
Predikan på Tacksägelsedagen 11/10 2009 i Sunnanå kyrka. ”Lovsång” 

1 Krön. 29:10-14, 1 Thess.5:16-24, Luk. 17:11-19 

 

Lovsång? Vad är det? Beroende på vem du frågar kan du få väldigt olika svar på den frågan. 

Kanske skulle någon svara ”Inte den blekaste aning”, någon annan skulle kanske säga 

”Något kristet”, en tredje ”Det är sådana kristna sånger som man sjunger stående”, och 

kanske skulle någon säga ”Lovsång, det är moderna psalmer, som ungdomar ofta sjunger”.  

Så vad menar vi när vi talar om lovsång? 

 

Att det är idag, på Tacksägelsedagen, som gudstjänsten har temat lovsång kan ge oss en 

ledtråd om vad lovsång är. Tacksägelsedagen är ju traditionellt den dag på året då årets skörd 

bars fram i kyrkan och då man tackade för den, för det goda Gud ger. Det handlar alltså om ett 

förhållningssätt till Gud, mer än något annat. Därför är den moderna sången ”Ropa till Gud” 

lika mycket en lovsång som psalmen ”Lov, ära och pris” eller Taizésången ”Sjung lovsång 

alla länder”. Lovsång är alltså inte en musikstil. 

 

Idag ska vi, utifrån dagens bibeltexter, fördjupa oss i vad lovsång är. 

Texterna berör lovsång på tre olika sätt: 1.vad Gud gör, 2.vad Gud vill och 3.vem Gud är. För 

det kan vi slå fast redan från början: lovsång handlar först och främst om Gud, inte om oss. 

Det kan vara konstigt att tänka sig i vår, på många sätt, självcentrerade värld. (”Handlar det 

inte om mig?!”) Men egentligen är det ganska befriande. Det handlar inte så mycket om oss 

och våra känslor som om vem vi tillhör. 

 

1. Den första aspekten av lovsång, vad Gud gör, hittar vi allra tydligast i dagens evangelietext 

från Lukasevangeliet, då Jesus botar tio spetälska, och en av dem återvänder till Jesus och 

lovar honom. 

Evangelietexten är kanske den som berör lovsång på ett sätt som är lättast för alla att ta till 

sig. Gud gör något fantastiskt, ett under. 

Det finns gott om exempel på sådana i Bibeln, men också om vi börjar se oss omkring i 

kyrkan över världen. För att ta några exempel: Uttåget ur Egypten, då Gud delar havet i två 

delar så att Israeliterna kan gå över och räddas från Farao, eller då Jesus förvandlar vatten till 

vin vid ett bröllop. I vår tid kan det handla om människor som får nytt livsmod, fysiskt 

helande då någon blir fri från sin allergi eller sjukdom. Eller de där små hälsningarna i 

vardagen som fyller oss med glädje. När allt klaffar, när solen skiner. 



Visst är det lätt att förstå att lovsången väcks då? 

Och ändå... ändå är det bara en av de spetälska som vänder tillbaka…. Varför bara en?  

Är det så att det inte är så lätt det här med lovsång ens när livet är på topp? Kan Guds närvaro 

och verksamhet bli för självklar för oss? Så att den förlorar sitt värde? 

Så tystnar kanske lovsången ändå, trots allt det goda i livet…? 

Det vi tar för självklart har en tendens att försvinna så småningom. Det gäller likaväl 

vänskapsrelationer som äktenskap. Men också livet med Gud. Det hade den spetälske 

samariern förstått. Och han vände tillbaka. 

 

2. Den andra aspekten, vad Gud vill hittar vi i 1 Thessalonikerbrevet: ”Var alltid glada, be 

ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.”  

Det är Guds vilja. Gud vill att vi ska leva med lovsångens ton inom oss, utom oss och 

runtomkring oss.  

Kanske kan det gå när allt är lätt… kanske. 

Men hur? Hur ska jag kunna leva upp till det då allt det självklara rasar. När den brutala 

verkligheten gör sig påmind. Då det blir tydligt att vi lever i en trasig värld där ingen enda av 

oss kan abonnera på lyckan.  

Om det var svårt att jubla när allt en gång tycktes självklart, så är det än svårare att vara 

tacksam och brista ut i lovsång när tillvaron har slagits i spillror, när allt gått sönder. Det kan 

verkligen kännas SKITSVÅRT att lova Gud. Uppmaningen ”Var alltid glada” kan kännas 

som ett slag i ansiktet. Som ett hån, ett övermäktigt krav. 

Inte ens på Tacksägelsedagen är det enkelt att jubla när livet gör ont. Det finns stunder i livet 

då det kan kännas fruktansvärt tungt. Då lovsången bara blir gråt. 

- Vill Gud verkligen att vi ska pressa in oss i ett skal av glädje när hela vårt jag egentligen vill 

gråta? 

 

När vi känner det så är vi i gott sällskap med många av Bibelns författare. Ett exempel hittar 

vi i 22:a psalmen, en bön som också Jesus använde: ”Min Gud, min Gud, varför har du 

övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, 

men du svarar inte, jag ropar om natten men finner ingen ro.” (Ps.22:1-3) 

Och det finns många fler som vänder sig till Gud och klagar, är ledsna och arga. 

Men det vänds ändå alltid på något sätt i lovsång: ”…Då skall jag sjunga ditt lov för mina 

bröder, i tempelskaran skall jag prisa dig…” (v.23) ”…Du är källan till min lovsång”. 



Vad är det som händer??? Hemligheten är inte att omständigheterna förändras, de är samma 

som innan. Nej, den klagande påminner sig om vad Gud har gjort och vem han är. ”På dig 

förtröstade våra fäder, de litade på dig, och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev 

räddade, de litade på dig, och du svek dem aldrig.” (vv.5-6) 

 

3. Det leder oss in på den tredje aspekten av lovsång, och den viktigaste. Vem Gud är! 

Den tredje aspekten hittar vi i 1 Krönikerboken, i den bön som kung David ber inför starten 

av det stora tempelbygget. 

Och här hittar vi lovsångens grundton, den som handlar om vem Gud är.  

David bad: ”Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, 

Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på 

jorden...”  

Lovsång är inte att krampaktigt lyfta sig upp ur dyn. Den är Guds grundton. Vi behöver inte 

prestera lovsång. Vi behöver inte stå upp och sjunga med klar stämma. Vi behöver inte le och 

se lyckliga ut. Nej, det handlar om ett förhållningssätt. Lovsång är inget annat än att ge Gud 

hans rätta plats i mitt liv. Inte som något extra då jag tycker att Gud har varit snäll mot mig. 

Lovsång sett ur det perspektivet ligger på ett annat plan än mina känslor. Som jag sade 

tidigare: lovsång handlar om Gud, inte om oss.  

 

Den tredje aspekten hänger ihop med de två första. För vem Gud är hänger ihop med vad Gud 

gör och vad Gud vill. De går inte att skilja åt. Gud skapar och ÄR skapande, Gud älskar och 

ÄR kärlek… Och hans största vilja, handlande och varande… i Jesus Kristus. Gud som älskar 

ända in i döden och genom döden, döden på ett kors. Grunden till vår lovsång är att vi kan 

lovsjunga. Att vi kan ha en relation med Gud genom Jesus Kristus. Det är inte en självklarhet. 

Dagens episteltext är från 1 Thessalonikerbrevet 5, och just innan det avsnitt som lästes idag 

hittar vi just detta.  

”Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår 

Herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare 

sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju 

också gör.” (1Thess. 5:9-11) 

 

I våra liv erbjuds vi möjligheten att mitt i allt, må det vara glädje eller sorg, leva ett liv 

tillsammans med Gud. Och det är källan till vår sång. 



Först när vi ser detta, ser vem Gud är så finner vi lovsången. Det är en resa som vi alla bjuds 

in att följa med på. Den börjar här i kyrkans gemenskap, här i mässan, där vi får smaka Guds 

nåd, Gud själv. Ett annat ord för nattvarden är ”eucharisti”, som betyder just lovsång. Själva 

mässan är en lovsång i sig. En lovsång jag får vila i och bäras av, oavsett. Mina 

tillkortakommanden och misslyckanden innebär inte att lovsången tystnar. Den finns här i 

nattvarden. 

 

Lovsången får så präglar mitt vardagsliv och mina möten med människor. Då inte som en 

putsad fasad av lycka och duktighet. Vi har lätt för att putsa på ytan. Men låt oss hjälpas åt att 

låta bli det! Nej, lovsången får komma ur spruckna lerkärl, det är ur dem som ljuset syns bäst. 

Eller hur?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


