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LEDARE

Det är dramatiskt när David ska föra upp 
förbundsarken till Jerusalem. Företaget 
slutar i katastrof och en man dör efter-
som David ignorerar Guds befallningar 
om hur det ska gå till. David blir både 
besviken på Gud och rädd. Han lämnar 
arken i tre månader hos Oved-Edom 
men när David hör att Gud välsignat 
Oved-Edom och hela hans familj be-
stämmer han sig för ett nytt försök. Den-
na gång har han läst på och arken bärs 
enligt Herrens instruktioner. Borta är 
fruktan från första försökets misslyckan-
de. Än en gång dansar David med liv och 
lust framför arken, ja han struntar full-
komligt i sin kungavärdighet och hoppar 
och dansar lättklädd inför Gud. När man 
nått den avsedda platsen offrar David till 
Gud, välsignar folket och delar ut gene-
rösa gåvor. 

När David kommer hem för att 
välsigna sin egen familj möts han av 

hustrun Mika som spyr ut sitt förakt. 
Hon raljerar över att David skämt ut 
sig inför folket som vore han ”det vär-
sta patrask” och där David i uppriktig 
glädje gett sig hän inför Gud där väljer 
Mika att stänga sitt hjärta. David re-
spons är att han bara hade haft ögon 
för Herren och att hans anseende var 
det sista han tänkte på. Kapitlet av-
slutas med ett konstaterande att Mika 
förblev barnlös i hela sitt liv. 

Jag blir alltid lika provocerad av 
denna berättelse, främst för att den ut  - 
manar min egen tillknäppthet. Det 
finns en märkbar människofruktan i den  
frikyrkomiljö jag växt upp i. Ingen vill 
sticka ut och vi blir lätt genererade 
när någon vågar bryta det vedertagna 
beteendet. 

Visst lovsjungs det i både kyrka och 
kapell men ibland får jag känslan att 

Ett nyårslöfte  
efter Guds hjärta Text: Lars Petersson 
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Hösten 2014 kom skivan Eksplos-
jon ut, David André Østbys första 
soloskiva på norska. Men han är 
allt annat än skivdebutant. I baga-
get finns tre live-plattor från Ung-
fila, medverkan på två live-plattor 
från den stora musik- och mis-
sionsfestivalen Skjærgårds, samt 
två soloskivor på engelska. 

David André är en erfaren låtskrivare och 
lovsångsledare. Han är dock inte lika känd 
i Sverige som i Norge, där hans sånger 
an vänds flitigt i många sammanhang.

När Eksplosjon kom ut toppade den 
för en tid Itunes-listan och var således 
den mest nerladdade skivan i Norge. 
Plattan tog sig även en bra bit upp 
VG-listan i Norge, listan över de mest 
sålda skivorna under en viss period, alla 
kategorier.

Nu är sångerna från Eksplosjon över-
satta till svenska och vi tog en prat  stund 
med David André Østby om lå t skriv ning, 
tillbedjan och materialet på skivan.

Vad har varit din önskan med 
Eksplosjon?
- Att förmedla uppenbarelse över det 
centrala i evangeliet: Jesus, Korset, Guds 
kärlek och genom det väcka förundran. 

En norsk  
explosion på 
svenska

Jag har stor respekt för sångens makt att 
forma människor teologiskt och önskan 
har varit att kombinera det välkända med 
det nyskapande.
Vad kännetecknar en ”bra sång”?
- Att sången står för sig själv, antingen 
den sjungs a cappella eller med komp. 
En bra sång vill man höra och sjunga om 
och om igen. Den ska kombinera något 
igenkännande från förr med något friskt 
och fräscht. Till sist behöver en bra sång 
kunna sjungas av många olika människor, 
i olika åldrar. 
Hur ser din låtskrivningsprocess ut?
- De bästa idéerna får jag när jag inte för-
söker skriva och skapa, mitt i vardagen. 
Från första idé till färdig sång tar det ofta 
lång tid. De flesta sångerna på skivan har 
tagit mer än ett år att skriva. En önskan 
om ständigt förbättrande påverkar mitt 
skrivande. Alla sånger på skivan, utom 
två, är skrivna tillsammans med andra och 
jag tror mycket på co-writing.

En större uppenbarelse
Allas resa fram till nuet har startat någon-
stans. I David Andrés fall spelade både 
familjen och andra människors upp-
muntran en central roll. 

- En av orsakerna till varför jag gör 
det jag gör idag är att jag som barn tog 

Text: David André Østby 
Bild: Torkild Groven 

Bild: Dag Skorstøl
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piano lektioner, påhejad av mina föräldrar. 
Min egen ambition var dock inte så hög 
alltid! När jag som 16-åring kom med 
i ett lovsångsteam blev det en räddning 
för mig. Både socialt att få vänner, men 
även i förhållande till kyrkan och tron. 

Människor runt mig såg och bekräf-
tade mina starka sidor. Sakta växte det 
fram en längtan att hjälpa andra att förstå 
vad tillbedjan handlar om.
Vad är lovsång och tillbedjan?
- En respons! Ska man ge respons behö-
ver man ha sett. Min passion är att hjälpa 
människor att se Gud genom sånger jag 
skriver, genom texter som ger en större 
bild av Gud. Ju större uppenbarelse, de-
sto större respons!
Vilka föredömen har du haft för det du 
är och gör?
- För min tro är det framför allt mina 
föräldrar. Som låtskrivare är bland andra 
Reuben Morgan, Hillsong, ett föredöme. 
Han skriver enkla sånger som säger 
mycket. I min tjänst i församling har jag 
inspirerats av Tim Hughes och Holy 
Trinity Brompton i London. Tim har 

Namn: David André Østby 

Familj: Gift med Marian, 3 barn Lukas Emile 
(7), Julian (5) och Matheo (1)

Gör: Lovsångsansvarig i Filadelfiakyrkan, 
Oslo, och är ledare för lovsångslinjen på 
församlingens bibelskola. Utöver detta 
besöker han kyrkor i sin funktion som lov-
sångsledare.  

valt att satsa fullt ut på det lokala samman-
hanget, att bygga församling. Mötet med 
dem har gett mig själv tro på förändring 
och framtid för en etablerad flergene-
rations-församling! 

Det är lätt att fångas av stora drömmar 
om sin egen framgång, att vinna hela 
världen. Men först och främst önskar jag 
vinna mitt eget hjärta och den församling 
jag är satt att betjäna i Oslo. 

Betjäna rummet
Många församlingar står inför utmaning-
en att förenas över generationsgränser. 
David André poängterar behovet av att 
ha en tydlig riktning som ledarskap, men 
också öppna ögon för hur sammanhang-
et man befinner sig i ser ut.

- Allt som lever utvecklas. Vi ärar de 
som gått före oss, tiden bakåt. Vi lever i 
nuet och vill satsa på framtiden. Vad har 
Gud på gång? 

Det har i perioder varit förenat med 
stor frustration att leda lovsång i en fler - 
generations-församling. Under en  
period saknade jag responsen i 

för samlingen och blev till slut en arg 
lovsångsledare. En arg lovsångsledare är 
en dålig lovsångsledare. Men jag har fått 
tillbaka kärleken till församlingen! Vi har 
en riktning i kyrkan vart vi vill fokusera: 
Mot yngre och framtiden. Då vi tydligt 
vet huvudrikt-
ningen, blir inte 
bredd ett hot. 
Hur kan det 
ta sig konkreta 
uttryck?
- Genom att vi 
betjänar rum-
met. Mycket av 
det vi spelar i 
våra kyrkor i 
dag hämtas från inspelningar på stora 
stadions eller kyrkor med tusentals del-
tagare. Sedan hämtar vi in detta i vårt 
missionshus på sextio personer och det 
blir en krock!  

Hur ser rummet ut? Är det ett litet 
rum, då funkar inte rockkonserten. 
Ibland blir lovsångsledare för upptagna  
av att kopiera ett uttryck. Men det viktiga 
för en lovsångsledare är att betjäna 
rummet och de människor man anför-
trotts. 

Förr sjöng jag en psalm i kyrkan för 
att jag var tvungen, nu gör jag det för att 
jag vill betjäna de som är där, det är en 
stor skillnad på fokus. Risken med att vi 
så gärna vill göra alla nöjda, är att ingen 
blir nöjd. Så ser det tyvärr ut i många av 
våra kyrkor i Sverige och Norge. Jag tror 
på tydlig riktning och på generositet. 
Vilka andra utmaningar möter våra  
kyrkor när det rör lovsång och illbedjan?
- De flesta i våra kyrkor kommer in i lov-
sångsteam ur en musikalisk bakgrund, att 
man sjunger eller spelar ett instrument. 
Risken finns då att man överbetonar den 
musikaliska sidan, men underbetonar 
den andliga sidan. 

Våra lovsångsteam har många gånger 
en bristande förståelse för vad lovsång 

rent teologiskt är, då bildas ett gap. De 
som blir ledda förstår inte och de som 
ska leda andra förstår inte riktigt heller 
vad vi gör. Detta har skapat en onödig 
lovsångs-utmaning för våra kyrkor i 
Skandinavien. 

Vilka ljuspunkter 
ser du framåt?
- Inte minst allt 
tvär-kyrkligt ut-
byte som pågår 
och växer! Jag 
medverkar själv i 
många samman-
hang utanför 
pingströrelsen, 
som jag är en del 

av. Det är fantastiskt att se hur tillbedjan 
förenar kristna och den större öppenhe-
ten tror jag att vi kommer att få se mer 
av framåt!

Likaså utbytet av lovsång över våra 
nationsgränser mellan Norge och 
Sverige, att sånger hittar vägar för att 
berika varandra mer och mer. Vi är för 
små för att stå ensamma!

”Det är lätt att fångas av stora 
drömmar om sin egen framgång, att 

vinna hela världen. Men först och 
främst önskar jag vinna mitt eget 

hjärta och den församling jag är satt 
att betjäna i Oslo.” 

Bild: Torkild Groven

Bild: Anders Kjøndal
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Kroppspråket är vårt första språk 
och vi har många fler upplevelser 
än vi har ord. Dansen och rörel-
sen är en gåva och en skatt från 
vilken vi alla kan upptäcka allt 
mer hjälp, en enorm kraft och en 
stor glädje. Och vårt uppdrag är 
att återerövra dansen till dess 
ursprungliga syfte – att ära Gud, i 
förundran över hans majestät och 
mysterium. 

Dansens grund finns i Skaparen och ska-
pelsen, i stort och i smått. Ute i univer-
sum, liksom inne i våra kroppsceller, är 
det rörelse. Liv är rörelse. Vi är alla ska-
pade till Guds avbild och eftersom den 
stora kreatören, som inte bara uppmunt-
rar oss, utan även uppmanar oss alla - att 
dansa till hans ära, så borde vi verkligen 
inte tveka. ”Låt er ande leda er. Ni är ju 
kallade till frihet… tjäna varandra i kär-
lek!” (Gal. 5:13). ”Därför ber jag er, bröder, 
vid Guds barmhärtighet, att frambära er 
själva som ett levande och heligt offer som be-
hagar Gud. Det skall vara er andliga guds-
tjänst.” (Rom. 12:1) ”Må de lova hans 
namn under dans.” (Ps. 149:3) Det finns 
mycket att hämta i Bibeln om dans i till-
bedjan. Herren vet att det också är ett 
sätt för oss att få rätt perspektiv på om-
givningen, på livet och på oss själva tror 
jag, precis så som det är med tillbedjan 
överhuvudtaget. Han vet också att om vi 
använder kroppen så ger vi oss hän med 
vår hela varelse. Och vi har då tagit steg i 
tro, och kommit en bit framåt, eller lite 
djupare. Herren vill också, i sin omsorg, 
upprätta oss. Inte undra på att han upp-
manar oss att dansa! Människan har alltid 
dansat. Ursprungligen även de kristna. 
Återerövring pågår.

Inför Gud blir vi genomskinliga 
och Han möter oss.
Gud vill möta oss personligen. Och det 
gör han i dansen, i ditt inre. När du är 

Dans i tillbedjan.  
Att återerövra  
det naturliga  
Del 1 - karaktär 
Text: Tove Liljedahl 
Bild: Helena Blanco
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När GUD är viktigast! Ansök till läsår 15/16 NU!  

4 mil norr om Umeå - dalkarlsa.nu

utövare av dans kan du uppleva en ge-
nomskinlighet och ärlighet. Ditt uttryck 
och rörelser kommer att tala – vilka de 
än är. Kom ihåg hur älskad du är. När 
du är åskådare tar du del av rörelser och 
uttryck och kan bli berörd i ditt inre, 
utan att du är beredd på det. Ny forsk-
ning visar att det visuella snabbare når 
den del av din hjärna som de kallar 
känslohjärnan, än den del som kallas 
förnuftshjärnan. Därför behöver det 
inte processas först, såsom t.ex. ord. 
”Predika alltid evangelium, och om nödvän-
digt, använd ord” sa Fransiskus av Assissi. 
Och vi behöver en stor mångfald i till-
bedjan och olika kreativa uttryck för att 
reflektera något från bilden av en stor 
och levande Gud. Samtidigt kan han 
tala till oss, väldigt personligt, om vi 
lyssnar och umgås nära honom. 

Vilka kan hindren vara?
Oavsett om det är spontan dans, kore-
ograferad dans, profetisk dans eller ge-
menskapsdans, så finns det hinder att 
överkomma, både inre och yttre. Och 
eftersom kraften i dansen är så stark så 
är motståndet i andevärlden stort. Stan-
na gärna upp och fundera en stund över 
detta. Låt oss hjälpas åt att besegra hin-
der på vägen. 

Flera nycklar – SMD, vårt Ngoma.
Man brukar prata om att lovsången är en 
nyckel. För några år sedan, efter en stund 
av bön, fick jag denna bild: Det finns fle-
ra nyckelhål och det är fler än en nyckel 
som ska sättas in i en stor port. Det är en 
nyckel för sången, en för musiken och en 
för dansen. Och dessa tre behöver vridas 
om samtidigt! Då kommer den stora 
dörren att öppnas mycket mer, och inte 
bara på glänt. Sång-musik-dans, SMD. 
Det kan vara vårt uttryck och tänk, precis 
som man i Tanzania och Kenya har ’Ng-
oma’ – ett ord för dans-sång-trummor. 
Där skiljer de aldrig på dessa tre.

Vilken bild vill vi ge av vår le-
vande Gud…
… när barn eller nya bekanta besöker 
vår församling eller samling? Om vi inte 
tar med kroppen i tillbedjan så blir vi 
inte hela inombords. Han känner ju oss 
väl och vill förnya vår karaktär på dju-
pet. Då kan vi också återspegla honom 
bättre. Och Herren engagerar hela sin 
församling, hela sin kropp. De vackra 
katedralerna är byggda som visuella ut-
tryck för Guds storhet. Kroppen är vårt 
tempel som vi alltid har med oss. När vi 
dansar och rör oss inför Gud förändras 
vi. Även de som eventuellt ser på. Är det 
en spontan dans inför Gud så kan om-
givningen bli berörd av äktheten i det 
du uttrycker. Det kan vara sorg, det kan 
vara glädje, det kan vara bön för någon-
ting. Är det en koreograferad dans med 
äkta syfte att ära Gud, så kan åskådarna 
bli berörda av budskapet som förmedlas, 
något som Gud vidrör hjärtat om eller 
bara känslan i danser de ser.

Gud delar inte sin ära med någon. 
”Att dansa i Martha Graham dance compa-
ny, det var stort. Men att dansa för Herren, 
det är mycket större!” Det var Steve Rooks,  
från USA, som summerade erfarenheter 
som professionell modern dansare på 
högsta nivå, världsligt sett. Det berörde 
mig. Vi får inte fastna i fokus på oss själ-
va eller på sammanhanget, för det är 
Gud vi ska ge äran. (Se t.ex. Jes. 42:8) 
Annars är vi inte i funktion. 

Dans är för alla! Oavsett amatör 
eller proffs. Oavsett ålder. Det är aldrig 
försent och det finns så många uttrycks-
sätt, stilar och tillfällen. Dessutom, 
för Gud är allting möjligt! Vi får utgå 
från oss själva, uppmuntra varandra, 
lyssna in och se på honom och utgå från 
hjärtat. ”När vi sträcker oss upp mot Guds 
härlighet så faller vi ner i tillbedjan”, så 
uttrycker sig Matt Redman (”På helig 
mark”).  Pannan mot golvet kan vara 

en enkel början, en kroppsposition som 
visar stor vördnad.

”Det finns helande bakom rädslans 
murar. De mest underbara dagar av lov och 
pris ligger framför oss. De kommer när vi 
lärt oss att inte längre bry oss om vad folk 
tänker eller tycker om oss; de kommer då vi 
vandrar i den seger som är reserverad för 
det folk som prisar Gud.”

 (Darlene Zscesh, “Gränslös lovsång”.)
Låt oss vrida om de tre nycklarna 

tillsammans. Let go! Let God! För 
där Guds ande är, där är frihet! Och 
under vår dans i tillbedjan stiger lovet 
och Jesus blir uppenbarad, innan vi vet 
ordet av.

Fakta:

Tove Liljedahl: utbildad danspedagog, frilan-
sande dansare, konsulent i Studieförbundet 
Bilda. Boende i Sundsvall med sin man och 
två söner. Tove är även verksam i styrelsen 
för Psalto – Kristna Dansgemenskapen i 
Sverige, ett nationellt nätverk för dans till 
Guds ära, oavsett nivå. Psalto är en del av 
International Christian Dance Fellowship, 
www.icdf.com
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Två dagar efter de avskyvärda 
bombattackerna mot Boston 
Marathon, som krävde tre liv och 
skadade 264 män, i april förra 
året, vaknade det kristna paret 
Stephen och Emily McAlpin av 
något som de trodde var ett fyr-
verkeri.

Halleluja  
–oavsett!

Med 20 polisbilar i släptåg, flyr de två 
huvudmisstänkta terroristerna genom 
den lilla staden Watertown i Massachu-
setts. Den vilda färden slutade i paret 
McAlpine’s trädgård, där det totalt av-
fyras 200 skott mellan polisen och de 
misstänkta. Flera av kulorna går rakt 
igenom McAlpine husväggar. Paret, 

Fortsätter nästa sida

Kolla närmare på 
www.möt.info

Följ oss gärna:
Anmäl dig till vårt  

nyhetsbrev via koden 
eller gilla oss på fb!

13.-15.mars

Hög tid att anmäla sig! 

Med stöd från:
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Fortsätter på sidan 16 Foto: Andreas Joakimson

som nu förstått att det inte handlar om 
fyrverkerier, söker skydd i badkaret. 

Och de tror att deras sista stund har 
kommit.

På frågan från en journalist om vad 
de efteråt skulle säga till människor 
som befinner sig i stor fara, sade paret: 
"I en situation med mycket fruktan, finns 
det egentligen bara två alternativ: att 
tillbe Gud eller att inte göra det. När du 
fruktar för ditt eget liv, blir valet mycket 
enklare. Om han räddar dig i det ögon-
blicket, är det ett mirakel som kommer att 
förvandla dig och andra för evigt. Om han 
inte ingriper, har 
du åtminstone fått 
uppleva ett av de 
bästa ögonblicken i 
ditt liv genom att 
tillbe Honom fast 
drabbad av ondskan och hotad till döden."

Skapad för att tillbe
Vi vänder oss ofta till Gud när vi känner 
oss pressade och instängda. Men hur är 
de gånger då vi helt enkelt inte känner 
för det? När livet har gjort oss besvik-
na? Eller när livet har gjort oss likgil-
tiga?

I den här artikeln skriver jag om 
tillbedjan som något mer än sång och 
musik. Det finns ingen brist på tillbed-
jan i världen. Över allt, hela tiden och i 
olika former, har människor tillbett. 

Tillbedjan är något vi har skapats till 
och för. Det handlar om något bortom 
våra känslor, som är djupt nedlagt i 
varje människa. Men om tillbedjan är 
en så naturlig del av att vara människa 
är frågan: varför händer det då att vi 
ibland inte känner för det?

Våra känslor har spelat en varieran-
de roll genom olika historiska epoker. 
Känslor fick stort utrymme i och med 
romantiken mot slutet av 1700-talet. 
Samtidigt blev det också vanligare att 

dela upp själslivet i tre delar; tankar, 
känslor och vilja.

1. Tankar
"Lovsång verkar vara inre hälsa som 
gjorts hörbar", sade den engelske förfat-
taren CS Lewis. Rätt tillbedjan har 
därför sitt ursprung i en rätt förståelse 
om vem Gud är.

För det första måste vår tillbedjan 
ha rätt motivation: Jesus allena. All 
tillbedjan börjar och slutar i beundran 
av vem han är och vad han har gjort för 
oss. Aposteln Paulus säger det så här: 

"Låt Kristi ord 
bo hos er i hela 
sin …Låt allt 
vad ni gör i ord 
eller handling 
ske i Herren 

Jesu namn och tacka Gud Fadern genom 
honom.” (Kol 3:16-17)

Jesus är vår store överstepräst, vårt 
offer, en gång för alla, och den ende 
som kan göra vår tillbedjan perfekt. 
Han är, som Calvin skrev, "den store 
dirigenten som stämmer våra hjärtan 
till att prisa Gud." Genom honom blir 
vår tillbedjan acceptabel för Gud. På 
grund av detta är Jesus motivationen 
för vår tillbedjan.

För det andra måste vår tillbedjan ha 
en rätt utgångspunkt: Vi är Guds barn. 
Gud har gjort oss till söner och dött-
rar och arvingar av hans rike. Oavsett 
vad vi kanske tror eller känner om oss 
själva eller Gud: "Ni har inte fått Anden 
som slavar har, så du bör återigen vara 
rädd. Ni har inte fått en ande som gör er 
till slavar så att ni måste leva i fruktan 
igen; ni har fått en ande som ger söners 
rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader! '" 
(Romarbrevet 8:15)

Vi blir vad vi tror. Rätt tillbedjan 
börjar därför med rätt teologi. 

Vi ska inte tacka Gud för allt, men vi 
kan tacka Gud genom allt.

 

Fortsätter på sidan 22

JUBLA I HERREN 
EN KOMPLETT LOVSÅNGSRESURS

Innehåller bl.a. Tusen skäl, Jesus är i centrum, Segerns krona, 
Oändlig nåd (Min frälsare har dött för mig),  

Till Guds källa, Lammets sång, Hymn för sökare, Vår Fader

Handla på www.davidmedia.se eller i din lokala butik
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många i ett slags tyst trots bestämt sig 
för att här skall inga knän böjas, inga 
händer lyftas och här skall det framför 
allt inte dansas runt i yster glädje. Var-
för? Är det bara människofruktan? Vi 
bor ju i jante-land så det är absolut en 
trolig förklaring. Men värre är om det 
beror på att vi är oberörda. Att inget 
i gudstjänsten väcker en sprittande 
glädje i oss som bara måste släppas ut? 
Likt Ronjas vårskri när vintern släppt 
sig grepp om naturen och glädjen över 
vårens ankomst måste få sitt utlopp.

När John Wimber kom till tro blev 
han fascinerad av Jesu gärningar. Han 
frågade sin pastor när de skulle ”göra 
samma grejer”. Svaret gjorde honom 
bedrövad: ”Vi talar och predikar om 
det men vi gör det inte”.

Lider lovsången av samma inställ-
ning? Finns det en trötthet i sången 
trots att vi sjunger om Gud, om Hans 
väldiga gärningar, om Hans kärlek, 
nåd och godhet? Är det konstigt att vi 
i vår kropp skulle visa något av denna 
tacksamhet eller glädje vi sjunger om? 
Borde väl vara naturligt att resa oss i 
vördnad för Gud när lovsången börjar? 
Men många tar första bästa tillfälle 
att sätta sig ned. Som om att kroppen 

plötsligt övermannas av en outsäglig 
trötthet. Eller så är det bara en tyst 
protest mot något man upplever som 
obekvämt.

Frågan återkommer – varför är vi 
så många som kämpar samma kamp 
som Mika? Det är betraktarens kamp. 
För den som bara ser på blir det mesta 
obegripligt. Men evangeliet om Jesus 
Kristus är en inbjudan till delaktighet. 
Genom brödet och vinet blir vi delak-
tiga i hans död och uppståndelse. Ändå 
så tycks vi krampaktigt hålla fast vi det 
teoretiska perspektivet – låt oss sjunga 
om Guds godhet men Gud förbjude att 
glädjen och tacksamheten skulle sätta 
någon annan kroppsdel än läpparna i 
rörelse.

Jag har ett förslag till nyårslöfte. Ta 
David till förebild. Vägra bli en Mika 
för betraktande leder till snörpta mun-
nar och attityder och det leder i sin 
tur till ofruktsamhet. Och då blir det 
plötsligt allvar med Jesusorden om att 
den gren som inte bär frukt den skär 
han bort. David jublade och dansade. 
Det tar lite tid att bli som David men 
idag är en bra dag att börja ett nytt liv 
där vi lever det vi sjunger.

Fortsättning från sidan 3

9-11 oktober  
Kungsportskyrkan, Huskvarna

Huvudtalare: Mike Pilavachi (UK)
www.lovsang.se

Bild: Torkild Groven
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Konfettiregn 
- prickar  
av lovsång
Lova Herren min själ, och allt det i mig är Hans Heliga 
namn. Lova Herren min själ, och glöm inte vad gott 
Han dig gjort. Ps 103:1,2 Fortsätter nästa sida

Bild: Sara Petersson
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Så började en predikan som jag hörde 
för över 20 år sedan och som kom att 
bli en milstolpe i mitt liv. Upplevelsen, 
och förståelsen som jag fick efteråt, gav 
mig en ny inblick i vad lovsång kunde 
vara.

Utgångspunkten denna söndag var 
Psalm 103, en fantastisk psalm som 
handlar om Guds godhet till oss. Jag 
förväntade mig en smekning av Guds 
kärlekshand där jag satt i kyrkbänken. 
Men predikan tog 
en annan vändning; 
Den blev en upp-
maning om att gå 
ut och vittna. Detta 
ämne skapade alltid 
en viss oroskänsla 
och missmod i mig. Så även denna 
gång: 

Jag tänkte på mina egna brister. Min 
introverta tystlåtna sida, min män-
niskofruktan och känslan av att aldrig 
att hitta rätta ord.  Upplevelsen av att 
inte ha något att ge eller förmedla; 
varken kunskap, andliga gåvor eller 
något annat. I förtvivlan gick jag fram 
för förbön. 

En ung kvinna bad för mig, men 
utan ord. Jag blundade och grät. Efter 
en lång stund sa hon till slut ” Jag upp-
lever att du redan 
har det du behöver” 
I det ögonblicket 
sträckte jag fram 
mina händer som 
skålar för att ta 
emot och då såg jag 
plötsligt en tydlig bild av ett fantastiskt 
vackert glitterregn som dalade från 
himlen ned i mina händer. Det var 
ett regn av konfetti, små små prickar i 
många olika färger, guld och silver, och 
det var så vackert att jag blev fullstän-
digt hänförd. Gud vände med ens mina 
tankar till att se de tillgångar han gett 
mig istället för att stirra blint på mina 

brister. Plötsligt förstod jag att Gud 
gett mig små prickar av färgkänsla och 
formkänsla, idéer, impulser, estetiskt 
seende redan från födseln. Först nu 
insåg att det var Hans gåva till mig. 
Prickarna var visserligen inte stora var 
för sig, men tillsammans blev det ett 
ljuvligt Konfettiregn. Jag förstod att 
Han ville min konstnärlighet. Hans 
hjärta stod i samklang med mitt hjärta.

Jag blev så oerhört glad och fick en 
sådan lust 
att kasta 
all konfetti 
tillbaka till 
Honom i 
tacksamhet.

Det var 
då som något ännu mer fantastiskt in-
träffade. När jag kastade upp konfettin 
som dalat ned i min händer, så spred 
sig prickarna överallt i luften, på golvet 
och över dem som stod bredvid. Kon-
fettiglittret yrde och det blev en härlig 
feststämning. 

Denna upplevelse gav djupa spår 
i mig och när jag sedan tänkte på 
bilden så insåg jag att de väldigt små 
prickarna, mina konstnärliga talanger 
och gåvor, som jag gav tillbaka till 
Gud lämnade spår där jag gick fram.  

När man 
ser spåren 
undrar man: 
Vad har 
hänt här? 
Har ni haft 
fest?  Långt 

efter ett konfettiregn kan man ana dess 
ursprung. Prickarna stannar kvar och 
är svåra att städa bort. De lämnar spår 
av skönhet, uppmuntran och glädje. 
Mina ”små” prickar av tillbedjan och 
tacksamhet förvandlas till ett vittnes-
börd!  

Sedan den dagen har jag velat vara 
en konfettispridare i Gudsrike genom 

” mina konstnärliga talanger och 
gåvor, som jag gav tillbaka till Gud 
lämnade spår där jag gick fram”

”Prickarna var visserligen inte stora 
var för sig, men tillsammans blev det 

ett ljuvligt konfettiregn”

Sara Petersson är bildkonstnär och boende i 
Umeå. Hon har en bakgrund som bildlärare och 
pastor och jobbar för närvarande som konstas-
sistent på Västerbottens Läns landsting.

Sara brinner för de kreativa gåvorna och ser 
på konsten som ett sätt att tillbe och lovsjunga 
Gud. Hon kommer att skriva om konst och till-
bedjan i några nummer av tidningen Lovsång 
där första artikeln är ett inspirerande vittnes-
börd om ett Gudsmöte som satt djupa spår i 
hennes liv.

min konstnärlighet och ge den som 
en lovsång till Gud. Jag har fått lust 
att sprida konst och fått mod att knyta 
kontakter med nya människor.  Gud 
har utmanat mig i små steg. Han vet 
vilka vi är och går varligt fram. 

De första orden i Ps 103 har blivit 
mitt ledord: ”Lova Herren min själ, 
och allt det i mig är.” Allt i mig. Hela 
jag.  Min personlighet, alla mina gåvor 
och talanger vill jag ära Honom med. 
Det är inte meningen att vi ska stoppa 
konfettin i fickan. Den är till för att 
spridas till glädje för andra. En nyckel 
till hur man gör detta står i nästa vers; 
”Och glöm inte vad gott Han har 
gjort” 

Glöm inte vad Han gjort och vad 
Han lagt ned i dig. Använd dina gåvor 
och tacka Honom för dem. Det är din 
lovsång, dina små, små prickar av lov 
som sprider sig som ett Konfettiregn. 

Bild: Sara Petersson
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Fortsätter från sidan 14

NYHET!
2. Känslor
I Psaltaren uttrycker David ett brett 
spektrum av känslor, som rädsla, ång-
est, förtvivlan, ilska och hjälplöshet. 
David ignorerade inte sina känslor utan 
han tillbad oavsett hur han mådde.

I bibelns språkbruk används många 
ord för "tillbedjan". Inte bara "Hal-
leluja" för de goda dagarna, men också 
"min Gud, min Gud varför har du 
övergivit mig" för de dåliga. Kanske 
behöver vi utöka bandbredden för vår 
tillbedjan? Kanske måste vi hjälpas åt 
att lägga hela livet inför Gud i tillbed-
jan?

Känslor berikar och är en viktig del 
av det kristna livet. Men vi får aldrig 
bygga tron enbart på känslor. En sund 
tro innehåller både och men när käns-
lorna sviker oss måste vi bygga vår tro 
på säker grund.

David var väl förtrogen med olika 
känslor men lät inte känslorna tysta 
tillbedjan. Gud är inte rädd för något 
av det vi kommer med till honom. Han 
står ut med oss. Han känner oss.

3. Vilja
Tillbedjan är inte i första hand en 
handling styrd av känslor, det är en vil-
jehandling. Kärlek utan en valmöjlig-
het är inte kärlek utan tvång. Gud har 
därför tagit initiativet genom att älska 
oss först så att vi kan välja att älska ho-
nom tillbaka. Gud skapade oss med en 
vilja. En vilja som kan välja det goda. 
Han visste att sann kärlek är den kärlek 
du väljer.

Under kung Davids regeringstid så 
var det inte känslor eller tillfälligheter 
som styrde tillbedjan. Den var reglerad 
i lag. När David förde förbundsarken 
till ett tält som han hade rest på Sions 
berg nära Jerusalem, gav han instruk-
tioner om tillbedjan skulle pågå utan 
uppehåll i 33 år. Under dessa år blev 

de aldrig attackerade av fiender, aldrig 
besegrade och tillbad inga andra gudar.

Vad var följden av Davids hand-
lande? Han etablerade en kultur av 
tillbedjan som inte påverkades av vare 
sig årstidernas växlingar, Israels fiender 
eller vacklande känslor. Tillbedjan 
förnekande inte omständigheterna, 
tillbedjan ändrade omständigheterna. 
För David var tillbedjan ett val.

Striden om vår tillbedjan
Det pågår en strid om vår tillbedjan. 
Det handlar inte i första hand om en 
diskussion om form och stil. Det hand-
lar om våra tankar, våra känslor och vår 
vilja. Det finns mycket som vill störa 
och tysta vår tillbedjan. Ofta kan vi hit-
ta förklaringar i yttre omständigheter. I 
den här artikeln har vi tittat på faktorer 
inom oss själva.

Som äkta paret McAlpin sa: ”livets 
viktigaste val är detta: att tillbe Gud eller 
att inte göra det”.

Vi ska inte tacka Gud FÖR allt, men 
vi kan tacka Gud GENOM allt.

Slutligen tre uppmaningar:
1. Se till att motivationen och positio-
nen för din tillbedjan är en sann bild av 
Gud.
2. Höj upp din röst till Gud, även om 
din smärta är allt du har att ge honom.
3. Besluta dig för att låta din tillbedjan 
ljuda i alla livets situationer.

Text: David André Østby 
Bild: www.flickr.com
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