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Hands Up – Hands out! 

Att handla rätt och rättfärdigt är mer 
värt för Herren än offer.
Ordspr. 21:3

Kristen-livet kan tyckas motsägelsefullt. 
Faktiskt rent av omöjligt. Nåden allena 
säger Luther. Tron utan gärningar är död 
dundrar aposteln Jakob. I GT vimlar det 
av lagar och budord men i NT så tycks Je-
sus ta rätt lätt på både sabbat och fromma 
regler, något som (med viss rätta?) upprör 
prästerna.  I samma veva förklarar han för 
den teologiska eliten bland judarna att de 
gått vilse bland alla regler och förbud och 
han gör det genom att knyta an till det in-
ledande bibelordet. Budskapet är rakt på 
sak: ni har ju inte fattat nånting. 

Vi vill förstå. Vi vill veta vad som beha-
gar Gud. Vi vill göra rätt. Det ville farisé-
erna också. Och precis som de så landar vår 
längtan lätt i gärningar och beteenden. Att 
läsa bibeln, be och lovsjunga kan aldrig vara 
fel. Känns bra. Är bra. Och visst hummar 
väl Gud belåtet och ger oss en ”high five” 
när vi kravlar ur sängen en söndag morgon 
och går till kyrkan?

Ordet, bönen, gudstjänsten är själv-
klara delar av det kristna livet. Men…. 
för visst finns det ett men. Det finns nåt 
mer som gömmer sig där inne bland alla 
fromma beteenden och vanor. Något 
större, djupare, viktigare. Något som inte 
handlar om antalet besökta gudstjänster/
år eller hur ofta jag går fram för förbön.  

För mig blev mötet med den moderna lov-
sången ett riktigt lyft – i dubbel bemärkel-
se. Att få tillbe Gud med min egen gene-
rations musik var ren och skär lycka och en 
både själslig och kroppslig befrielse. Hands 
Up. Jag, som stått med armarna i kors hela 
mitt liv, kände rent fysiskt hur händerna 
lyfte mot himlen. Signalen var tydlig - jag 
ger mig. Jag vill röra vid dig. Risken är att 
vi stannar där – med händerna mot himlen 
och ögonen på lovsångsbandet eller på tex-
ten på väggen. Det är rätt, det är gott och 
ändå…..efter Hands Up kommer Hands 
Out. På konferensen Lovsångs hemsida  
har vi uttryckt det så här: ” Lyfter vi våra 
händer i lovsång behöver samma händer 
räckas ut i kärleksfull omsorg till andra, 
till fattiga, till behövande”. Tillbedjan och 
barmhärtighet i ett och samma liv. Utan 
Guds kärlek i våra hjärtan fattas något i alla 
våra goda gärningar. Paulus beskriver detta 
på ett lysande sätt i 1 Kor 13 och Profeten 
Mika formulerade det så här redan 700 år 
före Kristus:
Människa, du har fått veta vad det goda är,
det enda Herren begär av dig:
att du gör det rätta,
lever i kärlek
och troget håller dig till din Gud.

Predikaren komprimerade ner det kristna 
livet i två mättade rader: älska Gud och håll 
hans bud . Drygt 3000 år senare formule-
rade bandet DC Talk samma budskap i sin 
hitlåt ”Luv is a verb”. Det är ett livsmotto 
att leva och dö för. 
Text: Lars Petersson
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Båda brinner för att inspirera till 
lovsång och tillbedjan med samma 
musikaliska uttryck. Nu släpps Mar-
tin Börjessons och Johan Åsgärdes 
gemensamma skiva – ”Över allt”.

Martin Börjesson är musikledare i Nim-
buskyrkan Öckerö och skivdebuterade re-
dan 2009 på David Media med ”Vår Fader 
i himlen”. Johan Åsgärde skivdebuterade 
2004 med ”Jesus är Herre” och är kom-
positör och producent, också han med en 
bakgrund som musikledare i församling.

Det var så de träffades och märkte hur 
lika de tänkte kring väldigt mycket – inte 
minst musik. Och när de tillsammans an-
svarade för lovsången på teamevangelisa-
tions läger på Öckerö 2011 började tan-
ken på en gemensam produktion att gro.

Vill stärka den lokala församlingen
– Från starten var vi burna av samma tan-
ke, säger Johan. Varför en lovsångsskiva 

till, kan man undra, men det är verkligen 
för att betjäna kristenheten. Vi har tagit 
fram ett material som vi tror kan fung-
era och fylla ett behov i den lokala för-
samlingen.

Båda är pianister och har samma inrikt-
ning musikaliskt.

– Det känns verkligen som att vi är brö-
der, vi är så synkade och drar åt samma 
håll. Från första början har vi haft ett så-
dant flyt i detta och verkligen känt Guds 
ledning, säger Martin.

Både nyskrivet och översatt
Även om de nu släpper skiva tillsam-
mans har de valt att göra det med helt 
egna spår. Efter debuten 2009 hade Mar-
tin verkligen fått smak på att plocka ut 
favoritsånger från musiker som Israel 
Houghton och Tim Hughes och över-
sätta dem till svenska. Resultatet den här 
gången är sex spår med nyskrivna svens-
ka texter av Martin. 

två pianister 
med samma 
själ och hjärta
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         Martin Börjesson
 ålder:  40 år
 Bor:  amhult, torslanda
 Familj:  Fru sofia, barnen mattis 4 år  
  och Bella 2 år
 roll på skivan:  översatt och spelat in sex av  
  spåren
 gör:  musikledare i nimbuskyrkan),  
  öckerö. Frilansar som musiker/ 
  kapellmästare, lovsångsledare,  
  inspiratör i lovsång & tillbedjan
 intressen:  tillbringa tid med familjen i  
  stugan, fiska, resa – gärna till  
  min favoritstad new york
 lyssnar på: utöver lovsångsplattor med  
  israel houghton, tim hughes,  
  planetshakers – Bruce hornsby,  
  oskar linnros, rascal Flatts 
 läser:  biografin om steve jobs, ”För- 
  vandlad” av anders-petter sjödin
 Film: verkligen ingen filmfanatiker,  
  men senast på bio ”skyfall”
 Förebild:  Bruce hornsby! hans känslighet  
  och tajming i sitt pianospel in- 
  spirerar mig nåt grymt. den  
  svenska grammyvinnaren  
  jonas myrin, som lyckas kom- 
  binera ett ödmjukt, gudstillvänt  
  hjärta med förmågan att skriva  
  världskända hits.
 dröm:  att i ännu större utsträckning  
  få resa och inspirera försam- 
  lingar, sångare och musiker

         Johan Åsgärde
 
 ålder:  going on 33
 Bor:  örebro
 Familj:  Fru och tre barn. (när skivan är  
  klar om allt går som det ska)
 roll på skivan:  producent, artist och låtskrivare
 gör:  producent och låtskrivare.  
  Försöker leva som en lärjunge i  
  vardagen!
 intressen:  musik, snickra, fiske
 lyssnar på: jag har genom min uppväxt  
  gått igenom de flesta musikstilar  
  tror jag. musik med tillbedjande  
  och förkunnande innehåll. keith  
  green, petra, john michael  
  talbot, hillsong, michael card,  
  är namn som tidigt har influerat  
  mig. idag lyssnar jag gärna  
  på klassisk musik och gammal  
  retro musik när jag ska slappna  
  av. louis armstron, edith piaf,  
  Frank sinatra, dean martin....
 läser:  Ett kort uppehåll på vägen  
  från Auschwitz
 Film: gillar det mesta som har ett  
  innehåll som inte bara består  
  av slash, boom, bang! gärna  
  livsberättelser
 Förebild:  Från botten av mitt hjärta: jesus
 dröm:  att få leva resten av mitt liv  
  i guds vilja och mer och mer få 
  fullborda hans kallelse över  
  mitt liv

Johan däremot har valt att presentera fem 
helt nyskrivna sånger som han kompo-
nerat tillsammans med sin kollega Mat-
tias Frändå. 
– Vi har såklart varit inblandade i varan-
dras låtar, men i huvudsak kan man säga 
att det är en skiva med två artistdelar i, 
säger Johan.

Martin fyller i:
– Ja egentligen är det två separata kit 

som satts ihop, där vi hjälpts åt för att 
överbrygga lite.

Internationellt tidsenligt sound
Vad får lyssnaren med sig? Vad är det som 
karaktäriserar ”Över allt”?

Både Martin och Johan har varit över-
ens om att söka efter ett internationellt 
sound, tidsenligt och fräscht. De ville hitta 
ett musikaliskt språk som människor kän-
ner sig hemma i idag.

– I grunden är det en ganska poppig 
produktion, men både Johan och jag kän-
ner en stark förkärlek till den gamla sång-
skatten och det sätter sina spår. Det ger en 
speciell ton i produktionen, säger Martin.

Guds trofasthet och nåd
Temat för skivan textmässigt handlar 
mycket om Guds eviga egenskaper, hans 
trofasthet och nåd.

– Nästan varje sång drar åt det hållet, 
säger Martin.

– Känslan vi vill förmedla är att Gud 
står över tiden, han har hela perspektivet 
– och ändå är han så involverad i våra dag-
liga liv. Det är en rätt bra utgångspunkt 
för tillbedjan! Att få komma inför samma 
Gud idag som Abraham tillbad för flera 
tusen år sedan, säger Johan.

Deras gemensamma förhoppning är 

också att produktionen ska andas en in-
timitet, att sångerna verkligen ska ”sma-
ka sant”.

– Vi vill att det ska kännas att det kom-
mer inifrån, säger Johan. Jag hoppas verk-
ligen att den som tar med sig den här ski-
van hem träffas av budskapet och att det 
hjälper dem i deras lovsång.

Bondpojken som blev kompositör
Två brinnande hjärtan för lovsång. För 
att förstå Johans och Martins starka pas-
sion får man kanske titta tillbaka i tiden 
en smula. Johan växte upp på en gård i 
Småland, hamnade via jobb och studier i 
Örebro där han läste på Musikhögskolan. 
I nästan fem år jobbade han sedan som 
musikledare i Missionskyrkan Donsö. Så 
småningom läste han vidare till kompo-
sitör och producent och arbetar idag till-
sammans med kollegan Mattias Frändå 
och Oliver Lundström i egen studio, skri-
ver mycket populärmusik, men ägnar sig 
också åt projekt som den här skivproduk-
tionen med Martin.

– Lovsång har alltid varit ett väldigt 
viktig inslag i mitt eget personliga an-
daktsliv, men också i min kallelse. Och 
ibland har jag upplevt att det inte funnits 
färdiga sånger för det jag bär inom mig. 
Därför började jag sätta musik till mina 
böner och tankar, berättar Johan.

Läraren som blev musikledare
Martin växte upp i Skåne med en mam-
ma som var lovsångsledare och som ti-
digt lät honom vara med och ”prova på”. 
Han sökte sig så småningom till Bibel-
skola Livskraft med lovsångsinriktning, 
senare blev det studier på Institutet för 
Tro & Musik (ITM) och därefter utbild-

fortsätter på sidan 8
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ning till musiklärare på Musikhögsko-
lan i Göteborg.

– Men det blev aldrig något lärarjobb. 
Jag hamnade direkt som musikledare 
i Nimbuskyrkan Öckerö där jag varit i 
snart sju år, säger Martin.

Även om de båda har sina jobb idag 
reser de gärna runt till andra försam-
lingar för att inspirera för lovsång och 
tillbedjan.

– Målet med det här projektet var ju 
inte bara att släppa en skiva utan vi vill 
ju gärna presentera den live också. Vi 
hoppas att det här ska bli användarvän-
lig bruksmusik. Det är verkligen målet! 
säger Martin.

Lovsången viktig i vardagen
Varför är lovsången viktig för mig, som 
enskild kristen, i mitt vardagsliv med 
Gud?

– Jag tror man påverkas av det man 
fyller sig med, säger Martin. Väljer jag 
att fylla på mitt liv med sådant som inte 
är bra för mig så mår jag i slutändan inte 
bra. Men att ha som mål att alltid vara 
”uppkopplad” mot Honom som står över 
allt, det tror jag både är Hans vilja och 
något som färgar mig som människa. Sen 
faller jag ofta, men Han fångar upp mig 
och påminner mig om sin ständiga kär-
lek och närvaro i mitt liv.
Johan fortsätter:

– Lovsången blir en dubbel kommuni-
kation där jag tar emot av Guds kärlek 
och glädje över mitt liv och ger min hyll-
ning, kärlek och beundran tillbaka till 
honom som står över allt. Ett intimt ut-
tryck och språk inför vad jag känner för 
Gud, säger Johan.

Låt Gud genomlysa hela livet
Hur kan jag göra lovsången till en na-
turlig del av min vardag, inte bara något 
jag gör på söndag förmiddag i kyrkan?

Det handlar om, menar Martin, att 
låta Gud påverka oss så djupt att det lyser 
igenom i val, prioriteringar och synsätt.

– Talar vi om lovsång som ett tillbed-
jansuttryck tror jag att vi behöver stän-
dig påfyllnad med god sådan. Att hela 
tiden bära en sång inom mig som både 
tackar Gud för den han är, och som byg-
ger upp mig i min relation med honom, 
säger Martin.

Johan menar att vi tenderar att lyss-
na för lite på den lovsången som flö-
dar ut från Faderns hjärta ut över våra 
liv. En sång om kärlek, välbehag, gläd-
je och hur oersättliga vi är för honom.  
– När vi på det sättet solar oss i Hans 
härlighet så svarar vår insida med att vi 
vill lovsjunga Gud tillbaka. Umgås med 
Gud, lyssna till honom, tacka honom för 
det som alltid är sant. Hans godhet, tro-
fasthet, att han har all makt och att han 
alltid är för dig. Anden inom oss är all-
tid beredd att lovsjunga. När vi svarar ja 
på det så kommer även själen och krop-
pen att stämma in, säger Johan.

Text: Gabriella Mellergårdh

Samuel Lanes skiva The Fire är första 
soloskivan någonsin från Vineyard Re-
cords UK. Även fast han har växt upp i 
Vineyard och till vardags är lovsångsle-
dare på heltid i S:t Albans Vineyard så 
var det något som inte ens Samuel vågat 
tro var möjligt då Vineyard alltid haft 
som policy att inte göra ”artistskivor” ut-
ifrån att lovsången handlar om Gud, inte 
en enskild lovsångsledare. Men Samuel 
upplevde en kallelse från Gud att göra en 
enhetlig skiva – något som är svårt när 
många olika låtskrivare och lovsångsle-
dare medverkar - och till sin stora för-
våning sa skivbolaget ja.

Vi träffas på klassisk pingstmark i 
Mullsjö. Samuel och hans band är i Sve-
rige för att leda lovsång på Vineyard 
Nordens nordiska sommarläger. Det är 
hans första besök i Sverige och han är 
förväntansfull. 

– Mer än något annat längtar jag efter 
Guds närvaro säger han. 

–  visst vill jag att människor ska tillbe 
och sjunga med men det finns inget som 
går upp emot Gudsmötet.

Inget tonårsuppror
När Samuel var 14 år hade han två livs-
förvandlade upplevelser. En kväll i sitt 
pojkrum upplevde han Guds närvaro så 
intensivt att han blev rädd och sprang 
ner för att se på TV med syskonen. När 
han återvände till rummet var närvaron 
av Gud fortfarande stark. Han har ald-
rig haft något behov att göra uppror. Re-
dan som ung grabb lärde han sig älska att 
läsa sin bibel och vetskapen om att Gud 
är verklig har varit alltför stark. Och han 
känner stor tacksamhet till sina föräldrar 
och till Vineyards värderingar som han 
menar har haft stor betydelse för hans liv. 

Viktigt med mentorer
Samuel betonar vikten av mentorer. Själv 
har han haft förmånen att inspireras och 
”uppfostras” av  meriterade lovsångsle-
dare som Graham Ord, Brenton Brown 
och Marc James. Män med integritet som 
lärt honom att karaktär är minst lika vik-
tigt som att kunna sjunga och spela. Han 
lyfter också fram de värderingar som lov-
sången i Vineyard vilar på: integritet,  

guds  
närvaro  
slår allt
Text: Lars Petersson

två pianister 
med samma 
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Det menar Aaron Keyes, som kom-
mer till Sverige i oktober. Istället 
för en storslagen musikproduktion 
spelar han in en enkel avskalad 
skiva ”In the livingroom”.
 
Å ena sidan är han skivartisten och lov-
sångsledaren som turnerar Amerika och 
världen runt med sin musik. Å andra si-
dan är han fyrabarnspappan som tillsam-
mans med hustrun Megan lever det enk-
la, tjänande livet med ett stort hus som 
alltid är öppet för människor med behov. 
Lovsångsledare kommer från hela USA 
och bor hemma hos familjen Keyes, för 
Aaron tror på praktisk lärjungaträning. 

Lovsångsskola hemma i  
vardagsrummet
Vi pratar över Skype, det är tidig morgon 
i Atlanta, Georgia, och Aaron har smugit 
in på sitt kontor med en kopp kaffe efter-
som resten av familjen fortfarande sover.

– Det började med att jag hade unga 
lovsångsledare som gjorde praktik hos 
mig. Men jag kände att jag ville göra mer. 
Gå från praktik till lärjungaskap. Jag har 
lärt mig att ha unga ledare i mitt hem kan 
vara ännu mycket viktigare än att ha dem 
i mitt band eller på scen. Vårt hem är öp-
pet för alla människor med behov, men i 
första hand vänder vi oss till nästa genera-
tions lovsångsledare, säger Aaron.

Lärjungaträning och  
distansundervisning
Lovsångsskolan som har pågått sedan 
2007 börjar med en veckas intensiv lär-
jungaträning hemma hos familjen Key-
es. Sedan följer ett halvårs distansunder-
visning med Aaron som coach. Han har 

jobbat med ett hundratal lovsångsledare 
så här långt.

Men Aaron reser också en hel del, både 
ensam och med band, för att utmana, in-
spirera och träna lovsångsledare. I somras 
tillbringade han några veckor bland annat 
i Norge, Finland och Italien.

Lovsångsledare behöver  
vara herdar
– Det tog verkligen tag i mitt hjärta när jag 
insåg att i många länder – och också här 
i Amerika – har människor inte en aning 
om vad lovsång verkligen är. Vad som 
händer när vi sjunger. För visst sjungs det 
mycket lovsång, det finns många lovsångs-
ledare – men inte många herdar. Vi behö-
ver en ny och större vision, säger Aaron.

Själv har han formulerat sin dröm 
som ”10 000 fäder”. Att Gud ska resa 
upp 10 000 lovsjungande män och kvin-
nor som verkligen vet vad det innebär att 
leva ärligt och äkta i djup gemenskap med 
Gud, och som är överlåtna till att själva 
leda människor vidare till Gud.

Söka smörjelse  
före professionalism
Vad är den allra största utmaningen för 
lovsångsledare idag? Aaron tystnar och 
funderar.

– Jag tror att det är frestelsen att vara 
nöjd med att bara få sjunga, att göra en 
riktigt bra musikalisk produktion. Ser 
man det ytligt är det ju vad kyrkorna vill 
ha. Men på djupet vill vi något mer, vi vill 
lära känna Gud.

Det blir lätt så mycket glamour, me-
nar han. I USA har lovsångsledare bli-
vit ett karriärsval, en hel musikindustri. 
Men fokus hamnar lätt på stora konserter  

”Lovsången måste  
 leva i våra hem, i   
 våra vardagsrum”

”Unga lovsångsledare behöver lära sig hur man leder ett 
band på ett bra sätt, men ännu viktigare är att de lär sig 
att leda sina familjer rätt. Unga låtskrivare behöver ut-
veckla sin gåva, men ännu viktigare är att de vet hur de 
ska höra Guds röst. Vi behöver mer än klassrum, vi be-
höver lärjungaträning på samma sätt som vi ser i Jesu liv, 
genom Paulus och den första församlingen.”

”Saxat ur Aaron Keyes blogg (www.aaronkeyes.com)

i somras besökte han norge, i höst kommer han till sverige. 
aaron keyes längtar hjärtats lovsång, unikt formad utifrån 
den plats och den miljö där man befinner sig.
– det gör mig ledsen att mycket av all lovsång låter likadant. 
ni har massor av kreativa människor i skandinavien. ni har 
popgenier som robyn, roxette och donkeyboy. så låt inte 
er lovsång låta som atlanta eller australien!
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istället för det stora uppdraget, missions-
befallningen. Det handlar mer om spel-
ningar och fans än familjen. Mer om 
professionalism än profetisk smörjelse. 
Lovsångsgudstjänsterna handlar mer om 
produktion än Gudsnärvaro.

Vill utmana till enkelhet
– Vi amerikaner älskar det spektakulära, 
säger Aaron och ler. Men om du bara har 
förväntan på det spektakulära när det gäl-
ler Gud, då missar du det mesta av vad han 
gör.  Vi kan lovsjunga Gud i stora audito-
rier, men om vi inte kan lovsjunga Gud i 
våra hem, då har vi missat något.

Just därför kom skivan ”In the li-
vingroom” till, en enkel live-inspelning 
som han hoppas ska inspirera cellgrup-
per, kristna skolgrupper och familjer att 
lovsjunga Gud i det lilla och enkla sam-
manhanget. 

– Jag menar, hur lätt är det att sätta ett 
Hillsong-groove hemma i vardagsrum-
met?  Jag vill utmana lovsångsledare att 
öppna upp sitt liv bortom den perfekta, 
polerade ytan och visa mer av vem du 
verkligen är. 

Lär känna Gud på djupet
En lovsångsledare kan visa vägen till en 
fördjupad kärlek till Gud. 

– Men vad händer om lovsångsledaren 
inte själv känner Gud på djupet? Lovsångs- 
ledare borde leva ut ett liv som präglas av 
ett varmt äktenskap och goda familjerela-
tioner, sätta standarden för ett liv fyllt av 
glädje och godhet. Men vad händer om 
vi bara ser lovsångsledarna i scensatt ljus 
och rökridåer?

Aaron blir lågmäld när han berättar om 
sina allra mest minnesvärda stunder som 
lovsångsledare. Det har varit långt ifrån 

de stora scenerna. Det har varit i små, 
slutna sällskap bland människor vars his-
toria han känner. Att få leda i lovsång på 
en begravning där kvinnan som just för-
lorat sin man ligger på knä och ropar ut 
Guds storhet. Eller att sjunga lovsång i 
sjukrummet tillsammans med föräldrar-
na vars barn ligger för döden. 

Hitta balans mellan produktivitet 
och vila
– Det är kraftfullt. Gud ser hjärtat. Och 
när det gäller lovsång måste vi fråga oss, 
handlar det här verkligen om min kärlek 
till Gud eller handlar det om mitt ego?

Aaron har själv ställt sig den frågan. 
För ungefär ett år sedan bestämde han sig 
tillsammans med hustrun att dra ner på 
tempot betydligt. Livet snurrade för fort.

– Vi insåg att andligt sett hade vi det 
bra, men personligt sett hade vi det mi-
serabelt, säger Aaron.

Under det här året har han vilat, knappt 
skrivit någon ny musik, dragit ner på re-
sorna och slutat leda lovsång hemma i 
Grace Fellowship Church, Atlanta. Till-
sammans har han och Megan sökt Gud 
för hur deras framtid ska se ut.

– Vi måste hitta balansen mellan pro-
duktivitet och vila. Hitta balans för ti-
den vi ger åt lovsångsskolan och tiden vi 
behöver för vår familj. Försöka att inte 
åstadkomma allt på en gång, säger Aaron.

Text: Gabriella Mellergårdh

Namn: Aaron Keyes

Familj: Hustrun Megan och sönerna Cooper 
12 år, Judah 11 år, Nyle 7 år och Linen 4 år.

Jobbar: Som lovsångspastor i Grace Fellow-
ship Church, Atlanta. Driver också en skola 
för lovsångsledare utifrån sitt hem.

Discografi: Because (2003), Not guilty any-
more (2007), Dwell (2011), In the livingroom 
(2013)

intimitet, tillgänglighet. Han menar att 
just intimiteten i lovsången är något som 
är signifikativt för Vineyard. Detta att få 
röra vid Faderns hjärta och bli berörd.

Guds närvaro förvandlar
”The Fire” är ett resultat av Samuel liv 
och passion. Målet med skivan är inte 
främst att ge nya lovsånger till den lov-
sjungande församlingen utan att dra 
(föra/leda) människor in i Guds närvaro 
– att få ”möta sin Skapare”. Samuel åter-
vänder gång på gång till hur livsförvand-
lande Guds närvaro i en människas liv 
är. Den närvaron är det främsta motivet 
i hans liv som låtskrivare och lovsångsle-

dare samtidigt som han som alla kreativa, 
skapande människor vill bjuda lyssnaren 
på en högkvalitativ musikalisk upplevel-
se. Och där står The Fire ut bland andra 
skivor i ”lovsångsgenren” – just i det att 
den på samma gång är artistisk, tillgäng-
lig och mättad av något Större. Det som 
Samuel kallar för Gudsnärvaro!

Kort fakta Samuel Lane: 
Gift med Sarah. Lovsångsledare i St Albans 
Vineyard utanför London. 

Började leda lovsång vid 14 års ålder och 
inspirerad av Kevin Prosch började han 
skriva sånger samtidigt som han lärde sig 
spela gitarr.

Kuriosa: Samuel har växt upp tillsammans 
med Marcus Mumford, sångaren i världsbe-
römda bandet Mumford & Sons.
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fortsätter på sidan 18

På sin vandring hemifrån hyddan ner till 
floden, passerar hon en skogsdunge där 
hon ber en bön till trädgudarna som bor 
där. Efter en stund når hon en vidsträckt 
åker. Där står en statyett som föreställer 
en skörd- och fruktbarhetsgudinna. Hon 
stannar en kort stund och hoppas gudin-
nan inte är vred på henne. Så småning-
om når hon floden och böjer sig i vörd-
nad inför flodguden. Först efter det kan 
hon hämta sitt vatten, med en gnagande 
oro att någon av alla de gudar som befol-
kar hennes tillvaro ska bli vred eller tappa 
humöret. Flickan är sexton år och amale-
kit på Gamla Testamentets tid. 

Det är i det sammanhanget man ska 
läsa Israels till synes enkla trosbekännel-
se. Den är nästan fjuttig vid en första an-
blick: Hör, Herren din Gud är en! Israel 
har en Gud, medan de omgivande fol-
ken har många. Det kan se ut som en be-
gränsning av livet, vilket också Israeliterna 
ibland uppfattade det som. Men i denna 
kortfattade bekännelse låg deras beskydd 
och deras befrielse. Med andra ord: Vi har 
inte särskilda gudar för särskilda tillfällen, 

utan Israels Gud är Herre över hela livet. 
Det finns bara en Gud och Han är skapa-
ren och uppehållaren av allting. Den be-
kännelsen är den grund ur vilken all frisk 
andlighet hämtar sin näring. 

Sann fromhet
Genom hela den kristna kyrkans historia 
har trons människor fått slita med hur 
man ska se på andlighet. Hur uttrycks 
gudsfruktan och helighet och vad är sann 
fromhet i ordets bästa mening? 

Som predikant, pastor eller lovsång-
sledare kan man lätt tro att andlighet är 
synonymt med det som sker i det offent-
liga. Det är när jag predikar eller sjunger 
som tjänsten utförs. Det kan delvis vara 
sant, men bara delvis. 

Gång på gång söker den kristna tron 
hjälpa oss att hålla samman livet i en hel-
het och alla ska veta att det inte är enkelt. 
Enkelt uttryckt till dig som är lovsångsle-
dare: Man måste leva det man lovsjunger. 
Eller som en man i vår församling brukar 
säga: ”Det är en sak att säga halleluja, det 
är en helt annan sak att göra det…”

I Lukasevangeliet kapitel 10 finns den 
klassiska berättelsen om den barmhär-
tige samariern. Texten inleds med att en 
laglärd man kommer och frågar Jesus om 
det största budet. Jesus leder in samtalet 
på texten om det största budet av alla, om 
att älska Gud och nästan.1 Den laglärde är 
egentligen inte intresserad av ett djupa-
re liv, utan söker bara sätta dit Jesus. Han 
lägger hela frågan på ett teoretiskt plan. 
”Okej, jag ska älska min nästa som jag äls-
kar mig själv, men vem är då min nästa? 
Ge mig en glasklar definition av var grän-
sen för mitt ansvar går!” 

Jesus svarar faktiskt inte helt tydligt 
på frågan. 

Låt oss känna på texten. Prästen och 
Leviten har stora problem. Deras önskan 
är ju att ära Gud. De är inte rakt igenom 
onda människor, utan fromma personer 
med en längtan att göra rätt. Inställda på 
gudstjänst, lovsång och att tjäna Gud in-
ser de inte att möjligheten att behaga och 
ära Gud finns mitt framför ögonen. Vi 
vet inte hur de tänker då de går förbi den 
sargade mannen. Kanske tänker de inte 
alls, kanske de fullständigt saknar kontakt 
med insikten att de själva bärs varje dag av 
Guds barmhärtighet. Det är inte omöjligt 
att de viker åt sidan för att inte bli rituellt 
orena. Om de vidrör mannen och han är 
död kan de inte fira gudstjänst. De bärs 
av en idé om att radikal tro distanserar oss 
från de mest tilltufsade. 

Jesus i Hollywood
Om Jesus varit producent i Hollywood 
skulle hjälten i berättelsen vara en helt 
annan. Han skulle bära tydligare drag 
av Moder Teresa, kanske med en liten 
touch av Stålmannen. (Konstig hybrid, jag 

vet…) Men Jesus väljer ett annat sätt att 
hjälpa oss förstå hur detta funkar. Samari-
ern är på resa. Han är ute i ett ärende, på 
väg någonstans och det är en högst var-
daglig situation. 

Jag tror det är en poäng att Jesus inte 
målar bilden av en barmhärtighetens su-
perhjälte. Samariern råkar vara där just då 
och han låter sig avbrytas en stund. 

Vad är det som händer då samari-
ern närmar sig? Han får se mannen och 
det han ser gör något med honom. Han 
”fick se honom ligga där och han fylldes 
av medlidande.”2 Han lät det han såg på-
verka honom. Lukas berättar senare i sitt 
evangelium att när Jesus ”såg staden bör-
jade han gråta över den.”3 Som om det vi 
ser kan göra något med oss. Samariern går 
inte runt och söker någon att ösa sin oänd-
liga barmhärtighet över, utan det händer 
något med honom då han ser. 

Där vi står
Samariern är inte den ende i mannens liv. 
Han ger inte upp karriär, hus, säljer åsnan 
och allt annat han äger, utan han gör en 
begränsad insats. Detta är en viktig poäng 
av Jesus. Det är ingen solskenshistoria, el-
ler bibelns mest dramatiska liknelse vi lä-
ser, utan tvärtom. Det finns något vardag-
ligt, anspråkslöst och nästan futtigt över 
den. Som om Jesus önskar få oss att se att 
det utgivande livet inte måste ha något 
svulstigt och ouppnåeligt över sig. Som 
om det finns precis där vi står. 
Låt mig ge några korta slutsatser jag tyck-
er mig se:

att leva det 
man lovsjunger
text: fredrik Lignell , pastor i ryttargårdskyrkan, Linköping

1 5 Mos kap 6
2 Luk 10:33
3 Luk 19:41
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”Som himmel kysser jord” är Peter 
Bergstrands tredje skiva. En per-
sonlig hälsning om en Gud som är 
nära både i glädje och sorg.
– Jag har längtat efter att få ge ut 
den här, säger Peter.

Han har jobbat inom vården under näs-
tan hela sitt yrkesverksamma liv, och de 
senaste 15 åren inom psykiatrin. Varda-
gen för Peter Bergstrand består av mö-
ten med människor som på olika sätt 
kämpar med sorg och smärta. Ofta unga 
människor. 
Har det här påverkat ditt musikskapande?
– Absolut! Själv har jag också alltid haft 
ett stråk av vemod och melankoli inom 
mig som jag känt behov av att uttrycka. 
Men visst har musiken varit ett sätt att 
bearbeta det jag möter i jobbet. Jag skri-
ver musik nästan varje ledig stund, sä-
ger Peter.

Visa omsorg om den som är utsatt
Av de elva spåren på skivan är alla sånger-
na nyskrivna – så när som ”Sergels Torg” 
som Peter skrev för mer än tio år sedan 
då han fortfarande bodde i Stockholm. 

– Den handlar om människor i sam-

hällets utkant och att det finns ett an-
svar hos oss som fortfarande orkar att ge 
tröst och en hjälpande hand, säger Peter.

Han skulle önska att kristna i större 
utsträckning kom ihåg den sociala delen 
av evangeliet. Att det inte bara handlar 
om böner och lovsång utan att också i 
praktisk handling visa omsorg om med-
människan.

– Vi kan så lätt glömma bort det här 
enkla, bara att möta en människas blick 
och säga hej. Men vi måste ha den so-
ciala biten med oss för att det ska bli en 
helhet, säger Peter.

Från lovsång till berättande texter
Under 90-talet skrev han lovsånger som 
”Kom du helige” och ”Värdig är du”. 
Han har medverkat på flera lovsångs-
skivor och de två första egna produktio-
nerna ”En liten stund en evighet” och 
”Nådens tid” hade också tydliga drag av 
församlingssång och bruksmusik.

– ”Som himmel kysser jord” bygger 
på mer berättande texter. När man skri-
ver lovsånger måste det vara ganska enk-
la melodier och texter, lätta att sjunga 
med i för församlingen. Men sådana här 
sånger kan jag skriva med större frihet. 

det handlar om  
livets sårbarhet och  
kärlekens styrka

  Peter Bergstrand
 
 ålder:  43
 Bor:  lindome
 Familj:  hustrun Wiveca och barnen  
  isabella 9 år och jonathan 5 år
 arbetar:  heltid inom socialpsykiatrin i  
  mölnlycke
 musikalisk  
 bakgrund: sångare, gitarrist och låtskrivare  
  som medverkat på flera lov- 
  sångsproduktioner och nu ger  
  ut sin tredje egna skiva. var  
  ute och spelade mycket på  
  90-talet och frilansar fortfarande  
  en del i kyrkor och andra sam- 
  manhang. leder lovsång i  
  pingstkyrkan Billdal.
 musikalisk  
 inspiration:  klassisk musik, som händel  
  med sina fantastiska melodier,  
  har påverkat mig mycket.  
  annars är peter lemarc en  
  favorit. också artister som ted  
  gärdestad, lars Winnerbäck  
  och ulf lundell. jag inspireras  
  även av begåvade låtskrivare  
  som laleh, salem al Fakir och  
  oskar linnros. på 80-talet innan  
  jag själv började skriva blev det  
  mycket heavy metal.
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Fritt från hjärtat. Det behöver inte vara 
teologi, det kan vara poesi, säger Peter.
Bara skivans titel i sig klingar poetiskt, och 
det är precis så Peter vill ha det.

– Då händer det något i mötet med 
lyssnaren. Poetiska texter skapar olika 
tankar och känslor i människor.

Började skriva när han mötte Gud
Peter är gitarrist och skriver gitarrbase-
rad musik.

– Men här har jag valt att lägga gitar-
ren lite åt sidan för mer keyboard och pro-
grammering. Det handlar om att kliva ur 
trygghetszonen lite och göra en mer elek-
tronisk produktion, säger Peter.

Det var med berättande sånger han 
började sitt låtsnickrande, inspirerad 
och berörd av Freda´s ”Tusen eldar” och 
Bengt Johanssons ”Vind över vatten”.

– Jag har alltid hållit på med musik 
men när jag var i 17- 18-årsåldern var 
det som om en kran skruvades på, ett flö-
de som bara kom. Det var i samma veva 

som jag fick möta Gud riktigt ordentligt, 
berättar Peter.

Vill turnera mer framöver
”Som himmel kysser jord” släpps i slutet 
av september. Innan dess blir det sing-
elsläpp av med förhoppning att komma 
ut på radion.
Kommer du också att turnera med de 
nya låtarna från skivan?
– Ja absolut, det vill jag verkligen. Och det 
vore jättekul att kunna nå lite mer utan-
för kyrkan den här gången, säger Peter.

Paul Biktor Börjesson är producent och 
musiker på ”Som himmel kysser jord”. 

– Han har betytt väldigt mycket för 
soundet och ljudbilden och har verkligen 
varit min högra hand i detta projekt. Det 
här är andra soloskivan som vi samarbe-
tar på, säger Peter.

Övriga medverkande musiker är Ted 
Hector, keyboard; Jens Lindell, trummor 
samt Anna Enbert Lillberg, kör.

Gabriella Mellergårdh

Vår blick kan bli märkt av Guds barmhär-
tighet så vi ser som Han ser.

Barmhärtighet är inte en känsla, utan 
en handling! Det var inte vad samariern  
känner, utan vad han gör som är poängen.4

Gud kallar inte primärt till hjältedåd, 
utan till vardagsvärme. Vem finns i din 
närhet som du kan möta? En ensamstå-
ende mamma som saknar barnvakt, en 
granne utan bil som behöver skjuts, el-
ler kanske en familj som inte kan betala 
sina räkningar?
Barmhärtighet är konkret och involve-

rar vår tid, vår energi och våra resurser. 
Den som inte kan betala hyran behöver 
inte förbön eller en tanke, utan pengar 
på kontot.

På det sättet kan vi få hjälp att få livet 
att sitta samman. Den Gud vi lovsjunger 
i gudstjänsten är också den som önskar bli 
synlig i familjen med lite för många räk-
ningar. Det är en sak att säga halleluja, 
men en helt annan att göra det.

4 Luk 10:37
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