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Lovsangens betydning i mitt liv
av Lasse Petersson
Møtet med lovsangen på begynnelsen av 90-tallet var ikke en
musikalsk opplevelse, men noe som revolusjonerte mitt liv. Gjennom
lovsangen forandret og fornyet mitt Gudsbilde seg. Gjennom lovsangen vektes en hunger etter Guds Ord. Gjennom lovsangen fant jeg
frem til et levende menighetsfellesskap, etter år med menighetsløshet.
I en tid da menneskene står i sentrum, hjelper lovsan-

lys som ingen kan nå, og samtidig er vår Far, vår pappa,

gen oss å vende blikket fra oss selv, til Gud. Lovsan-

som elsker sine barn inderlig og intensivt.

gen gjenoppretter forkrøplede liv. I lovsangen fester
vi blikket på Ham som har all makt. Vi bekjenner vår

Å lovsynge handler om mer enn å synge sammen. Et

utilstrekkelighet, og setter vår lit til Ham som er Livets

lovsyngende liv er et liv der ord som lydighet, offer og

kilde. I lovsangen møter en kjærlighetsfull Gud oss, som

barmhjertighet går hånd i hånd med takknemlighet,

samtidig er høyhellig og en åpen favn. Gud som bor i et

intensiv glede, og tilgivelse. I lovsangen får vi, akkurat

som Bibelens salmister, være dønn ærlige. Gud vil ikke

ikke om en musikkstil. La aldri synsing og smak hindre,

at vi skal late som, men si som det er. Livet kan suge

eller til og med sabotere, din lovsang. Syng med, uan-

akkurat nå, men det endrer ikke det faktum at Gud er

sett hvordan det låter. Hvorfor? Fordi du er skapt for å

god, trofast, kjærlighetsfull, og at Han, selv om mitt hjerte

tilbe. Og om tilbedelse er meningen med livet så er det

gråter, i alle livets hendelser fortjener min tilbedelse.

rett og slett helsprøtt å la synsing og musikksmak stå i
veien.

En sann lovsanger tilber også når følelsene mangler,
når livets motbakker er bratte, og når mørket brer seg

Englene synger og tilber. Det står i Åpenbaringen 4 at

utover. Hvordan er det mulig? Jo, fordi den ekte lovsan-

lovsangen er fargesprakende og høylytt.

gen kommer innenfra. Fra tilliten til Guds trofasthet, fra
bekjennelsen av at Guds Ord og Guds løfter er sanne

Hvorfor vente? Begynn her og nå, og du skal se at ditt liv

for all tid. Fra en indre visshet om at det Gud har lovet

blir aldri det samme!

kommer til å skje — før eller siden. Som noen har sagt:
Jeg ser — og jeg synger!
Vær velsignet
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Lovsangen har reist meg opp, åpnet stengte dører i
mitt trosliv, forvandlet mitt Gudsbilde, og — for å sitere
salmisten — forvandlet min klage til dans. Det handler
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