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LEDARE

I EN ARTIKEL PÅ NÄTET1, som 
väckt en del uppmärksamhet, ci-
teras lovsångspastorn Mike Cos-
per som skriver att ”den moderna 
lovsången har blivit så individua-
listisk och konsumistisk, att kyr-
kan numera mer liknar ”konsert-
sal”, där kyrkobesökarna fungerar 
som passiva observatörer och 
kritiker, än en ”festvåning”, där 
man umgås och aktivt deltar i 
gemensam tillbedjan2”.   

COSPER SKRIVER från ett 
amerikanskt perspektiv, 
men frågan är om detta 
också är sant i vårt 
land?  Är det i så fall 
ett problem? Är inte 
högklassig, modern 
lovsång en unik möjlig-
het att nå människor som 
annars aldrig skulle sätta 
sin fot i en kyrka?  

DET KAN TYCKAS SOM en rätt 
oviktig fråga – huvudsaken är 
väl att människor kommer till 
tro, firar gudstjänst och lever 
lärjungalivet? Att vi kan och får 
lovsjunga till modern, relevant 
musik som gör lovsången ännu 
mera attraktiv och meningsfull? 
Begreppet ”sökarvänlig” föddes 
ju ur en strävan att göra kyrkan 
och gudstjänsten mer tillgänglig 
för utomstående.  Vad kan vara 
fel med det?

MEN FAKTUM ÄR att allt fler 
höjer ett varningens finger för 
en framväxande, självcentrerad 
arenakultur där det kristna guds-
tjänstlivets grundvalar rubbas. 
Där vissa kyrkor är ”coolare” än 
andra och ”kvalitén” på lovsångs-
bandet avgörande för val av 
församling. Kritiken handlar inte 
så mycket om musikstil utan om 
hur ”det görs”. När lovsången blir 

underhållning, något man 
passivt konsumerar, 

när den unisona 
lovsången dränks 
i en ljudvolym 
där man inte kan 
höra sig själv 
eller andra, där 
förvandlas lov-

sången från ett 
gudagivet uttryck 

för församlingens 
gemensamma tillbedjan 

med Gud som objekt till passiv 
konsumtion med jaget i centrum.

DEN KRISTNA FILOSOFEN Ja-
mes K. A. Smith3 går så långt att 
han benämner det för en ”profan 
liturgi”. När lovsången alltmer 
förskjuts mot uppträdande och 
underhållning så blir konsekven-
sen ett snedvridet, haltande lär-
jungaskap.  Det är inte så oskyl-
digt som det först verkar, det är 
en allvarlig fråga om hur Kyrkan 
använder principer och koncept 

Konsertsal eller festvåning?

Fortsätter på sidan 23
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Josefina Gnistes debutskiva vibrerar  
av längtan efter att få möta Gud
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”Jag älskar  
innerlig tillbedjan”
Text: Gabriella Mellergårdh  Foto: Andreas Carlsson

Josefina Gniste

Att gå från stora ord och små 
handlingar till ett tillbedjande 
liv i ande och sanning. Det är 
Josefina Gnistes dröm och 
längtan.

– Jag vill inte fastna i en ytlig 
tillbedjan i kyrkan. Utmaningen 
för mig är att leva i tillbedjan, att 
ta in hela livet i min lovsång och 
tillbe Gud i ande, tillbe Gud i san-
ning, säger 
Josefina.

Tillbe Gud i 
himlen, tillbe 
Gud på jor-
den. Orden 
i sången O 
kom låt oss 
tillbedja skrev 
Josefina 
tillsammans med David André 
Østby och Vetle Jarandsen. Inspi-
rationen hämtade de i Johanne-
sevangeliets kapitel 4 där Jesus 
möter den samariska kvinnan 
och talar med henne om sanna 
tillbedjare som tillber i ande och 
sanning.

– Jag älskar innerlig tillbedjan 
där Gud möter oss, där helanden 
sker och där människor blir fria. 
Det skulle jag nog säga är te-
mat för hela den här skivan – en 

längtan efter att möta Gud, säger 
Josefina. 

Ett drömprojekt
Hela hon bubblar av förväntan 
och glädje när vi pratas vid. Det 
är hennes första egna skiva, ett 
drömprojekt som hon egentligen 
burit inom sig ända sedan tidiga 
tonår. Hon är uppväxt i kyrkan, 
pastorsdottern som redan ti-

digt började 
sjunga och 
spela. Som 
14-åring tog 
hon ett eget 
beslut att stå 
för sin tro på 
Jesus.

– Mina 
föräldrar var 

alltid duktiga på att köpa kristen 
musik till mig och drömmen fanns 
väldigt tidigt att någon gång få 
göra något eget. Sen pratade 
jag med en kompis på MÖT-15 
som fick mig att ta tag i den här 
drömmen. När jag väl uttalade för 
mig själv att ”ja, jag ska göra en 
skiva” var det som om allt bara 
föll på plats, säger Josefina. 

Viktigt med rätt känsla
Hon valde att göra en mix av 

studio- och liveinspelning, mycket 
för att få känslan och nerven som 
uppstår just när man sjunger live 
tillsammans. Det som man egent-
ligen inte kan ta på eller se men 
däremot känna väldigt tydligt.

– Vi fick också möjlighet att 
göra inspelningen i ett gammalt 
bönhus i Örnsköldsvik vilket var 
helt fantastiskt. Det var nära, det 
var varmt, det var och är en 
plats där människor har tillbett 
sedan 1800-talet och det kän-
des så tydligt att det var för-
berett, säger Josefina.

Teamet av sångare och 
musiker som hon omger 
sig med på skivan är noga 
genomtänkt.

– Det var viktigt för 
mig vilka som var med 
eftersom jag ville att 
var och en skulle 
forma låtarna utifrån 
sina unika gåvor. Och 
jag ville skapa käns-
lan av enkel lov-
sång, att ”det här 
kan jag ju använda 
i min församling”. 
Folk som hört 
mig leda lov-
sång tidigare 

kommer att känna igen sig, säger 
Josefina.

Både nyskrivet och översatt
Fem av sångerna på skivan är 
översatta från engelskan, sex är 
skrivna i Sverige varav två av 
Linn Mårdstam, en av Mattias 

Söderberg, en av Samuel 
Hector – och två av 

Josefina själv tillsam-
mans med hennes 

norska låtskrivar-
vänner.

– De här 
två sångerna 

”Jag vill inte fastna i en ytlig 
tillbedjan i kyrkan. Utmaningen  
för mig är att leva i tillbedjan, att 
ta in hela livet i min lovsång och 
tillbe Gud i ande, tillbe Gud  
i sanning.”

Fortsätter på nästa sida
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kommer verkligen från mitt hjärta, 
både O kom låt oss tillbedja och 
Din trofasthet. Att få sjunga om 
Guds trofasthet som håller ge-
nom tusentals år…jag är jätteglad 
för den sången som både är en 
bön och en proklamation, säger 
Josefina.

Extra personlig
Vers två är extra personlig för 
henne. Den handlar om hur Gud 
är klippan som alltid står kvar och 
att rädsla och oro rinner av i Hans 
närhet.

– Jag tror att många precis 
som jag går och bär på mycket 
oro, men vi får verkligen lämna 
allt till Gud. 

Några av sångerna på skivan 
användes redan på MÖT-16 i  
Göteborg. Nu i sommar kommer 
Josefina att medverka på Ny-
hemsveckan som lovsångsledare. 
Senare i höst är det dags för 
Lovsångskonferens i Huskvarna 
tillsammans med teamet från 
skivan.

– Det var någon som sa att ”det 
blir lite som lägereko” och det 
var faktiskt så det kändes de där 

dagarna när vi spelade in uppe i 
Örnsköldsvik, som om vi var på 
läger tillsammans, säger Josefina 
och ler.  

Bredda de musikaliska uttrycken
Kyrkan är hennes vardag, hon 
arbetar sedan några år tillbaka i 
Trollhättan Pingst, en församling 
med 460 medlemmar. 

– Vi är fyra lovsångsledare med 
team och vi försöker att jobba så 
tätt som vi bara kan, med gemen-
samt fokus. Sen låter vi lite olika 
men det är bara bra. Det har växt 
fram en väldigt fin gemenskap 
mellan oss där vi både uppmunt-
rar och utmanar varandra, säger 
Josefina.

Hennes ambition är att hela 
tiden växa och bredda de mu-
sikaliska uttrycken, till exempel 
genom att plocka in nya instru-
mentalister.

– Vi jobbar också med fler  
musikaliska uttryck i försam-
lingen, jag leder till exempel en 
gospelkör, vi har en manskör 
och flera solister. Det är viktigt 
med många olika kreativa ut-
tryck och jag tror mycket på den 

7 Fortsätter på nästa sida

”Jag tror att många precis som 
jag går och bär på mycket oro, 
men vi får verkligen lämna allt 
till Gud.”



FAKTA Josefina Gniste

ÅLDER: 30
FAMILJ: Maken Lukas, dottern  
Vilhelmina 2 år och extradottern  
Jessica 19 år
BOR: I Trollhättan
ARBETAR: Som pastor i  
Trollhättan Pingst med musik, 
lovsångsteam, gudstjänst och 
konfirmandgrupp
MUSIKALISK BAKGRUND:  
Musikaliskt skolad i kyrkan, stu-
derade två år på ITM – Institutet 
för Tro & Musik, medverkat med 
enstaka sånger på två tidigare 
album (Bara Jesus och För 
evigt din). Möt oss här är Josefi-
nas debutskiva.

jobba i församling och genom att 
vara familjehem. Så mina föräldrar 
har verkligen präglat mig och det 
säger jag med stolthet. De är mina 
förebilder.

Både småbarnsförälder  
– och tonårsförälder

Beslutet att bli familjehem fick 
en del av vännerna att höja på 
ögonbrynen. Dottern Vilhelmina 
var bara fyra månader när Jessica 
flyttade in. Josefina och Lukas 
blev småbarnsföräldrar och  
tonårsföräldrar i ett slag och  
familjen fick rodda med 18-års-
kalas innan det var dags för 1-års-
kalas.

– En del kompisar undrade om 
det verkligen var så smart, men 
jag tänker att det var en väldigt 
bra tid. Jag var hemma och hade 
mycket tid för familjen – och det 
har gått väldigt bra. Jessica har 
verkligen blivit en del av familjen, 
säger Josefina.

– Det är både nyttigt och väl-
digt välsignat att få öppna sitt 
hem för människor som har helt 
andra referensramar än du har 
själv. n

”Jag har ju rent krasst valt 
samma väg som mina föräld-
rar, både genom att jobba i 
församling och genom att vara 
familjehem. Så mina föräldrar 
har verkligen präglat mig och 
det säger jag med stolthet.  
De är mina förebilder.”

förmedlande sången, även om 
lovsången ligger mig varmast om 
hjärtat, säger Josefina. 

Präglad av sin uppväxt
Hon växte upp i kyrkan, hon arbe-
tar i kyrkan, spelade in skiva i en 
gammal kyrka…ja det blir mycket 
kyrka för Josefina Gniste.

Hur mycket har din uppväxt  
präglat dig?
– Hade du frågat mig det innan 
jag tog ett eget beslut som 
14-åring hade du nog inte fått ett 
så positivt svar, men nu när jag har 
bildat egen familj ser jag fler och 
fler styrkor i min uppväxt. Jag har 
ju rent krasst valt samma väg som 
mina föräldrar, både genom att 
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Organiskt och levande med 
en särskild nerv. Så vill produ-
centen Emil Sydhage beskriva 
skivan Möt oss här. Det gamla 
bönhuset satte en särskild prä-
gel på hela produktionen.

– Tanken var först att skivan 
skulle spelas in i södra Sverige 
och att jag bara skulle mixa den 
färdiga inspelningen, men när jag 
fick frågan att också producera 
föreslog jag att hela gänget skulle 
komma upp till Ö-vik, berättar 
Emil.

Hans goda vän, Olow Sjöblom, 
äger ett gammalt bönhus där 
Emil gjort många inspelningar 
tidigare. Det är ett levande 
stycke väckelsehistoria med 
slitna trägolv, högt i tak, vackert 

Spelade in i det 
gamla bönhuset
Text: Gabriella Mellergårdh  Foto: Andreas Carlsson

ljusinsläpp – och fantastisk akus-
tik.

– Alla i bandet var otroligt 
duktiga musiker med ett helt 
eget sound. Min uppgift blev att 
förgylla deras insatser, plocka 
fram det allra finaste, säger Emil.

Särskilt tajt blev samarbetet 
med Josefina och med kapell-
mästaren och pianisten Anton 
Lövgren. 

Gitarrbaserat och atmosfäriskt
Hur skulle du beskriva musiken?
– Som producent av svensk lov-
sång kan man ibland hamna i di-
ket att man sneglar för mycket på 
den amerikanska lovsångsscenen. 
Men svenska kopior blir lätt lite 
musikaliskt urvattnat, säger Emil.

Därför brukar han sällan lyssna 

på annan lovsång som inspiration. 
Däremot lyssnar han gärna på till 
exempel producenten Daniel La-
nois som jobbat med artister som 
U2, Peter Gabriel och EmmyLou 
Harris.

– Jag vill försöka hitta en annan 
musikalisk kärna så att det inte 
blir ett plagiat, säger Emil.

Resultatet på Möt oss här blev 
gitarrbaserat, ”ganska atmos-
färiskt”, och ”inte särskilt tillrät-
talagt”.

– När vi spelade in hade vi 
väldigt roligt. Och vi kunde vara i 
tillbedjan samtidigt som vi hade 
fokus på inspelningen, säger 
Emil.

Gensvar på Guds kärlek till oss
Vad är lovsång för dig?
– För mig är det ett sätt för oss 
människor att ge vårt gen-
svar på Guds kärlek till 
oss. Oavsett om jag gör 
det i min ensamhet 
eller tillsammans 
med vänner och 
familj så har vi för-
månen att stämma 
in i den himmelska 
tillbedjan som 
alltid pågått och 
som alltid kommer 
att pågå, säger Emil.

Han är Ö-viksbo 
från början men 
bodde under någ-
ra år i Stockholm 
där han och hus-
trun Elin pluggade 
på musikhögskolan, 
hon till sångpedagog och 
han till musiklärare.

– Idag har jag inget renodlat 
lärarjobb men jag undervisar 
som timlärare på Mellansels 

Folkhögskola. Jag är också en av 
lärarna på låtskrivarutbildning-
arna Musikmakarna och Dreamhill 
Music Academy, berättar Emil.

Centrum för popmusik
Musikmakarna är en 2-årig YH-
utbildning, Dreamhill Music Aca-
demy, är en folkhögskoleutbild-
ning som startades av Anders 
Bagge just på grund av närheten 
till Musikmakarna.

– Ö-vik är ingen stor musik-
stad men det har blivit lite av ett 
centrum för popmusik i Sverige. 
Musikmakarna var en av de första 
utbildningarna för låtskrivare i 
Sverige och har väldigt gott re-
nommé, säger Emil.

Det är inte en kompositions-
utbildning utan handlar mer om 

radio- och hitmusik. Här 
skrivs låtar både för 

Melodifestivalen 
och för ameri-

kanska kända 
artister.

Men Emil 
jobbar inte 
bara som 
lärare och 

producent 
med egen 

studio, han är 
även frilans-

musiker med 
elbas som hu-

vudinstrument.
– Sen fuskar jag 

lite på gitarr och blås-
instrument. Det blir 
ofta så när man spelar 

in, man får lära sig lite allt 
möjligt eftersom man inte 

alltid har råd att plocka in till 
exempel en brassektion. Då 
får man lära sig själv. n

”Som producent 
av svensk lovsång 
kan man ibland 
hamna i diket att man 
sneglar för mycket 
på den amerikanska 
lovsångsscenen.”
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Templet och Guds närvaro
Templet, som låg på en höjd, blir 
i en del av Gamla testamentets 
texter närmast en kristallations-
punkt. Här möts himmel och jord. 
Att gå in i templet var att träda in 
i himlen. Här fanns Guds närvaro, 
och det är hit psalmisternas bö-
ner riktas. Man skulle kunna tala 
om en livets sfär, ett livets om-
råde. När Gud vänder sitt ansikte 
till oss, då ges utrymme för nytt 
liv. Detta syns inte minst när psal-
misten i alla dessa individuella 
klagopsalmer upptäcker att allt 
inte är som 
det ska. Han 
eller hon be-
finner sig inte 
längre i Guds 
ljus, snarare 
dess motsats. 
I denna sfär, 
dödens sfär, 
råder näm-
ligen kaos. 
Här finns dödliga fiender som 
ständigt utgör ett hot mot ett 
sårbart liv.

Man skulle alltså kunna tala om 
en koppling mellan Guds närvaro, 
templet, och skapelsen, och en 

För att lära känna Jesus behöver vi också lära känna 
Psaltaren. Är det så? Låter det konstigt? Är inte Psalta-
ren sånger? Böner som människor bett till Gud? Jag vill 
i denna artikel visa något av det vi kan lära oss av Psal-
taren, och två aspekter kommer stå i fokus. Den ena har 
med templet att göra, den andra med kaoskamp.

Text: David Willgren  Bild: www.catholic-resources.org, Gustave Doré

första ledtråd till hur dessa förhål-
ler sig till varandra hittar vi i  
1 Kung 6:29–35. Här berättas om 
hur Salomos tempel skulle se ut, 
och då framför allt insidan. Men 
varför skulle man avbilda växter 
i templet? Och varför fanns ett 
“hav” framför? Börjar vi gräva lite 
kommer vi snart att se att väx-
terna verkar ha med tanken om 
himlen på jorden att göra. Man 
kan nästan säga att templet sågs 
som ett mikrokosmos. Ett stycke 
himmel når jorden, och ett stycke 
jord når himlen. Det omvända var 

också sant; 
skapelsen 
kunde förstås 
som ett tem-
pel (se t.ex. 
Jes 65–66), 
och i ljuset 
av dessa två 
aspekter bör-
jar vi ana att 
växterna på 

templets insida speglar en träd-
gård. Eden. Platsen för skapelsen. 
Därför är det inte heller förvånan-
de att se likheter mellan hur Eden 
och människans plats i den be-
skrivs, och hur templet och dess 

präster och leviter beskrivs.  
I Eden har Gud möjlighet att 
vandra runt bland sitt folk (1 Mos 
3:8). När templet (tabernaklet) 
byggs kan Gud återigen vandra 
bland sitt folk (3 Mos 26:11–12;  
5 Mos 23:14; 2 Sam 7:6–7). Män-
niskan får i uppgift att bruka och 
vårda Eden i 1 Mos, och samma 
uppgifter, förmedlade genom 
samma verb, ges till leviter då 
de skall göra tjänst och sköta 
den nya helgedomen. Det verkar 
alltså som att vi här har en Adam 
som beskrivs som en präst i ett 
tempel, och präster som beskrivs 
som Adam i Edens trädgård!

Templet och Guds seger
Men havet då? Nyckeln finns i ett 
skapelsemotiv som återkommer 
på ett antal ställen i Gamla tes-
tamentet, inte minst i Psaltaren, 
nämligen kaoskampmotivet. Yt-
terst sett representerade templet 
Guds ordning på jorden, och ho-
tet mot denna ordning var kaos. I 
Israels omvärld var en av gudar-
nas uppgifter därför att kuva kao-
set, och ofta skedde detta genom 
en slags kamp. Gudar kämpade 
mot varandra i långa skapelsee-
pos där världen till slut ordnades, 
och liknande motiv kom också 
psalmisterna att använda sig av. 
Sjukdom och död kunde till ex-
empel beskrivas som en kaosat-
tack, men inte minst blev dessa 
motiv ett sätt att prata om Guds 
handlande i historien, och här kan 
man nästan ana ett slags motiv-
mönster. Kortfattat kan sägas om 
dessa skapelseepos att möjlighet 
till liv och ordning skapades ge-
nom att havet (kaoset) kuvades, 
och denna seger följdes av att ett 
palats (tempel) byggdes åt den 

segrande guden. Fienderna—ur-
djuren, havsmonstren—var bese-
grade. 

I Gamla testamentet återfinns 
liknande mönster på en rad stäl-
len, och då inte minst i samband 
med de två centrala händelserna: 
Exodus, och återkomsten från 
Babylon. Ett tydligt exempel är 
Jes 51:9–11, en text där Gud upp-
manas att göra som han gjort en 
gång förut, och där befrielsen ur 
fångenskapen beskrivs som en 
seger över kaosmonstret Rahab. 
Faktum är att berättelsen om ut-
tåget ur Egypten också kan rela-
teras till detta motivmönster. Gud 
besegrar Farao (fienden) och 
vinner seger genom att dela på 
havet och låta sitt folk tåga fram 
torrskodda. Folket vandrar där-
efter genom öknen och bygger 
en helgedom åt Gud. Samma sak 
återupprepas vid återkomsten 

14

”När Gud vänder sitt ansikte till 
oss, då ges utrymme för nytt 
liv. Detta syns inte minst när 
psalmisten i alla dessa individuella 
klagopsalmer upptäcker att allt 
inte är som det ska.”

Templet, Kristus, och 
den trotsiga sången
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från Babylon. Gud vinner seger, 
för sitt folk tillbaka, och templet 
byggs åter upp. 

Båda dessa berättelser kan 
alltså förstås som Guds skapar-
handlingar. Gud skapar åt sig 
ett folk. Gud skapar nytt, ordnar 
kaoset, och templet är centralt 
i detta skeende. Därför finns ett 
stilla hav framför templet: för 
att demonstrera Guds seger, för 
att visa att kaosmakterna inte är 
något hot. Havet är stilla, precis 
som i 1 Mos, och därför är det här 
man vill vara. När man träder in i 
templet träder man in i Guds nya 
skapelse.

Detta är dock inte hela san-
ningen. Folket verkade nämligen 
återkommande upptäcka att de 
befann sig i ett slags utrymme 
mellan Guds löften å ena sidan, 
och den upplevda verkligheten å 
andra sidan. Det fanns ett glapp, 
och detta glapp fylldes anmärk-
ningsvärt nog av psalmsång. 
Psalmer fick alltså hjälpa till att 
uttrycka en otålighet (“varför?”, 
“hur länge?”), men de försåg 
också folket med svar genom att 
påminna dem om vilka de var, 
vem Gud 
var, och vart 
de var på 
väg. Sång-
erna for-
made dem 
som folk. De 
uttryckte glädje, sorg, ångest, 
oro, jubel, längtan, tacksamhet, 
och därför kom de också att leva 
vidare utan ett fysiskt tempel. 
De blev profetior om någon som 
skulle komma, om en ny ska-
pelse. Men folket såg den ännu 
inte. Kaoset var fortfarande en 
påtaglig verklighet. Guds liv och 

ordning hade inte vunnit fullstän-
dig seger.

Templet och Kristus
Men vad har detta med Jesus 
att göra? I Joh 1:14 talas om hur 
Ordet blev människa och “bodde 
bland oss.” Grundtexten har här 
ordet eskēnōsen, “att slå upp ett 
tält,” vilket kan tolkas som att 
texten anspelar på den helge-
dom som byggdes efter uttåget 
i Egypten, den helgedom som 
möjliggjorde Guds närvaro bland 
sitt folk. Kristus beskrivs därmed 
som ett tempel; platsen för Guds 
närvaro, platsen för Guds nya 
skapelse! Denna skaparkraft ma-
nifesteras vid flera gånger under 
Jesu liv, kanske inte minst när 
Jesus stillar stormen. Just det: 
han visar att han har makt över 
havet, vattnet, kaoset. Påtagligt 
blir det också i Mark 14:58. Jesus 
är fängslad och står inför stora 
rådet. Han står inför döden. Kao-
sets makter, mörkrets makter, 
har överhanden (Luk 22:53). Vad 
händer då? Vittnen påminner 
översteprästerna om något Jesus 
har sagt: “Jag skall riva ner detta 

tempel som 
är byggt av 
människo-
hand och 
på tre dagar 
bygga upp 
ett annat som 

inte är gjort av människohand.” 
Ingen förstår. Men vi kanske bör-
jar ana. Gud är å färde. Han ska 
skapa något nytt. Han ska bese-
gra ormen från urtiden. Han ska 
kuva kaoset, och han ska bygga 
sig ett tempel. Men denna gång 
är det inte ett av sten, utan ett 
där Kristus är hörnstenen. En 

psalm får förklara: “stenen som 
husbyggarna ratade har blivit en 
hörnsten. Detta är Herrens eget 
verk, det står för våra ögon som 
ett under! Välsignad är den som 
kommer i Herrens namn!” (Ps 
118:22–23). Kristus är alltså temp-
let i den nya skapelsen. Kristus, 
den som sätter upp sitt tält bland 
oss, är platsen för Guds seger. 
Jesus dör på korset. Han sjunger 
en klagopsalm. Kampen var mel-
lan liv och död, och livet vann. 
Kristus är uppstånden. Kristus har 
segrat. 

I detta finns något väldigt 
utmanande. “Förstår ni inte att 
ni är Guds tempel och att Guds 
ande bor i er?” (1 Kor 3:16). “Vi är 
den levande Gudens tempel, ty 
Gud har sagt: Jag skall bo och 
vandra mitt ibland dem och vara 
deras Gud, och de skall vara mitt 
folk” (2 Kor 6:16; jfr 3 Mos 26:11–12 
ovan). “Den som är i Kristus är 
alltså en ny skapelse, det gamla 
är förbi, något nytt har kommit” 
(2 Kor 5:17). “I Kristus,” ett av Pau-
lus favoritbegrepp, får vi allt det-
ta. Vi får ta del av Kristus seger 

över kaoset, vi får gå dopets väg 
genom vattnet och bli gjorda till 
ett tempel för Guds Helige Ande. 
Templet Kristus, templet hans 
folk. Kristus har segrat! Eller?

Precis som på Gamla testa-
mentets tid finns ett glapp mellan 
löften och verklighet. Kristus har 
vunnit seger, men kaoset kvarstår. 
Den fullständiga segern ligger 
fortfarande i framtiden, och Up-
penbarelseboken vittnar om den. 
Intressant nog vittnar den ge-
nom att återanvända de urgamla 
skapelsemotiven. Kaosmonstren 
intar arenan. Den sjuhövdade dra-
ken hotar Guds folk, men i Upp 
21:1 beskrivs den slutliga segern: 
“Och jag såg en ny himmel och 
en ny jord. Ty den första himlen 
och den första jorden var borta, 
och havet fanns inte mer.” Havet 
fanns inte mer! Det handlar alltså 
egentligen inte om templet. Guds 
skapande gärning syftar till att 
möjliggöra Guds närvaro bland 
oss. Kristus är mitt ibland oss. 
Men vi är inte riktigt där än. Vi 
behöver därför – likt Guds folk i 
alla tider – hjälp med att uttrycka 

”Sångerna formade dem som folk. 
De uttryckte glädje, sorg, ångest, 
oro, jubel, längtan och tacksam-
het...”

Fortsätter på nästa sida17
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den intensiva glädje och den 
intensiva smärta som ryms sam-
tidigt. De första kristna tränade 
sig i att se sig själva i ljuset av 
Kristus, och att se Kristus i ljuset 
av psalmerna. 
Psalmerna 
hjälpte dem 
att förstå. 
Psalmerna 
hjälpte dem 
att härda 
ut. Psalmerna hjälpte dem att 
uttrycka glädje och hopp, men 
framför allt hjälpte psalmerna 
dem att minnas. På så vis blev 
de ett profetiskt redskap, inte 
bara för att de hade talat om 
Kristus före Kristus, utan för att 
de hjälpte dem att strukturera 
verkligheten på ett sådant sätt 
att Guds handlande (och brist på 
handlande) blev synligt. Här lig-
ger alltså någonting av lovsång-
ens centrala egenskaper. Att tala 
sant om Gud så att hoppets ljus 
får lysa trotsigt i en trasig värld. 

Mellan löften och verklighet
Om det är så som jag försökt 
beskriva, vad får det för konse-
kvenser? Om psalmerna har varit 
så viktiga att vi behöver dem för 
att förstå Jesus, hur tänker vi 
kring de sånger vi sjunger i våra 
sammanhang? Om sångerna gör 
någonting med oss, formar hur 
vi ser på verkligheten, hur speg-
las det i våra texter? Hur väljer 
vi sånger i våra gudstjänster så 
att de talar sant om Gud? Vilken 
värld, vilken berättelse, och vilken 
sanning ligger till grund för hur vi 
skriver våra sånger? 

Vi inser kanske att det viktigaste 
egentligen inte är hur vi sjunger, 
utan vad vi sjunger. Det vi sjunger 

formar oss och vår teologi, och 
om summan av våra sånger inte 
rymmer helheten i Kristus tror jag 
att vi tappar något. Om sångerna 
upplevs stå i för skarp kontrast 

till en trasig 
värld finns 
risken att man 
upplever tron 
på Kristus 
likadant. Om 
sångerna blir 

obegripliga finns risken att man 
upplever tron som obegriplig. 
Om sångerna bara fokuserar på 
tacksamhet tappar vi språket för 
en helig vrede, en helig protest. 
Om inte våra tonsatta böner övar 
oss i att lämna över oss i Guds 
nåd, lämna över hämndbegär, 
smärta, glädje, frustration, olycka, 
tacksamhet, jubel, etc. var ska 
vi då lära oss det? Om sångerna 
fokuserar på mig och min person-
liga relation med Gud, finns då 
inte risken att vi tappar blicken på 
att vi är en del av Guds folk? Om 
sångerna bara reflekterar en mo-
dern världsbild à la Sverige 2015, 
finns då inte risken att vi förlorar 
förmågan att se på världen ge-
nom Guds ord? 

Ytterst kanske sången behö-
ver bli en integrerad del i hur vi 
tänker förkunnelse i våra för-
samlingar. Låt oss sjunga på ett 
sådant sätt att vi minns Guds 
sanningar! Då kan vi få bli det 
tempel vi är kallade att vara; där 
Guds närvaro blir synlig, där kaos 
och död flyr, där Guds skapande 
kraft blir verksam, där livets vat-
ten rinner fram för att bevattna 
hela skapelsen, och där Kristus är 
mitt ibland oss. 

Men vi är inte framme än. Må 
det synas i våra sånger. n

” De första kristna tränade sig i 
att se sig själva i ljuset av Kristus, 
och att se Kristus i ljuset av 
psalmerna.”

Bli fadder idag!
www.compassion.se - facebook.com/compassionsverige

Tlf: 08-236200 - info@compassion.se
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Inspirerade av Kung Davids 
tidlösa lovsånger föddes lov-
sångsabonnemanget Davids 
Hjärta år 1994. I skrivande 
stund håller vi på att ta fram 
paket nummer 68! Tänk vad 
tiden går fort… 

Jag hade under hösten 1994 
förmånen att producera den 
andra skivan i detta abon-
nemang då jag jobbade inom 
ungdomsorganisationen Team 
Med Uppdrag.

Mycket har hänt sen dess, men 
visionen om att få inspirera och 
vara en resurs för tillbedjan och 

lovsång i församlingen har inte 
förändrats. Det är den som gett 
kraft till att år efter år fortsätta 
med detta arbete. Men framför 
allt är det Han, som lovsången 
och tillbedjan är tillägnad, som är 
den verkliga källan och grunden i 
detta arbete.

En god vän, som nu är hemma 
hos Herren, sa när vi kom som 
musikteam från TMU och ledde 
lovsång i hans församling under 
slutet av 80-talet: ”Jag känner 
igen tonen”.

Då handlade det inte om ut-
trycksättet, för det var nog rätt 
så ovant för den då 78-årige Elov, 

äldstebroder i en pingstförsam-
ling någonstans i Sverige. Men 
det var en ”ton” i detta som han 
kände igen.

Det är den inre ”tonen” det 
handlar om, inte uttryckssätten. 
Dessa måste få variera och ut-
trycka den mångfald av musi-
kaliska och 
kreativa ut-
tryck som vår 
Skapare har 
lagt ner i oss.

Efter fyra 
dagars retreat 
för några 
veckor sedan, 
med möjlig-
het till många 
och långa promenader i naturen, 
inser jag mer än någonsin att vår 
Herre skapat denna mångfald 
och vill höra alla uttryckssätten. 
Skogen var fylld av fågelsång. 
Alltifrån den för mig så vackra 
lovsång som koltrasten uttrycker, 
till den som björktrasten bidrar 
med, som kanske inte riktigt lan-
dar på samma sätt i min känsla. 
Men inför vår Skapare och Herre 
är det samma ljuvliga ”ton” som 
Han längtar efter och njuter av.

Spegla mångfald
Vår intension med Davids Hjärta 
är att spegla något av den mång-
fald som Gud lagt ner i männis-
kan.  Det handlar framför allt om 
sångerna som resurser för vår 
tillbedjan.

När jag själv växte upp som 
tonåring mötte jag de enkla  
Jesuskörerna, som fick ge uttryck 
för ett behov av att få tillbe Gud 
i enkelhet, då man lätt lärde sig 
sångerna utantill. Det sker hela ti-
den en utveckling, men samtidigt 

ska vi inte vara historielösa utan 
inse att även sånger som har 
många år på nacken är värda att 
leva vidare. De kan vara just de 
nycklar som vi behöver för att 
tillbe vid ett speciellt tillfälle eller 
sammanhang.  Jag söker själv i 
psalmboken för att hitta dessa 

gamla, beprö-
vade sånger, 
som tillsam-
mans med 
helt nyskrivna 
sånger, bidrar 
till gudstjäns-
tens mång-
fald.  Inget 
utesluter det 
andra. En av 

våra utmaningar på David Media 
är att upptäcka sånger och ge 
dem en plats i lovsången som 
stiger upp till vår Herre.

Förändringar och möjligheter
Jag har haft förmånen att få 
jobba med Davids Hjärta-abonne-
manget i snart fem år och under 
dessa år har mycket förändrats, 
inte bara när det gäller skivpro-
duktion utan framför allt på vilket 
sätt vi tar del av sång och musik. 
Skivförsäljningen går succesivt 
ner, och streaming ökar, vilket är 
en stor utmaning för bolag som 
David Media där CD-försäljningen 
varit den ekonomiska grunden i 
utgivningen av nya sånger för vår 
tid. Men de senaste årens snabba, 
digitala utveckling innebär också 
stora möjligheter. Davids Hjärta-
abonnemanget distribueras nu-
mera digitalt, vilket innebär att 
noter, texter, instruktionsvideos 
med mera bara är ett par klick 
bort. Detta gör att en lovsångs-
ledare kan ha materialet tillgäng-

                         - 
Lovsångernas abonnemang!

”Det är den inre ’tonen’ det hand-
lar om, inte uttryckssätten. Dessa 
måste få variera och uttrycka 
den mångfald av musikaliska och 
kreativa uttryck som vår Skapare 
har lagt ner i oss.”

Fortsätter på nästa sida

Text: Lennart Hall  Bild: Lightstock



LEDARE Fortsättning från sidan 3

som går tvärtemot budskapet i 
evangeliet. Enligt artikelförfat-
taren så brukar en internationellt 
känd kyrkoledare ofta säga att 
”lovsång bör avnjutas, inte ut-
härdas”.  Andra röster menar att 
denna typ av tänkande, trots sina 
goda avsikter, leder evangelikala 
kristna i fel riktning.  Lovsången 
(tillbedjan) ska utmana, den ska 
”kosta på” och uthärdas - och 
definitivt inte alltid vara ”cool”. 

DEBATTEN LÄR FORTSÄTTA – 
och oavsett argument för och 
emot så är A W Tozers4 ord lika 
aktuella idag som när de skrevs: 
”I stora delar av kyrkan så har 
konsten att tillbe helt gått förlo-
rad och i dess ställe har kommit 
något underligt och främmande 
som kallas för ”program”. Detta 

ord har lånats från scenens värld 
och tillämpas med missförstådd 
vishet på den typ av offentlig 
tjänst som benämns för tillbed-
jan”.

Själv återvänder jag allt som 
oftast till ett citat5, väl värt att 
begrunda och fundera över, och 
en tänkvärd och passande avslut-
ning på denna ledare.

”En kyrka har ingen scen, och 
har den en scen är det ingen 
kyrka”. n

Lars Petersson

1. ”How the Hillsong Cool Factor Changed Wor-
ship for Good and for Ill” av David Roark 18 April, 
2016 i CAPC (Christian & Pop Culture).
2. I sin bok Rythms of grace, Crossway Books.
3. ”Hillsong Cool Factor”, Roark.
4. Amerikansk pastor och författare som levde 
mellan 1897 och 1963.
5. Sagt av Peter Halldorf på Lovsång08 i Lin-
köping.

ligt online, var man än befinner 
sig. 

Kanske har vi inte nått ut med 
information om vilka resurser som 
Davids Hjärta erbjuder? Viktiga 
resurser som alla församlingar och 
deras lovsångsledare skulle ha till-
gång till. Jag vill därför lyfta fram 
några delar i denna resurs:
l I licensen ingår rättigheten  

 att dra ut 5 kopior av varje  
 sång vilket gör det enklare  
 att hantera kopiering på ett  
 rättfärdigt sätt. 
l Noterna och text/ackord 

 bladen kommer i pdf-format  
 och görs ofta i flera tonarter.
l Sångerna kommer även for- 

 materade för OnSong.
l För att visa att sångerna  

 fungerar att användas med  
 bara gitarr- eller pianokomp  

 så gör instruktionsvideos till  
 flera av sångerna.
l I varje paket finns även un- 

 dervisning  (mp3-fil) med  
 olika ämnen för fördjupning i  
 tillbedjan och lovsången. Bra  
 resurs för lovsångsteamen!

Erbjudande Davids Hjärta
Dessa och ytterligare resurser får 
man del av för endast 389kr/pa-
ket. Mer info på:  
www.davidmedia.se/ 
davids-hjarta-kampanj

Under sommaren och hösten 
2016 slår vi ett extra slag för 
Davids Hjärta och erbjuder ett 
valfritt tidigare paket som bonus 
till alla nya abonnenter. Missa 
inte denna möjlighet att få del av 
viktiga resurser för en fördjupad 
tillbedjan i församlingen! n

    

   

Välkomna in på www.davidmedia.se/notbutik

EN SMIDIGARE NOTBUTIK!
I vår notbutik kan ni enkelt och smidigt  
köpa noter som pdf.
Vi har hundratals sökbara sånger.
Bara sök –> beställ –> ladda ner och sjung!

TKP

Ska du välja gymnasium och har ett 
hjärta för lovsång?

Kungsgymnasiet erbjuder dig som elev en unik möjlighet att tränas
i att leda lovsång i olika sammanhang. Tillsammans med andra elever 
på skolan kan du bli en del av ett team där du får växa musikaliskt, 
men även utrustas för uppgiften att leda andra i lovsång. 

På Kungsgymnasiet kan du läsa ES-musik och Samhällsvetenskapliga 
programmet.

Läs mer på kungsgymnasiet.se/tkp
eller följ oss på facebook.

Bär du en längtan att få utveckla dina musikaliska gåvor 
och samtidigt växa i din tro?

KUNGSGYMNASIET
MUSIK   MEDIA   SAMHÄLL



Inspiration och utrustning för  
sångare, musiker, lovsångsledare,  

dansare, pastorer, präster,  
församlingsledare och dig som vill  
fördjupa förståelsen av tillbedjan.

Anmälan och mer info: 
www.lovsang.se 
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KUNGSPORTSKYRKAN

HUSKVARNA

Helighet
och en
öppen 
famn


