Jauniešu kora BALSIS Ziemassvētku koncerts Rīgas
Sv. Pestītāja (Anglikāņu) baznīcā
22., 23. un 25. decembrī

II daļa

Moonlight sound design / Mēnessgaismas
skaņu zīmējumi
Raimonds Tiguls
Veltīts manam tēvam
In the moonlight
Time stand stil
The present melts in to the past
And my spirit communes
With souls that have passed before me.
I can never explain
Can never tell you
No!
In the night
It smells of morning
And in the silence
Flowers and birds
Herald the light

Tears in my eyes
Like dewdrops on flowers
That with the light will dissapear
Having been lost in darkness
I can never explain
Can never tell you
No!

Mēnessgaismā laiks stāv uz vietas
Tagadne saplūst ar pagātni
Un mans gars sarunājas ar dvēselēm, kas aizgājušas
pirms manis
Es nevarēšu izskaidrot,
Nekad nevarēšu Tev pateikt...
Nē!
Naktī smaržo pēc rīta

Un klusumā ziedi un putni vēsta par rītu.
Asaras manās acīs kā rasas lāses uz ziediem
Kas līdz ar gaismu zudīs pazūdot tumsā

Pūti, pūti, ziemelīti
Latviešu tautas dziesma
Dziedam kopā!
Pūti, pūti, ziemelīti
Kaladū, kaladū
Ziemassvētku vakarāi
Kaladū, kaladū
Klētī pūti miežus rudzus,
stallī bērus kumeliņus
Kam tie tādi melni zirgi
Pie manāmi rij’s durvīmi?
Ziemassvētku kumeliņi
Veda rudzus klētiņāi

Nu, tētiņi, Ziemassvētki
Sēsties galda galiņāi
Dod kalpami kalpa tiesu,
Meitām baltas villainītes!
Eima bišu klausītiesi
Ziemassvētku vakarāi
Ja bitītes daiļi dzieda
Tad būs silta vasariņa
Gausi nāca, drīz aizgāja
Tie bagāti Ziemassvētki,Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Iet pār kalnu dziedādami.
Pūti, pūti, ziemelīti
Ziemassvētku vakarā’i

Mēness skaita savas zvaigznes
Raimonds Tiguls
Saules daina | Pierakstījusi Vaira Vīķe – Freiberga
Mēness skaita savas zvaigznes
Vai ir visas vakarā,
Ira visas vakarā’i
Auseklīša vien nevaid.
Auseklītis aiztecēja
Saules meitas panākstos,
Saules meita kāzas dzēra,
Pērkons jāja vedībās
Pa vārtiem’i izjādams,
Sasper zelta ozoliņ,
Trīs gadiņus Saule raud,
Zelta zarus lasīdam.
Trīs gadiņu ceturtajā,

Uzņem pašu galoksnīti,
Saules meita nopinusi
Zelta zaru vainadziņu.

Es skaistu rozīt zinu
Vācu Ziemassvētku korālis / arr. M. Pretoriuss, J.
Sandstrēms
Es skaistu rozīt’ zinu
No sīkas saknītes,
Tā rozīte, ko minu,
No Jeses cēlusies.
Tā plauka dzestrumā
Pie aukstas ziemas saules,
Pie pusnakts tumsībā.

Katru gad’ no jauna
J.K.H Rinks / V. Hejs
Dziedam kopā!
Katru gad' no jauna
Kristus bērniņš nāk

Pie mums zemē ļaunā
Un mūs svētīt sāk.
Nāk viņš katrā mājā
Savā godībā;
Stiprina, kad vāja
Mūsu ticība.
Arī man viņš klātu
Acīm neredzams,
Valda manu prātu,
Rokā vadīdams.

Lūgšana
Ādolfs Ābele / Visvaldis Sanders
Nāc, Jēzu, Tu par palīgu,
Par labu, drošu vadītāju,
Par sargu dzīves grūtībās,
Par taisna ceļa rādītāju.

O, Magnum Mysterium
Morten Lauridsen
O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
iacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Iesum Christum.
Alleluia!
Ak, lielais noslēpum,
Un brīnišķīgais sakraments,

Ka dzīvām radībām jāredz jaundzimušais Jēzus,
Silītē dusošs!
Svētā Marija, kuras miesa bija cienīga
Nest mūsu Glābēju, Jēzu Kristu.
Aleluia!

Kas ir šis bērns
Mūzikas autors nezināms, vārdi – Viljams Diks
Dziedam kopā!
Kas ir šis bērns, kas saldi dus pie mātes krūts tur
kūtī? Vai dzirdi dziedam eņģeļus, vai brīnumu tu
jūti?
Viņš, Viņš mums Pestītājs, ko Dievs šai naktī
dāvināj's.
Steidz, steidz, Tam slavu teic un pielūdz Dieva Dēlu!
Tad nesiet Viņam dārgāko, vai bagāts, nabags nāciet
nu

uzņemt savā sirdī To un gaismā staigāt sāciet!
Gods Dievam augstībā! Šis bērns mūs dzīvus darīja.
Prieks, prieks nu pasaulē, kad sveicam Pestītāju!

Nu dusi, puisīt saldākais
Bohēmiešu dziesma, aranžējis Jāzeps Vītols, latviešu
teksts - Jānis Sanders
Nu dusi, puisīt saldākais,
Tu Dieva bērniņš svēts:
Tev debess enģels šūpātājs
Un sargs ir izredzēts.
Mēs ganiņi ar’ nākam klāt
Ar dziesmiņām tev žūžināt.
Dusi, dusi, bērniņ, dusi.
Tu nāci augstais debess viess,
No mīļā tēva krūts,

Lai tavu vaigu skatāmies,
Kas svētā mierā mirdz.
Mēs klusi tevi pielūdzam,
Nedz miedziņu tev traucējam.
Dusi, dusi, bērniņ, dusi.

Klusa nakts, svēta nakts
Francs Grūbers / Jozefs Mors
Dziedam kopā!
Klusa nakts, svēta nakts!
Visi dus. Nomodā
Vēl ir Jāzeps un Marija
Kūtī, Dāvida pilsētā.
Jēzus silītē dus,
Jēzus silītē dus.
Klusa nakts, svēta nakts!
Ganiem Dievs novēl Pats

Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:
Kristus - Glābējs ir klāt!
Kristus - Glābējs ir klāt!
Klusa nakts, svēta nakts!
Dieva Dēls, Tava acs
Mirdz mums dievišķā skaidrībā.
Nu ir dvēsele pestīta,
Jo Tu dzimis par mums!
Jo Tu dzimis par mums!

