydd 
och öppnar profetiska di-
mensionen
När Judas börjar kritisera Maria för den 
slösaktiga tillbedjan så träder Jesus upp 
till hennes försvar.

”Låt henne vara” säger han. Med de 
orden visar Jesus att han tar emot Ma-
rias tillbedjan, men han visar också att 
han träder upp till försvar för den som 
tillber honom.

I samma stund Maria böjde sig ner för 
att tillbe fanns det någon som började 
anklaga henne. 

I samma stund du böjer dig ner för att 
tillbe Jesus blir du ett objekt för honom 
som Bibeln kallar ”åklagaren”. Hans mål 
är att få dig bort från Jesu fötter och bort 
från ditt hjärtas tillbedjan.

Men texten lär oss också att i samma 
stund som du böjer dina knän vid Jesu 
fötter ljuder Jesu röst: ”Låt henne vara”, 
”Låt honom vara”. Samma röst som 
i skapelsens morgon sa ”Varde ljus”, 
samma röst som en gång sa ”Lasaros 

kom ut”, samma röst ljuder nu till ditt 
försvar och beskydd.

Han som skapar när han talar, han 
som med sitt ord ger liv, tar emot din 
tillbedjan och träder upp till ditt försvar. 

Texten avslutas med Jesu ord om att: 
”hon (Maria) har sparat sin balsam till 
min begravningsdag”.

Kan det vara så att Maria är den första 
i kretsen runt Jesus som anar vad som 
snart ska ske, anar korset?  Kan det vara 
så att Maria i sin tillbedjan får ta steg in 
i en profetisk dimension?

Kan det vara så att det endast är vid 
Jesu fötter, när jag ger mitt dyrbaraste i 
tillbedjan till honom, som dörren till det 
profetiska öppnas?

Min längtan är få leva i den dimension 
som Jesu ord ”Låt henne/honom vara” 
skapar.

Min längtan är att i tillbedjan få ta steg 
in i det profetiska.

Vad är din längtan?
Vill du böja dig med mig vid Jesu 

fötter?

fortsättning från sidan 9
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