program
En av de märkligaste mänskliga egenskaper vi har

G. F. Händel
(1685-1759)

ur Joshua
Oh had I Jubal’s lyre

Edvard Grieg
(1843-1907)

ur Melodier til Digte af A. O. Vinje
Våren

Längtan är oerhört kraftfull.

J. S. Bach
(1685-1750)

ur Cellosvit nr 5 i c-moll BWV 1011
Gavotte no. 1 och 2

Längtan har några inneboende vänner. Den ena

Francis Poulenc
(1899-1966)

ur Stabat mater
Vidit suum

Felix Mendelssohn
(1809-1947)

ur Psalm 42
Meine Seele dürstet nach Gott

Charles Gounod
(1818-1893)

över ett preludium av J. S. Bach
Ave Maria

J. S. Bach

Fuga i G-dur “Gigue” BWV 577

Mark Summer
(f. 1958)

Julie-O

W. A. Mozart
(1756-1791)

ur Vesperæ solennes de Dominica K.321
Laudate Dominum

F. J. Haydn
(1732-1809)

ur Cellokonsert nr 2 D-dur
Rondo: Allegro

H. Th. Burleigh
(1866-1949)

Negro Spirituals
Ev’ry time I feel the Spirit
Wade in the Water
Deep river

är förmågan att längta. Vi längtar efter allting. Vi
längtar efter ljus och vår, efter julmys och
pepparkakor. Många gånger längtar vi allra
djupast efter ett enklare, sannare och ärligare liv.

är förändring. Förändring betyder väldigt ofta
smärta. Ibland får den oss att växa. Ibland har
den en obehaglig rot i min egen självuppblåsthet.
Att kunna uppfatta smärtans egentliga färg kräver
en hel del övning.
Längtans andra inneboende är framtiden.
Hoppet. Det kommer en vår. Det finns en
värme. Livet kan vara ärligare och renare i
relationerna. Hoppets dragningskraft är
obeskrivligt stark och kan öppna för otroliga
förändringar. Kristna har genom alla tider känt
igen detta som himmelen på jorden. Ibland gör
den sig påmind som musik.

Oh, had I Jubal’s lyre
Tänk om jag hade Jubals lyra
och Miriams klangfulla röst!
Då skulle jag spela
med en klang som hans
och glädja mig
i sånger som hennes.
Mina enkla försök
visar just bara blekt
hur mycket jag har
att tacka himlen för.
Våren
Åter fick jag se isen ge vika för vattnet,
snön att smälta för värme och grönska.
Men tonen i min flöjt tycks mig gråta.
Meine Seele dürstet nach Gott
Jag törstar efter Gud,
efter den levande Guden.
När får jag komma,
när får jag träda fram inför Gud?
(Ps. 42:3)
Laudate Dominum
Prisa Herren, alla folk,
lova honom, alla länder!
Väldig är hans godhet mot oss,
Herrens trofasthet är evig.
Ära vare Fadern och Sonen
och den helige Ande,
nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen!
(Psaltaren 117)
Vidit suum
Och hon hör emellan ropen
av den grymma pöbelhopen,
huru han till Fadern ber.

Ave Maria
Var hälsad, Maria, full av nåd!
Herren är med dig! (Luk. 1:28)
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt,
Jesus. (Luk. 1:42)
Heliga Guds moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.

I all längtan bor en framtid

Negro Spirituals
Ev’ry time I feel de Spirit
movin’ in my heart, I will pray.
Up on de mountain my Lord spoke,
Out o’ His mouth came fier an’ smoke.
Jerdan Ribber chilly an’ col’
chill-de body but not de soul.
All aroun’ me look so shine
Ask me Lord if all was mine.
Ain’t but one train runs dis track,
It runs to Heaven an’ runs right back.
Wade in de water, children,
God’s agoin’ to trouble de water.
Se dat band all dress’d in white,
The Leader looks like de Israelite.
See dat band all dress’d in red,
It looks like de band dat Moses led.
Deep river,
my home is over Jordan,
Deep river, Lord,
I want to cross over into campground.
Oh, don’t you want to go
to that gospel feast,
That promis’d land
where all is peace?
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