s:t patricks bön

En morgon, när tiden gjort sitt
Vårt hemland är himmelens salar
Där Herren vår Gud själv bor

Var stund jag dig behöver,
i klar och mulen tid
Ditt ord allena Herre,
mig skänker tröst och frid

Kristus är
framför mig,
bakom mig
över mig,
och under mig

Jag längtar till den dagen,
den törsten, tar tag i mitt innersta rum
Och får mig att längta hem

När kampen på jorden blir tung
Det hoppet, brinner som eldar i mig
Vänder mitt kaos till ljus
Fernando Ortega & John Andrew Schreiner
Originalets titel: Beyond the sky
(c) 1992 Word Music, llc /Dejamesolo
Music / Maranatha! Music (Admin. av Copycare
Scandinavia-David Media ab) /John Andrew
Schreiner Music (Admin. av bmg Music Publishing
Scandinavia ab)
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling

Jag behöver
Gud Din närhet
Varje stund var mig när
Text: Annie S Hawks 1872, Sv text: E Nyström
Musik: Robert Lowry 1872
Musik brygga och refräng: Jars Of Clay
Originalets titel: I Need Thee Every Hour
Sv text brygga och refräng: Erik Tilling
© Arr. 2006 erik tilling produktion /jars of clay /
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Omger hela mig
Morgon, dag, som natt
Text: Fritt efter keltisk bön
från 700-talet
Musik: Erik Tilling & Millan Holm
© 2006 erik tilling produktion

soluppgång
(Instrumental)
Erik Tilling
© 2006 erik tilling produktion

Kör
Frida Berggren: (2, 3, 5)
Millan Holm: (9)
Joel Berggren: (4, 6)
Bokning Reliable Artist, tel 08-730 30 76
e-post: artist@reliable.se
till Hopp, Göm mig i dina vingar,
I skuggan av din nåd och I din hand ligger mina
dagar finns att beställa via www.eriktilling.com
CD och noter

Spelad, inspelad, arrangerad
& producerad av Erik Tilling
under hösten 2005, vintern
och våren 2006 i studio
tmp sthlm
Mixad av Pontus Olsson i
Almost Heaven, Stockholm
Mastrad av Tomas Ferngren
Grafisk form Tomas Einarsson

Erik Tilling Produktion
All rights reserved
www.eriktilling.com
Distribution: Naxos
etpcd01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

S:t Patricks bön (intro)
Hopp
Intill Dig		
När jag ser din himmel
Bortom tid och rum
Var stund jag dig behöver
S:t Patricks bön
Soluppgång
Håll ut min vän
I ditt ansiktes ljus
Så går jag nu till vila

etpcd01

Medverkande
Millan Holm: sång (4, 10, 11), klaviatur (7)
Joel Berggren: sång (2, 3, 5)
Malin Boqvist: cello, sång (1, 7)
Bengt Johansson: sång (6)
Clas Vårdstedt: sång (9)
Johan Jöneteg: fiol
David Levinsson: klaviatur, dragspel
Björn Alinder: slagverk (2, 3, 6)
Per Nordbring: trummor (4, 9)
Jan Nordbring: elbas (4, 9)

Jag behöver,
Dig var timma
Varje stund din närhet

Kristus är
med mig,
i mig
runt omkring,
Du bor i mig

 &  2006

Hopp

Ja, bortom tid
Ja, bortom rum
Vår Fader och Gud är dagens ljus
Hans famn den värmer
Och med sin hand, han torkar tårarna
Och ger oss tröst

Var stund jag dig behöver,
bliv Herre hos mig kvar
Och tag mig till din egen,
och det för evig tid

e r ik t il l ing

var stund jag dig behöver

Din sol skall aldrig gå ner och din måne aldrig avta, ty Herren är ditt eviga ljus. (Jes 60:20)

bortom tid och rum

hopp

intill dig

när jag ser din himmel

håll ut min vän

i ditt ansiktes l jus

så går jag nu till vila

Hör min sak, i min svaghet
Dina ögon ser vad som är sant
Svik mig aldrig, var barmhärtig
Vänd dig till mig, ge mig hopp

En dag så ska jag, vara hos Dig för evigt
En dag så ska jag, vara hos Dig för evigt

När jag ser din himmel dina fingrars verk
Stjärnorna och månen Du fäste där

Där du håller mig intill Dig
Ja, Du håller mig intill Dig

Vad är då en människa
Att du tänker på mig i min nöd?

Här vill jag vara
Här vill jag stanna
Här vill jag förbli

Så går jag nu till vila trygg
som fågeln i sitt näste,
ty du, min Gud, som är mitt skydd,
Du är min vän, den bäste

Redan i tiden, är Du hos mig för alltid
Redan i tiden, är Du hos mig för alltid

Jorden har du ställt på stadig grund
Himlen har du spänt ut som ett tält

Håll ut min vän,
Vi går tillsammans
Vägen vidare är inte rak
Vår trogne Gud,
Har alltid vandrat före,
Och han leder oss än en gång

För du håller mig intill Dig
Ja, Du håller mig intill Dig
För du håller mig intill Dig
Ja, Du håller mig intill Dig

Vad är då en människa
Att du tänker på mig i min nöd?

Håll ut min vän,
Vi kan gå tillsammans
Och om vår börda blir oss för stor
Finns vi här och hjälper varandra
I Guds namn, i Guds nåd

Text: Martin Lönnebo
Musik: Erik Tilling & Millan Holm
Stråkarr: Millan Holm
© 2006 erik tilling produktion

När stenen höjs, för att kastas
När orden faller snabbt i tanklöshet
Döm mig inte, var barmhärtig
Endast nåden, ger oss hopp
Ja, till dig, tar jag min tillflykt
Natten kommer, led mig rätt
I min svaghet, ger du styrka
Gömmer mig, här hos dig
Här hos dig
En broders fel skulle dömas
Den gamle mannen reste dit av tvång
Med på färden, drog han säcken
I förundran såg de på
”Vad gör du nu?” Den gamle svara’:
”Mina synder släpar jag med mig,
ändå vill ni att jag ska döma”
Då lät dom brodern gå …
Fernando Ortega, Elaine Rubenstein &
J A Schreiner
Originalets titel: Shame
© 2004 Cerdo Verde Music (ascap) (adm. By
Curb Songs)/CurbSongs (ascap)/Big Moose
Music (bmi) /John Andrew Schreiner Music
(ascap) /Copycare Scandinavia ab
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling
(vers 2 fritt efter berättelsen om
ökenfadern Abba Moses)

Och säger: ”Jag älskar dig”
Erik Tilling
© 2006 erik tilling produktion

Men jag vet, Du hör bön
Minsta suck, når ditt hus, Herre
Jag är trygg, i din famn
Alltid nära, led mig!

Håll ut min vän,
Vår Gud är med oss
Dag för dag bär Han oss genom allt
Vår förtröstan, varje morgon
Bär vår börda, varje natt

För jag vet, Du hör bön
Minsta suck, når ditt hus, Herre
Jag är trygg, i din famn
Alltid nära, led mig!

I ditt ansiktes ljus har jag frid
I ditt ansiktes ljus har jag frid

Gud tack för dagen, ljus och klar,
för glädjen jag fått åter!
Hjälp alla dem som illa far
och trösta dem som gråter!
Bevara så, o, gode Gud,
mig själv och mina kära,
och hjälp mig hålla dina bud
och leva till din ära
Text: Bo Setterlind 1978 fritt efter C Winter 1872
Musik: Millan Holm, intro: Erik Tilling
© 2006 erik tilling produktion

Och om vi vacklar, när oron tar över
Stormen tilltar alltmer, det blåser hårt
Lyfter vi vår blick, till Dig som skapat haven
Som med ditt ord, stillar stormens våg

Text: Erik Tilling (Fritt efter Psalm 8)
Musik: Erik Tilling, brygga: Millan Holm
© 2006 erik tilling produktion

Det finns ett evighetsmoment inbyggt i tiden. Tiden är iklädd evighet.
Istället för att tänka oss tid och evighet som två horisontella linjer som
löper parallellt och därför aldrig möts, borde vi se evigheten som en
vertikal linje som är i ständig kontakt med tiden. Evighetens vertikala
linje står stilla medan tiden förflyter horisontellt. I varje ögonblick berörs
tiden av evigheten, och denna beröring ger tiden en djupdimension.
Wilfrid Stinissen ur Evigheten mitt i tiden (Libris)

Han är vår trygghet, hjälp i nöden
Han är vårt mod, i mörkrets dal
Och på vår vandring, Han är vår Herde
Och Han vakar över oss varje stund
Fernando Ortega & J A Schreiner
Originalets titel: Take Heart, My Friend
© 2004 Cerdo Verde Music (ascap) (adm. By Curb Songs)/
CurbSongs (ascap)/Big Moose Music (bmi)/John Andrew
Schreiner Music (ascap)/Copycare Scandinavia ab
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling

Tack till Millan Holm – för tålamod, kärlek och alla bra idéer, Jan N och Per N – för sväng, feedback och ”lån” av studion,
David L – för stöd, vänskap och snygga ackord, Fredrik L, Björn A, Bengt J, Joel & Frida B, Malin B, Clas V, Johan J, Anna &
Anna på Libris, Tomas E, Martin L, Wilfrid S, Samuel Å & Mats B på Naxos, Lasse P, Fernando O, J A Schreiner, Paul B, Micke J,
Samuel K, Daniel R & alla andra vänner runt om i landet, familjen. Störst tack till Dig som lyser över mig och skänker mig hopp!

