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מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 14.2.20 בשעה 13:00

מוצ"ש, 15.2.20 בשעה 20:00
יום א', 16.2.20 בשעה 20:00

תיאטרון ירושלים
יום ג', 18.2.20 בשעה 20:00

 הקונצרט יועבר בשידור חי 
 בכאן קול המוסיקה, 

באתר הקאמרטה ובדף הפייסבוק

ַאנְְדֵרס מּוְסטֹונֶן מנצח )אסטוניה( 

ַאנְטֹו ֶאנִיס טנור | אוונגליסט )אסטוניה(
ָאֶרה סָאל בריטון | ישוע )אסטוניה(

מריה וַלְְדָמה סופרן )אסטוניה־הולנד( 
איריס אֹויָה אלט )אסטוניה(

 המקהלה הקאמרית 
קֹולֶגְיּום מּוזִיָקלֶה )אסטוניה( 

מנהל מוזיקלי: ֶאנְְדִריק ִאיְקְסוֶָרב

יוהאן סבסטיאן באך )1750-1685( 
יוהאנס פסיון, רי"ב 245

י. ס. באך /
יוהאנס פסיון

הקאמרטה הישראלית ירושלים אסירת תודה לסינמטק ירושלים 
בעבור סדרת הסרטים וההרצאות "על הצליבה" שהגישה לקהל 

הירושלמי לקראת הקונצרט.



ַאנְדְרֵס מּוסטֹונֶן / מנצח
המנצח האסטוני אנדרס מוסטונן, יליד 

1953, מומחה עולמי למוזיקת ימי הביניים 
והבארוק, זכה בחמישה פרסי מוזיקה 

בארצו ובשנת 2000 עוטר בתואר "אזרח 
כבוד של טאלין". 

ב-1977, אחרי שקיבל תואר אמן בנגינת 
כינור מן האקדמיה למוזיקה ולתיאטרון 

בטאלין, נסע מוסטונן לאוסטריה ולהולנד, 
שם השתלם במוזיקה עתיקה ולמד 

לנגן בכלים עתיקים. 1972, השנה שבה 
סיים את לימודיו התיכוניים, היא השנה 

שבה חש הימשכות גוברת אל המוזיקה 
הכנסייתית הקדומה. עקב כך הקים באותה 

שנה את "הֹוְרטּוס מּוזִיקּוס", מאנסמבלי 
המוזיקה העתיקה הוותיקים באירופה. 

יצוין כי האנסמבל, שהחל את דרכו בחקר 
השורשים הנוצריים של המוזיקה האירופית, 
מנגן היום גם מוזיקה הודית, ערבית, יהודית 

ובת זמננו. מוסטונן ו"הורטוס מוזיקוס" 
מרבים להתארח על בימות פסטיבלים 
בעולם, ואת הקלטותיהם נושאים יותר 

מ-30 תקליטורים. 

חלק מזמנו מוסטונן מייחד להופעות ככנר 
סולן, וגם מן המוזיקה הקאמרית והג'ז אינו 

מושך את ידו. רביעיית הג'ז שלו עשויה לנגן 

קונצ'רטי ברנדנבורגיים ווריאציות גולדברג 
בסווינג ג'זי. עם זה, עיקר עיסוקו הוא 

הניצוח. את הניסיון שצבר במוזיקה עתיקה 
מוסטונן מיישם בפרשנות מקורית שהוא 

מעניק ליצירות מלחינים קלאסיים, רומנטיים 
ובני זמננו. בין היוצרים בני זמננו שהוא 

מרבה לנגן את הלחנותיהם נמנים האמריקני 
פיליפ גלאס, האנגלי ג'ון ָטבֶנֶר, הגאורגי 

גִיָה ַקנְצֶ'לִי, היפני טֹורּו ַטֵקִמיְטסּו, הארמני 
ַאוֶט ֶטְרֶטריָאן, הרוסי ולדימיר ַמְרִטינֹוב 
 והאוקראיני ולנטין ִסילְבְֶסְטרֹוב. כמובן, 

הוא בקשרי ידידות ועבודה עם בני ארצו 
 ,)Vähi( פטר וִֶהי ,)Tüür( ֶארקי־ְסוֶן ִטיר

גלינה גְִריגֹוְריֶבה וַאְרוֹו ֶּפְרט. 

תחת שרביטו של מוסטונן ניגנו תזמורות 
מובילות באסטוניה, בפינלנד, בשבדיה, 

בגרמניה, בהולנד, בלטביה, בליטא, ברוסיה 
ובישראל, שבה מוסטונן מרבה להופיע 

ככנר וכמנצח. הופעתו הראשונה עם 
הקאמרטה הייתה ב-2012 ושיתוף הפעולה 
שלו עם התזמורת בא לידי ביטוי בין השאר 

בפסטיבל מוסטונן־ֶפְסט המפגיש יצירות 
ומוזיקאים מישראל ומאסטוניה. 



ַאנְטֹו אֶנִיס / טנור
 אנטו ֶאניס, יליד 1979, הוא אמן כלי 

נקישה וזמר. הוא החל ללמוד נגינה בכלי 
 נקישה וניצוח מקהלות בבית הספר 

התיכון למוזיקה בטאלין ולימודי תואר 
 ראשון באקדמיה למוזיקה ולתיאטרון 
של טאלין. לאחר שהשתלם בהולנד 

ובפינלנד, החל לעבוד כנגן כלי הנקישה 
של תזמורת האופרה הלאומית האסטונית. 

 כטנור הצטרף ב-2001 לאנסמבל 
 הקולי ַהיינָוַנְֶקר וב-2010 לאנסמבל 

וֹוְקס ְקלַָמנְִטיס, השר שירה גרגוריאנית. 
 היום הוא טנור ואמן כלי נקישה 

 באנסמבל הוותיק הֹוְרטּוס מּוזיקּוס 
 בניהולו של מאסטרו מוסטונן. כזמר 

הופיע אנטו אניס בקנטטות של באך 
 ובאורטוריות של מונטוורדי, פרסל, 

 הנדל, מוצרט, מנדלסון ושוברט. 
תפקידו האהוב הוא האוונגליסט בשני 

 הפסיונים של באך, והוא שר אותו 
 פעמים רבות בארצו ומחוצה לה, 

 בין היתר עם התזמורת הסימפונית 
ירושלים, התזמורת הקאמרית הישראלית 

 ואנסמבל בארוקדה. כמו כן הופיע 
 בהעינוי והתחייה של המלחין הבריטי 
 בן זמננו ַאייבֶן מּוִדי עם הפילהרמונית 

של סנט פטרבורג.

ָארֶה סָאל / בריטון
מ-1989 ארה סאל משמש סולן באופרה 

 הלאומית האסטונית ומגלם תפקידים 
בבתי האופרה של לטביה וליטא, 

 סטוקהולם וַמלְמֹו ובתיאטרון העירוני 
של פירנצה. סאל בוגר האקדמיה 

האסטונית למוזיקה ולתיאטרון בטאלין. 
ב-1996 העפיל למקום הראשון בתחרות 
"קולות מן האופרות של רוסיני ודוניצטי" 

 באיטליה ושנה אחר כך זכה בפרס 
 האופרה הנחשק ביותר באסטוניה - 

 ע"ש גֶאֹוְרג אֹוְטס. בין תפקידיו: 
 הדמויות הראשיות בדון ג'ובאני של 

 מוצרט, נבוקו וריגולטו של ורדי, 
יבגני אונייגין של צ'ייקובסקי, אלמוויוה 

 בנישואי פיגארו של מוצרט, פיגארו 
 בהספר מסביליה של רוסיני, רודריגו 
 בדון קרלו של ורדי ודון קרלו בֶאְרנָנִי 

 שלו, מרצ'לו בלה בוהם של פוצ'יני 
 וסֹונֹוָרה בהנערה מן המערב שלו, 
 ֶאְסָקִמּיֹו בכרמן של ביזה, ּבֶלְקֹוֶרה 

 בשיקוי האהבה של דוניצטי, יֶלֶצְִקי 
 בפיק דאם של צ'ייקובסקי ואדווין 

 בנסיכת הצ'רדש של קלמן. ברסיטלים 
משמיע סאל שירים אסטוניים, רוסיים 

ואיטלקיים. הופעתו הראשונה בישראל 
הייתה במוסטונן־פסט בשנה שעברה.



מריה וַלְדְמָה / סופרן
 זמרת הסופרן האסטונית מריה ולדמה 
זוכה לשבחים בבצעה יצירות בארוק 

ויצירות בנות זמננו. היא השלימה תואר 
ראשון ושני בקונסרבטוריון המלכותי 

בהאג שבהולנד, בשנת 2014 זכתה בפרס 
ע"ש מייקל אוליבר ובפרס חביבת הקהל 

 בתחרות הבינלאומית לזמרה שליד 
פסטיבל הנדל הלונדוני וב-2013 הגיעה 

למקום השני בתחרות הזמרה הבינלאומית 
ע"ש ָפִטיָמה ֶטְרצֹו בוִיצֶ'נְצָה שבאיטליה.

ולדמה מופיעה על בימות קונצרטים 
ובבתי אופרה ברחבי אירופה, בארצות 

הברית ובמזרח הרחוק. באחרונה הופיעה 
ברקוויאם של מוצרט עם הסינפונייטה של 
הונג קונג, בתפילות הערבית של מונטוורדי 

עם קונסורט ָדנִֶדין הסקוטי, במתאוס 
פסיון של באך עם "אגודת באך ההולנדית" 
ובפסיון של אדם הראשון מאת ַאְרוֹו ֶּפְרט 

ובבימויו של רוברט וילסון עם המקהלה 
הפילהרמונית הקאמרית האסטונית 

והתזמורת הקאמרית של טלין. על במת 
האופרה גילמה בין היתר את אנג'ליקה 

באורלנדו של הנדל, את צרלינה בדון ג'ובאני 
של מוצרט ואת מינה בְֶּרְטְשנַיֶדר באופרה 

תלמיד נאור של הְשחור מאת המלחין 
ההולנדי־בריטי בן זמננו דֹוִמינִי ְקלֶֶמנְְטס.

איריס אֹויה / אלט
לאורך העשור הראשון של המאה הייתה 
איריס אויה חלק מסקציית זמרות האלט 

במקהלה הקאמרית הפילהרמונית 
 האסטונית רבת היוקרה. במקהלה 

הרבתה לשיר תפקידי סולו ביצירות 
 בארוקיות - פסיונים, אורטוריות ומיסות -

וביצירות מוצרט, בטהובן, סטרווינסקי 
וֶפּרט. 2011, שנת סיום חברותה במקהלה, 

הייתה גם השנה שבה השלימה לימודי 
תואר שני באמנויות הזמרה ובניצוח 

מקהלות באקדמיה האסטונית למוזיקה 
ולתיאטרון בטאלין. מאז היא מופיעה 
כזמרת עצמאית ברסיטלים, בשירה 

סולנית וכחלק מאנסמבלים. היא מתעניינת 
במיוחד בממשק בין הקול לכלי, ובאמת, 
ב"ֶרזֹונָּבִילִיס", אנסמבל המבצע מוזיקה 

 אסטונית חדישה, היא הקול השר 
לצד חליל, צ'לו וַקנֶל )הצִיֶתר האסטוני(. 

לאורך שנים אויה משתפת פעולה 
עם המנצח הבינלאומי פול ִהילְיֶר 

והאנסמבלים שניהל: "ַאְרס נֹובָה" הֶדני, 
"ֶרִמיְקס" הפורטוגלי ו"תיאטרון הקולות" 

הבינלאומי. שירתה של איריס אויה הוקלטה 
בתקליטורים של "הרמוניה מּונדי", ובהם, 

 לצד מוזיקה אסטונית עכשווית, שירים 
של רחמנינוב ושוסטקוביץ'. 



המקהלה הקאמרית קֹולֶגְיּום מּוזִיָקלֶה
בניהולו המוזיקלי של ֶאנְְדִריק ִאיְקְסוֶָרב

ב-2018 העניקה קרן התרבות של אסטוניה 
פרס לקולגיום מוזיקלה ולמייסדה ֶאנְְדִריק 

ִאיְקְסוֶָרב על "מצוינות בביצוע והצגה 
עקבית של המוזיקה המקהלתית האסטונית 

במולדת ובעולם". פרס זה מצטרף לפרס 
בתחרות הבינלאומית של איגוד השידור 

האירופי ל-2017 ולשלושה תוארי "מקהלת 
השנה" של איגוד המקהלות האסטוניות. 

 ברפרטואר של קולגיום מוזיקלה יצירות 
 מן הרנסנס ועד ימינו, ומקום מיוחד שמור 

 בו לאסטונים ַאְרוֹו ֶּפְרט, וֶלְיֹו טֹוְרִמיס, 
ֶאְרִקי־ְסוֶן ִטיר )Tüür(, הלנה טּולְוֶה, ֶטנּו 

ֶקְרבִיץ, מרים ָטלִי, ֶּפְרט אּוְסּבְֶרג ועוד. 

 המקהלה הופיעה עם גופי מוזיקה 
רבים באסטוניה, באירופה ובישראל. 

במוסטונן־ֶפְסט האסטוני־ישראלי 2017 
בלבד שרה ב-10 קונצרטים עם הסימפונית 

ירושלים ואנסמבל בארוקדה. 

 ֶאנְְדִריק ִאיְקְסוֶָרב מנצח וטנור, פסע אל 
עֵבֶר מעמדו הכפול במסלול הכשרה 

רב־שלבי. בילדותו למד לנגן בחצוצרה 
ובקרן יער ובבגרותו בחר במגמת הניצוח 

באקדמיה למוזיקה ולתיאטרון בטאלין. 
אחרי שהשלים בה שני תארים, נסע 

 לקונסרבטוריון המלכותי בהאג להשלים 
 שני תארים נוספים, באמנויות הזמרה. 

 שנת 2011 הייתה לו שנה מעצבת: 
המקהלה שזה עתה הקים - קֹולֶגְיּום 

מּוזִיָקלֶה - זכתה בתואר "מקהלת השנה"* 
והוא עצמו הוכתר כ"מנצח הצעיר של 

השנה" והחליט להוסיף את הזמרה אל 
עיסוקו כמנצח. 

*בהמשך זכתה בתואר זה גם ב-2014 וב-2017.

Conductor Endrik Üksvärav Soprano Anna-Grete Rebane, Eleri-Kristel Kuimet, Grete 
Maipuu, Karmen Urb, Lili Kirikal, Margit Lahevee, Silja Uhs, Triin Sarap Alto Annely 
Leinberg, Gerta Raidma, Kaisa Kukk, Mari Roos, Margit Kariis, Teisi-Liis Vaik, Ragne 
Rüütelmaa Tenor Allan Tamme, Andre Tõnnis, Dierik Pieter Aartsen, Elar Nellis, Henri 
Viies, Rasmus Laks, Risto Ööbik, Roberto Redando Sainz Bass Eerik-Robert Ots, Gregor 
Rehand, Kaarel Vahermägi, Karl Ruudi, Ott Jalakas, Taavi Hommuk, Toomas Kariis
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א בנקל זכה באך ב-1723 במשרתו ל
כמנהל המוזיקלי של העיר לייפציג. 

קברניטי המוזיקה של העיר העדיפו על פניו 
את ֶטלֶָמן ואת גְַראּוּפנֶר, ורק אחרי שכשלו 

המגעים עמם, הוחתם באך. העובדה כי נותר 
בכהונתו כחצי יובל שנים, עד קרוב למותו, 

מעידה כי הצליח להרשים את מעסיקיו 
במאוד מאוד, אולי כבר אחרי ששמעו את 

"יוהאנס פסיון", היצירה הליטורגית הגדולה 
הראשונה שהעניק ללייפציג כמה חודשים 
אחרי כניסתו לתפקיד*. ב-7 באפריל, "היום 

השישי הטוב" שלפני הפסחא של 1724, 
ניצח באך על אנסמבל קולי־כלי בהיכל רחב 
הידיים של כנסיית ניקולאי הקדוש בלייפציג, 

ולשמחתם הרבה של המלחין הצעיר ושל 
מעסיקיו החדשים התקבלה היצירה בקורת 

רוח ובשבחים. 

פירוש המילה הלטינית "ָּפְסיֹו" הוא עינוי. 
"הפסיון" הליטורגי הוא תיאור מילולי־

צלילי של העינוי שסבל ישוע לקראת קץ 
חייו - ממעצרו בגת שמנים ועד לצליבתו. 

רוב הטקסטים של האורטוריה נטולים 
מהפרקים 17 ו-18 של "הבשורה עפ"י יוחנן", 

הידוע כ"המטביל". גם שני פסוקים מן 
הבשורה עפ"י מתי מופיעים, אולי משום 

שלטעמו של באך התיאורים בבשורת יוחנן 
יבשושיים מדי ולא די "מרגשים". 

עיצובי הפסיונים לבשו צורה ופשטו צורה 
לאורך המאות: בתחילה נהגו כמרים 

ומטיפים לקרוא קטעים מן הברית החדשה 
וביניהם שרה הקהילה כוראלים בלטינית. 

 בימי הביניים הוחל כבר לזמר את הסיפור - 
בשירה גרגוריאנית מונופונית. בהמשך קמו 

ממחיזים וחילקו את הטקסט בין ְמַסּפר 
לבין דמויות הסיפור, ובמאה ה-15, עם 

התפתחות הפוליפוניה, הותרה גם זו, אף 
כי לאט ובהדרגה: בתחילה פסקו אבות 

הכנסייה כי "הפוליפוניה היא פעלול חילוני!" 

ורק המונופוניה מותרת. מ-1717 הותר בכל 
זאת ריבוי הקולות ההרמוני והוא הזדהר 

ברוב הדר. אשר לטקסט, הרפורמטור לּוֶתר 
הכניס שינוי גם כאן, בהזמינו את דוברי 

הגרמנית להמיר את הלטינית הארכאית 
והסתומה בגרמנית המודרנית והמובנת. 

במאה ה-18 התקבע הדפוס שנשמע 
היום: תיאור העלילה מונח על כתפי 

"אוונגליסט" )"שליח טוב"(. הרצ'יטטיב 
שבפיו מלּווה באורגן בלבד והוא קרוי על 

כן "יבש" )secco(. כינוי זה מסב אולי עוול 
 לאוונגליסטים הטובים. יובש אין כאן. 

בעזרת המוזיקה המזהירה של באך ויפי 
הקול ויכולות ההבעה של האוונגליסט 

האירועים מצטיירים לנגד דמיוננו כהצגת 
שקופיות. היגון, התרעומת, הזעם 

והאמפתיה עולים מן הטקסט המזומר. 
למשל, על ביטוי כגון "וייסרהו בשוטים", 

האוונגליסט מתעכב כל כך, עד כי פיתולי 
המליסמות גוזלות את נשימתו. אין מחוץ 
לעולם האופרה תפקיד טנור כה מאתגר. 

את הרפליקות של ישוע שר בס, והמקהלה 
מגישה את הדברים המובאים מפי קבוצות 

 האנשים שאכלסו את הסצנות הדרמטיות - 
ההמון )הקרוי גם "היהודים"(, הכוהנים, 

החיילים, המשרתים. שירת המקהלה, גם 
בקטעי אוונגליון, אינה רצ'יטטיבית, אלא - 
כאמור - רב־קולית לעתים. על באך אפשר 

 לסמוך כי בקטעי המקהלה הדרמטיים - 
בוויכוחים עם פילטוס, ב"מסירת" ישוע, 
בדרישה לצלוב אותו, בחלוקת בגדיו - 

 ימציא פוגות, שבהן מהירות השירה, 
עצמת ההבעה ודחיפּות כניסות הקולות זה 

על גבי זה, יוצרות מתח ודרמה ומזכירות 
לעתים קרובות לחישות של נחש. 

סופרן ואלט )או מצו־סופרן או קונטרה־
טנור(, טנור ובס־בריטון חולקים את תפקידי 



הדמויות הזוטרות: פטרוס ופילטוס, שפחה 
ומשרת. הם שרים את האריות והאריוזי, 

טקסטי שירה ממושקלים ומחורזים, 
המגיבים לעלילה תגובה רגשית, תיאולוגית 
או פסיכולוגיסטית. קטעי השירה לקוחים 

מפסיונים קודמים, משירי משוררים אלמונים 
או מכוראלים שהמתפללים הכירו היטב 

מטקסי כנסייה רבי־שנים. בקטעי השירה 
"המגיבה" גם התזמורת מעשירה את 

הפוליפוניה. למשל, אריה עשויה להיות 
טריו של זמר/זמרת עם שני אבובים או עם 
שני כינורות, או קוורטט - עם שני חלילים 

וצ'מבלו. שני אריוזי )אחד לטנור ואחד לבס( 
שונים מן הרצ'יטטיבים בכך שכלים נוספים 

מלבד הּבַסֹו קונטינואו מלווים אותם.
 

באך לא כתב אופרות, אך יש הרואים 
בפסיונים שלו, רבי־המשתתפים ומגווני־

הסוגות, מופעים טוטאליים כמו־אופראיים. 
ליוהאנס פסיון, הֵמצג הגדול הראשון 

שנכתב בעבור מקום עבודתו החדש, הקצה 
את כל סוללת הכלים והמזמרים שהצליח 

לגייס: שמונה סולנים, מקהלה ארבעה־
קולית, חלילים ואבובים, כלי קשת ובהם 
לאוטה, ויולה דה גמבה וויולה ד'אמורה, 

עוגב, צ'מבלו וטימפני.

אדריכלות היצירה מייצרת צורה סימטרית, 
שבשני קצותיה קטעי מקהלה ארוכים 

 ומרשימים, ובתווך - בין קטעי רצ'יטטיב - 
כוראלים, המבטאים את רגשות ציבור 

המתפללים ואריות, המבטאות את רגשות 
המתבונן היחידי. סימטריה גמורה שולטת 

גם בפרקי השירה: זוג אריות לסופרן, 
זוג לאלט, זוג לטנור וזוג לבס. הכוראלים 

והאריות פוליפוניים ומלּווים בתזמורת כולה, 
 והם מסודרים משני צדי המרכז הדרמטי - 

התפיסה, ההאשמה, ההתכחשות, הצליבה. 
המרכז הדרמטי איננו רצוף, כי אם מפוצל 

בין סוף פרק א' לראשית פרק ב'. לפני 
ההפסקה העלילה משתלשלת ממאסר 

ישוע ועד לשלוש ההתכחשויות של 
פטרוס, והחלק השני, הארוך יותר, מוביל 

אל הצליבה והאבל. החלוקה לשני פרקים 
נועדה לאפשר למבצעים ולמאזינים לנוח 
ולמטיף לשאת את דרשתו בשיא המתח.

העיסוק בצליבת ישוע, על ההאשמות שבה 
וההשתמעויות שלה, מותיר תחושות קשות 

אצל הצופה היהודי, בוודאי כשביוהאנס 
פסיון מדובר. בו, בניגוד למתאוס פסיון, 

ההמון הרוצה בצליבת ישו קרוי "היהודים" 
ולא רק "ההמון" או "העם". פליקס מנדלסון, 

שהעלה את מתאוס פסיון בברלין ב-1829 
והיה בכך לסוכן חשוב בהחייאתו של 

באך השכוח, השמיע התבטאות מאירת 
עיניים. השחקן והזמר אדוארד ֶדבְִריֶאנְט, 

שהיה האוונגליסט בקונצרט, סיפר לימים, 
כי מנדלסון, שבעידן האנטישמיות הפוסט־

אמנציפטורית לא הירבה להזכיר את מוצאו 
היהודי, אמר לו כמה ימים לפני ביצוע הפסיון: 

"ראה! היצירה המוזיקלית הנוצרית הגדולה 
ביותר מוחזרת לעולם בידי שחקן ויהודי!" 

*את הפסיון האחר שנותר בידינו שלם, "מתאוס 
פסיון", חיבר כשלוש שנים אחר כך, ב-1727.
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חלק א' 
1. המקהלה
ֲאדֹונַי ֲאדֹונֵנּו,

ִׁשְמךָ ּבְכֹל ֵּתבֶל נִָּׂשא ּוְמפָֹאר!
ַהְרֶאה לָנּו ּבְִסבְלְךָ 

,ָ ּכִי ּבֶן־ֶאֶמת לֵָאל ִהנְך
ּובְכֹל ֵעת ּובְכֹל ֶרגַע, ּגָם בֶַּּׁשֶפל ּובֶַפּגַע -

ִהנְךָ ָרב־הֹוד וְָרב־ָהָדר.

2. רצ'יטטיב 
האוונגליסט: וַיְִהי ּכְכַּלֹות יֵׁשּוַע לְַדּבֵר ֶאת 

 ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה, 
 וַּיֵצֵא ַהחּוצָה ִעם ַּתלְִמיָדיו ֶאל נַַחל ִקְדרֹון, 

 וְָׁשם ָהיָה גַן, וַּיָבֹא בֹו הּוא וְַתלְִמיָדיו. 
 וְגַם יְהּוָדה מֹוְסרֹו יַָדע ֶאת ַהָּמקֹום, 

 ּכִי ְפָעִמים ַרּבֹות נֹוַעד ָׁשָּמה יֵׁשּוַע ִעם ַּתלְִמיָדיו. 
 וַּיִַּקח יְהּוָדה ֶאת ַהּגְדּוד ּוְמָׁשְרִתים 
 ֵמֵאת ָראֵׁשי ַהּכֲֹהנִים וְַהְּפרּוִׁשים, 

 וַּיָבֹא ָׁשָּמה ּבְנֵרֹות ּובְלִַּפיִדים 
 ּובִכְלֵי נֶֶׁשק. 
 וְיֵׁשּוַע יַָדע 

 ֵאת ּכָל ֲאֶׁשר יָבֹא ָעלָיו, 
וַּיֵצֵא וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם:

ישוע: ֶאת ִמי ְתבֵַּקׁשּו?
האוונגליסט: וַּיֲַענּו וַּיֹאְמרּו:

3. המקהלה 
ֶאת יֵׁשּוַע ַהּנֹוצְִרי!

4. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַיַַען יֵׁשּוַע וַּיֹאֶמר:

ישוע: ֲאנִי ָהִאיׁש!
 האוונגליסט: וְגַם יְהּוָדה מֹוְסרֹו 

ָעַמד ָׁשם.
ּוּבֱֶאמֹר יֵׁשּוַע ֲאלֵיֶהם "ֲאנִי ָהִאיׁש" 

 וַּיִּסֹגּו ָאחֹור 
וַּיְִּפלּו ַאַּפיִם ָאְרצָה. 

>

JOHANN SEBASTIAN BACH
Johannes Passion, BWV 245 
 
ErstEr tEil
1. Chor
Herr, unser Herrscher, 
Dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist! 
Zeig’ uns durch deine Passion, 
Daß du, der wahre Gottessohn, 
Zu aller Zeit, auch in der größten Niedrigkeit, 
Verherrlicht worden bist.

2. rezitativ 
Evangelist: Jesus ging mit seinen Jüngern 
über den Bach Kidron; da war ein Garten, 
darein ging Jesus and seine Jünger. 
Judas aber, der ihn verriet, wußte den Ort auch, 
denn Jesus versammelte sich oft daselbst  
mit seinen Jüngern. 
Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, 
und der Hohenpriester und Pharisäer Diener, 
kommt er dahin mit Fackeln, Lampen,  
und mit Waffen. 
Als nun Jesus wußte Alles,  
was ihm begegnen sollte, 
ging er hinaus und sprach zu ihnen:
Jesus: Wen suchet ihr?
Evangelist: Sie antworteten ihm:

3. Chor 
Jesum von Nazareth!

4. rezitativ 
Evangelist: Jesus spricht zu ihnen:
Jesus: Ich bin's.
Evangelist: Judas aber, der ihn verriet,  
stund’ auch bei ihnen. 
Als nun Jesus zu ihnen sprach: "Ich bin's",  
wichen sie zurücke 
und fielen zu Boden.  



Da fragete er sie abermal:
Jesus: Wen suchet ihr?
Evangelist: Sie aber sprachen:

5. Chor 
Jesum von Nazareth.

6. rezitativ 
Evangelist: Jesus antwortete:
Jesus: Ich hab’s euch gesagt, daß ich’s sei, 
suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen!

7. Choral
O große Lieb’, o Lieb’ ohn’ alle Maße,  
Die dich gebracht auf diese Marterstraße! 
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,  
Und du mußt leiden!

8. rezitativ 
Evangelist: Auf daß das Wort erfüllet würde 
welches er sagte: 
"Ich habe der Keine verloren,  
die du mir gegeben hast". 
Da hatte Simon Petrus ein Schwert,  
und zog es aus, 
und schlug nach des Hohenpriesters Knecht, 
und hieb ihm sein recht Ohr ab; 
und der Knecht hieß Malchus.  
Da sprach Jesus zu Petro:
Jesus: Stecke dein Schwert in die Scheide! 
Soll ich den Kelch nicht trinken, 
den mir mein Vater gegeben hat?

9. Choral
Dein Will’ gescheh’, Herr Gott, zugleich 
Auf Erden wie im Himmelreich;  
Gib uns Geduld in Leidenszeit, 
Gehorsamsein in Lieb’ und Leid,  
Wehr’ und steur’ allem Fleisch und Blut,  
Das wider deinen Willen tut.

וַּיֶֹסף יֵׁשּוַע וַיְִׁשָאל:
ישוע: ֶאת ִמי ְתבְַּקׁשּו? 

האוונגליסט: וַּיֹאְמרּו:

5. המקהלה 
ֶאת יֵׁשּוַע ַהּנֹוצְִרי!

6. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַּיַַען יֵׁשּוַע וַּיֹאֶמר:

 ישוע: ֲהלֹא ָאַמְרִּתי לָכֶם ּכִי ֲאנִי ָהִאיׁש, 
לָכֵן ִאם אִֹתי ְתבְַקּׁשּו ֲהּנִיחּו לְֵאּלֶה וְיֵלְכּו...

7. כוראל
ָהַאֲהבָה, ָהַאֲהבָה ּבְלִי ְמצִָרים

ֵהבִיַאְתךָ לִנְִתיב ַהּיִסּוִרים!
ֲאנִי, ּכְכֹל ֵּתבֶל, ַחּיִיִתי ּבְִׂשְמָחה ּובְָׂשׂשון,

וְַעל ראְׁשךָ ַרק ֵסבֶל וֲַאסֹון!

8. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: לְַמַען יְִתַקּיְמּו ְּדבָָריו, 

 ֲאֶׁשר ָאַמר: 
 "ִמֶּקֶרב ֵאּלֶה ֶׁשנְָתֶתם לִי - 

ִאיׁש לֹא ָאבַד".
 ּולְִׁשְמעֹון, הּוא ֶּפְטרֹוס, ֶחֶרב. 

 וַיְִׁשלֹף אֹוָתּה ִמנְָדנָּה, 
 וַּיַך ֶאת עֶבֶד ַהּכֵֹהן ַהגָדֹול, 

וַּיְִקצֹוץ ֶאת ָאזְנֹו ַהּיְָמנִית.
וְֵׁשם ָהעֶבֶד ַמלְכֹוס.

וַּיאֶֹמר יֵׁשּוַע ֶאל ֶּפְטרֹוס:
ב ַחְרּבְךָ לִנְָדנָּה! ּ ישוע: ַהֵשׁ

ּתֹות ִמן ַהּגַבִיַע  ֲהֵאין ָעלַי לְִשׁ
ֶׁשנַָתן לִי ָאבִי?

9. כוראל
ָ, ָהֵאל, יָקּום־נָא ּבְַמְפּגִיַע ּכָל ְרצֹונְך

ָעלֵי ּכָל ֲאָדמֹות ּובָָרִקיַע!
ֵּתן אֶֹרךְ רּוַח לָנּו ּבְִעּתֹות צָָרה, 

ּכִי ּבְקֹולְךָ נְִׁשַמע ּבַּטֹוב וְגַם ּבָָרע.
ָ ֲעצֹור־נָא וְַהְׁשֵהה יְֵדי ּכָל ּבְנֵי־צֹאנְך

ַהּפֹוֲעלִים נֶגֶד ְרצֹונְךָ!
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10. rezitativ 
Evangelist: Die Schar aber und der 
Oberhauptmann, und die Diener der Juden 
nahmen Jesum und bunden ihn  
und führeten ihn auf’s erste zu Hannas, 
der war Caiphas Schwäher,  
welcher des Jahres Hohenpriester war. 
Es war aber Caiphas,  
der den Juden riet, es wäre gut, 
daß ein Mensch würde umbracht für das Volk.

11. arie (Alt)
Von den Stricken meiner Sünden 
mich zu entbinden, 
Wird mein Heil gebunden. 
Mich von allen Lasterbeulen 
Völlig zu heilen,
Läßt er sich verwunden.

12. rezitativ 
Evangelist: Simon Petrus aber folgete Jesu nach, 
und ein and’rer Jünger.

13. arie (Sopran)
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten, 
Und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht. 
Befördre den Lauf und höre nicht auf 
Selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten.

14. rezitativ 
Evangelist: Derselbige Jünger war dem 
Hohenpriester bekannt, 
und ging mit Jesu hinein  
in des Hohenpriesters Palast. 
Petrus aber stund draußen vor der Tür.  
Da ging der andere Jünger, der dem 
Hohenpriester bekannt war, hinaus, 
und redete mit der Türhüterin 
und führete Petrum hinein. 
Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro:

10. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: ָאז ָּתְפׂשּו ַהּגְדּוד 
 וְַׂשר ָהֶאלֶף ּוְמָׁשְרֵתי ַהּיְהּוִדים 

 ֶאת יֵׁשּוַע וַּיַַאְסֻרהּו. 
 וַּיֹולִיכֻהּו בִָּראׁשֹונָה ֶאל ָחנָן, 

 ּכִי הּוא ָהיָה חֹוֵתן ַקּיָָפא, 
 ֲאֶׁשר ִׁשֵּמׁש ּבִכְֻהּנָה גְדֹולָה ּבַָּׁשנָה ַהִהיא, 

 וְהּוא ַקּיָָפא 
 ֲאֶׁשר יַָעץ ֶאת ַהּיְהּוִדים לֵאמֹר 

"טֹוב ֲאֶׁשר ִאיׁש ֶאָחד יֹאבַד ּבְַעד ּכָל ָהָעם". 

11. אריה )אלט(
 ּכְֵדי לְַׁשְחֵרר אֹוִתי 
ִמּכָל ַחבְלֵי ֶחְטִאי,

ֶאת מֹוִׁשיַעי ִהּנֵה ּכָבְלּו.
ּכְֵדי ֶׁשלִי יְִהי ָמזֹור 
ִמּכָל ִּפגְֵעי ַהְּׁשחֹר,
ֵהם ּבְגּופֹו ִחּבְלּו!

12. רצ'יטטיב 
 האוונגליסט: ַאךְ ִׁשְמעֹון, הּוא ֶּפְטרֹוס, 

וְַתלְִמיד ַאֵחר ָהלְכּו ַאֲחֵרי יֵׁשּוַע.
 

13. אריה )סופרן(
ּגַם ֲאנִי ּבְָׂשׂשֹון ַאֲחֶריךָ ֶאצְַעד, לֹא ֶאּסֹוג לְָאחֹור,

ּכִי ַאָּתה ּכָל ַחּיַי, ּכִי ַאָּתה לִי ָמאֹור.
ָאּנָא, ְׁשמֹור צֲַעַדי וְַאל ּתֹאַמר ַּדי

ת לִי ִעּדּוד וְלְִׁשמֹר ּבַל ֶאְמַעד. ִמּלֵַתּ

14. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: וְַהַּתלְִמיד ַההּוא ָהיָה נֹוָדע 

 לַּכֵֹהן ַהּגָדֹול 
 וַּיָבֹא ִעם יֵׁשּוַע 

 לֲַחצַר ַהּכֵֹהן ַהּגָדֹול. 
 ּוֶפְטרֹוס ָעַמד ִמחּוץ לַָּׁשַער, 

 וַּיֵצֵא ַהַּתלְִמיד ָהַאֵחר 
 ַהּנֹוָדע לַּכֵֹהן ַהּגָדֹול 
 וַיְַדּבֵר ֶאל ַהּׁשֶֹעֶרת 

 וַּיָבֵא ֶאת ֶּפְטרֹוס ַהּבָיְָתה. 
וַּתֹאֶמר ָהָאָמה ַהּׁשֶֹעֶרת ֶאל ֶּפְטרֹוס: 

>



Magd: Bist du nicht dieses  
Menschen Jünger einer?
Evangelist: Er sprach:
Petrus: Ich bin’s nicht.
Evangelist: Es stunden aber die Knechte und Diener, 
und hatten ein Kohlfeu'r gemacht,  
denn es war kalt, 
und wärmeten sich.  
Petrus aber stund bei ihnen, und wärmete sich. 
Aber der Hohenpriester 
fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. 
Jesus antwortete ihm:
Jesus: Ich habe frei, öffentlich geredet vor der Welt. 
Ich habe allezeit gelehret in der Schule 
und in dem Tempel, 
da alle Juden zusammen kommen,  
und habe nichts im Verborg’nen geredt. 
Was fragest du mich darum?  
Frage die darum, die gehöret haben, 
was ich zu ihnen geredet habe;  
siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe!
Evangelist: Als er aber solches redete, 
gab der Diener einer, die dabei stunden, 
Jesu einen Backenstreich, und sprach:
Diener: Solltest du dem Hohenpriester  
also antworten?
Evangelist: Jesus aber antwortete:
Jesus: Hab’ ich übel geredt, 
so beweise es, daß es böse sei;  
hab’ ich aber recht geredt, was schlägest du mich?

15. Choral
Wer hat dich so geschlagen, 
mein Heil, und dich mit Plagen 
so übel zugericht't?  
Du bist ja nicht ein Sünder, 
wie wir und unsre Kinder, 
von Missetaten weißt du nicht. 
Ich, ich und meine Sünden,  
die sich wie Körnlein finden  

 שפחה: ֲהלֹא גַם ַאָּתה 
ִמַּתלְִמיֵדי ָהִאיׁש ַהּזֶה?

האוונגליסט: וַּיֹאֶמר:
שמעון )פטרוס(: לֹא!

 האוונגליסט: וְָהעֲבִָדים וְַהְמָׁשֲרִתים 
 ִהְדלִיקּו ֵאׁש ּגֶָחלִים 

 ִמְּפנֵי ַהּקֹר 
 וַּיַַעְמדּו וַּיְִתַחָּממּו 

 וְגַם ֶּפְטרֹוס עֵֹמד ִעָּמם ּוִמְתַחֵּמם. 
 וַּיְִׁשַאל ַהּכֵֹהן ַהּגָדֹול 

ֶאת יֵׁשּוַע ַעל ַּתלְִמיָדיו וְַעל ּתֹוַרתֹו. 
וַּיַַען יֵׁשּוַע וַּיֹאֶמר: 

 ישוע: ָאנֹכִי ִדּבְַרִּתי ּבְָאזְנֵי כָל ָהעֹולָם, 
 וְָתִמיד לִַּמְדִּתי ּבְבֵית ּכְנֵֶסת 

 ּובְבֵית ַהִּמְקָּדׁש 
 ֲאֶׁשר ּכָל ַהּיְהּוִדים נְִקָהלִים ָׁשָּמה, 

 וְלֹא ִדּבְַרִּתי ָדבָר ּבֶַּסֶתר. 
 ּוַמה ִּתְׁשַאל אִֹתי? 

ְׁשַאל נָא ֶאת ַהּׁשְֹמִעים 
 ַמה ֶּׁשִּדּבְַרִּתי. 

ִהּנָם יֹוְדִעים ֶאת ֲאֶׁשר ָאָמְרִּתי! 
 האוונגליסט: וַיְִהי ּכְַדּבְרֹו ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה, 

וַּיַךְ ַאַחד ַהְמָׁשֲרִתים ָהעֵֹמד ָׁשָּמה 
ֶאת יֵׁשּוַע ַעל ַהּלְִחי וַּיֹאַמר:

 משרת: ֲהכָזֹאת ַּתֲענֶה 
ֶאת ַהּכֵֹהן ַהּגָדֹול?

האוונגליסט: וַּיַַען אֹותֹו יֵׁשּוַע:
 ישוע: ִאם ָרָעה ִדּבְַרִּתי 

 ַהּגֵד ָרָעִתי, 
וְִאם טֹוב, ַמּדּוַע ַּתּכֶה לְֶחיִי?

15. כוראל
,ָ ִמי ּכָךְ ִהְפלִיא ּבְַמּכֹוֶתיך

ָ ְמִׁשיִחי, וְַעל ִסבְלֹוֶתיך
עֹוד הֹוִסיף יָגֹון?

ַאָּתה נִָקי ֵמֵחְטא וְַחף,
לֹא ּכֵן ֲאנְַחנּו וִילֵָדינּו, ּכָל ַהַּטף.

ַאָּתה ֵהן לֹא ֵּתַדע ָעוֹון!
ֲאנִי, ֲאנִי וֲַחָטַאי ּכֻּלָם,

ֲאֶׁשר ּכָחֹל ַעל ְׂשַפת־ַהּיָם
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des Sandes an dem Meer,  
die haben dir erreget 
das Elend, das dich schläget, 
und das betrübte Marterheer.

16. rezitativ 
Evangelist: Und Hannas sandte ihn gebunden 
zu dem Hohenpriester Caiphas; 
Simon Petrus stund und wärmete sich;  
da sprachen sie zu ihm:

17. Chor 
Bist du nicht seiner Jünger einer?

18. rezitativ 
Evangelist: Er leugnete aber und sprach:
Petrus: Ich bin’s nicht!
Evangelist: Spricht des Hohenpriesters Knecht 
einer, ein Gefreund’ter des, 
dem Petrus das Ohr abgehauen hatte:
Diener: Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm?
Evangelist: Da verleugnete Petrus abermal  
und alsobald krähete der Hahn. 
Da gedachte Petrus  
an die Worte Jesu,  
und ging hinaus und weinete bitterlich.

19. arie (Tenor)
Ach, mein Sinn, ach, mein Sinn, 
Wo willt du endlich hin, 
Wo soll ich mich erquicken? 
Wo willt du endlich hin, wohin? 
Bleib’ ich hier, 
Oder wünsch’ ich mir 
Berg und Hügel auf den Rücken? 
Bei der Welt ist gar kein Rat, 
Und im Herzen 
Stehn die Schmerzen 
Meiner Missetat, 
Weil der Knecht den Herrn verleugnet hat.

ַרּבִים ִמְסּפֹור -
ֵהבִיאּו ַעל רֹאְׁשךָ ֶאת ּגַל

ַהֵּסבֶל ָהֻאְמלָל
וְיָם ֶׁשל יִּסּוִרים ַמר ִמָּמרֹור.

16. רצ'יטטיב 
 האוונגליסט: וַיְַׁשּלְֵחהּו ָחנָן ָאסּור ּבֲַאזִיִּקים 

ֶאל ַקּיָָפא, ַהּכֵֹהן ַהּגָדֹול.
 וְִׁשְמעֹון ֶּפְטרֹוס עֵֹמד ּוִמְתַחֵּמם, 

וַּיֹאְמרּו ֵאלָיו:

17. המקהלה
ֲהלֹא גַם ַאָּתה ִמַּתלְִמיָדיו!

18. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַיְכֵַחׁש וַּיֹאֶמר:

שמעון )פטרוס(: לֹא!
 האוונגליסט: וַּיֹאֶמר ִאיׁש 

 ֵמעַבְֵדי ַהּכֵֹהן ַהּגָדֹול, ֵרעֹו ֶׁשל ִמי 
ׁשִקּּצֵץ ֶּפְטרֹוס ֶאת ָאזְנֹו:

משרת: ֲהלֹא ְרִאיִתיךָ ִעּמֹו ּבַּגָן!
 האוונגליסט: וַּיֶֹסף ֶּפְטרֹוס וַיְכֵַחׁש, 

ּוִפְתאֹם ָקָרא ַהַּתְרנְגֹול.
וַּיִזְּכֹר ֶּפְטרֹוס ֶאת ְּדבַר יֵׁשּועַ ֲאֶׁשר ִּדּבֶר אֵלָיו 

"ּבְֶטֶרם יְִקָרא ַהַּתְרנְגֹול ְּתכֵַחׁש ּבִי ָׁשלֹׁש ְּפעִָמים" 
]מתי כ״ו 75[ וַּיֵצֵא ַהחּוצָה וַיְָמֵרר ּבְבֶכִי. 

19. אריה )טנור( 
ֲאבֹוי, נְַפִׁשי, לְָאן

ִחיׁש ִּתבְְרִחי ִמּכָאן?
ֵהיכָן ֶאְמצָא ָמזֹור?
לְָאן ִּתבְְרִחי, לְָאן?

ַהּכָאן ֶאְׁשֶהה
אֹו ִאם אֹבֶה

ֵּתל וָגֶבַע ֵמָאחֹור?
ּבְכָל ֵּתבֵל ֲאיֵה יְִׁשִעי?

ּובְִפנִים, ּבְתֹוךְ ַהּלֵב
ְמקֹונֵן ָמָרה ַהּכְֵאב

ַעל זֶה ִּפְׁשִעי:
ּכִי עֶבֶד ִהְתּכֵַחׁש לְמֹוִׁשיִעי.



>

20. Choral
Petrus, der nicht denkt zurück, 
Seinen Gott verneinet,  
Der doch auf ein’n ernsten Blick 
Bitterlich weinet:  
Jesu, blicke mich auch an, 
Wenn ich nicht will büßen;  
Wenn ich Böses hab’ getan, 
Rühre mein Gewissen.

ZwEitEr tEil
21. Choral
Christus, der uns selig macht, 
Kein Bös’s hat begangen,  
Der ward für uns in der Nacht 
Als ein Dieb gefangen,  
Geführt vor gottlose Leut’ 
Und fälschlich verklaget,  
Verlacht, verhöhnt und verspeit, 
Wie denn die Schrift saget.

22. rezitativ 
Evangelist: Da führeten sie 
Jesum 
von Caiphas 
vor das Richthaus, und es war frühe.  
Und sie gingen nicht in das Richthaus, 
auf daß sie nicht unrein würden,  
sondern Ostern essen möchten. 
Da ging Pilatus zu ihnen hinaus 
und sprach:
Pilatus: Was bringet ihr für  
Klage wider diesen Menschen?
Evangelist: Sie antworteten  
und sprachen zu ihm:

23. Chor 
Wäre dieser nicht ein Übeltäter, 
wir hätten 
dir ihn nicht überantwortet.

20. כוראל
ֶּפְטרּוס, ּבְלִי לֲַחׁשֹב ּובְלִי לֲַחׁשֹׁש,

ִהְתּכֵַחׁש לְמֹוִׁשיעֹו, לֵָאל,
ַאךְ ִמּיָד ּבְכֹבֶד רֹאׁש

ּבְבֶכִי ֶׁשל ַּתְמרּוִרים יִּלֵל:
"יֵׁשּוַע ֶׁשּיָם ֵעינְךָ ָעלַי,

ִאם לֹא ֶאָּׂשא ֶאת ְמלֹוא ָענְִׁשי
ַעל ֲחָטַאי ּוַמֲעלָלַי - 

ָאּנָא ָהֵער ַמצְּפּון־נְַפִׁשי!״

חלק ב'
21. כוראל

 ַהַּמִׁשיַח, ְמַקְּדֵׁשנּו, 
לֹא ָעָׂשה ַעוְלָה.

בִּגְלַלֵנּו ּבְלֵב לַיִל ּכְגַּנָב נִכְלָא,
 הּובָא ּבְִפנֵי ֲהמֹון־ּכֹוְפִרים, 

ָהֳאָׁשם לַָּׁשוְא,
ָׁשם, כְִּדבָר ּכְִתבֵי ַהּקֶֹדׁש, 

 צֲָחקּו, לֲָעגּו לֹו, ּבָזּו, 
ּגָם יְָרקּו ָעלָיו.

22. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: וַיְִהי ּבַּבֶֹקר ַהְׁשּכֵם 

 וַּיֹולִיכּו ֶאת יֵׁשּוַע 
ִמּבֵית ַקּיָָפא 

 ֶאל ּבֵית ַהִּמְׁשָּפט, 
 וְֵהָּמה לֹא נִכְנְסּו ָׁשָּמה 
 לְַמַען ֲאֶׁשר לֹא יִַּטְּמאּו 

 ּכִי ִאם יֹאכְלּו ֶאת ַהָּפַסח. 
וַּיֵצֵא ִפילָטֹוס ֲאלֵיֶהם 

וַּיֹאַמר:
 פילטוס: ַמה ַּתֲאִׁשימּו 

ֶאת ָהִאיׁש ַהּזֶה?
 האוונגליסט: וַּיֲַענּו 

וַּיֹאְמרּו ֵאלָיו:

23. המקהלה 
 לּולֵא ָהיָה זֶה עֶֹׂשה ָרע 

ּכִי ַעָּתה 
.ָ לֹא ִהְסּגְַרנֻהּו ֵאלֶיך



24. rezitativ 
Evangelist: Da sprach Pilatus zu ihnen:
Pilatus: So nehmet ihr ihn hin und richtet 
ihn nach eurem Gesetze!
Evangelist: Da sprachen die Juden zu ihm:

25. Chor 
Wir dürfen niemand töten.

26. rezitativ 
Evangelist: Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu, 
welches er sagte, da er deutete,  
welches Todes er sterben würde. 
Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus
und rief Jesu, und sprach zu ihm:
Pilatus: Bist du der Juden König?
Evangelist: Jesus antwortete:
Jesus: Redest du das von dir selbst,  
oder haben’s dir andere von mir gesagt?
Evangelist: Pilatus antwortete:
Pilatus: Bin ich ein Jude?  
Dein Volk und die Hohenpriester 
haben dich mir überantwortet; was hast du getan?
Evangelist: Jesus antwortete:
Jesus: Mein Reich ist nich von dieser Welt;  
wäre mein Reich von dieser Welt, 
meine Diener würden darob kämpfen, 
daß ich den Juden nicht überantwortet würder! 
Aber, nun ist mein Reich nicht von dannen.

27. Choral
Ach großer König, groß zu allen Zeiten, 
Wie kann ich g’nugsam diese Treu’ ausbreiten? 
Kein’s Menschen Herze mag indes ausdenken, 
Was dir zu schenken.
Ich kann’s mit meinen Sinnen nicht erreichen, 
Womit doch dein Erbarmen zu vergleichen. 
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten 
Im Werk erstatten?

24. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם ִּפילָטֹוס:

 פילטוס: ְקחּו אֹתֹו ַאֶּתם 
וְִׁשְפֻטהּו כְתֹוַרְתכֶם.

האוונגליסט: וַּיֹאְמרּו ֵאלָיו ַהּיְהּוִדים:

25. המקהלה
ֵאין לָנּו ְרׁשּות לְָהִמית ִאיׁש.

26. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: לְַמַען יְקּוּיָם ְּדבַר יֵׁשּוַע 

 ֲאֶׁשר ִּדּבֵר לְִרמֹז 
 ֵאיזֹו ִמיָתה סֹופֹו לָמּות. 

 וַּיָָׁשב ִּפילָטֹוס ֶאל ּבֵית ַהִּמְׁשָּפט 
וַּיְִקָרא ֶאל יֵׁשּוַע וַּיֹאֶמר ֵאלָיו:

פילטוס: ַהַאָּתה הּוא ֶמלֶךְ ַהּיְהּוִדים?
האוונגליסט: וַּיַַען אֹתֹו יֵׁשּוַע:

 ישוע: ֲהִמּלִּבְךָ ְּתַדּבֵר זֹאת 
אֹו ֲאֵחִרים ִהּגִידּו לְךָ ָעלָי?

האוונגליסט: וַּיֹאֶמר ִּפילָטֹוס:
 פילטוס: ֲהכִי ָאנֹכִי יְהּוִדי ֲהלֹא? 

 ַעְּמךָ וְָראֵׁשי ַהּכֲֹהנִים 
ִהְסּגִירּוךָ ֵאלָי. ֶמה ָעִׂשיָת? 

האוונגליסט: וַּיַַען יֵׁשּוַע וַּיֹאֶמר:
 ישוע: ַמלְכּוִתי ֵאינֶּנָה ִמן ָהעֹולָם ַהּזֶה. 

 לּו ָהיְָתה ַמלְכּוִתי ִמן ָהעֹולָם ַהּזֶה, 
 ּכִי ָאז נִלְֲחמּו לִי ְמָׁשְרַתי 

 לְבִלְִּתי ִהָּמֵסר ּבְיַד ַהּיְהּוִדים, 
ֲאבָל ַעָּתה ַמלְכּוִתי ֵאינֶּנָה ִמּפֹה.

27. כוראל
ָהּה, ֶמלֶךְ ָרם, ָּתִמיד נִָּׂשא, ּגָדֹול,
ֵאיכָה ֱאמּונְָתךָ ָאִפיץ ַּדּיָה לַּכֹל?
ֵאין לֵב ָאָדם ֲאֶׁשר יּוכַל לְַחׁשֹב
ּכֵיצַד ֶאְפָׁשר לִגְמֹל לְךָ ּבְטֹוב.

ּבְכָל חּוַׁשי לֹא אּוכָל לֲַהגֹות
ֶאל ָמה ֶאת ַרֲחֶמיךָ לְַהְׁשוֹות.

ַעל ֶׁשָעִׂשיָת ֵמרֹב ַאֲהבָה לַכָּל -
ּכֵיצַד אּוכָל ּבְַמֲעִׂשי לְךָ לִגְמֹל?

>



28. rezitativ 
Evangelist: Da sprach Pilatus zu ihm:
Pilatus: So bist du dennoch ein König?
Evangelist: Jesus antwortete:
Jesus: Du sagst’s, ich bin ein König. 
Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, 
daß ich die Wahrheit zeugen soll. 
Wer aus der Wahrheit ist,  
der höret meine Stimme.
Evangelist: Spricht Pilatus zu ihm:
Pilatus: Was ist Wahrheit?
Evangelist: Und da er das gesaget, 
ging er wieder hinaus zu den Juden 
und spricht zu ihnen:
Pilatus: Ich finde keine Schuld an ihm. 
Ihr habt aber eine Gewohnheit,  
da ich euch Einen losgegebe; 
wollt ihr nun, daß ich euch 
der Juden König losgebe?
Evangelist: Da schrieen sie wieder allesamt  
und sprachen:

29. Chor 
Nich diesen, diesen nicht, sondern Barrabam!

30. rezitativ 
Evangelist: Barrabas aber war ein Mörder. 
Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn.

31. arioso (Bass)
Betrachte, meine Seel’,  
mit ängstlichem Vergnügen, 
Mit bittern Lastern hart beklemmt von Herzen, 
Dein höchstes Gut, in Jesu Schmerzen, 
Wie dir auf Dornen, so ihn stechen, 
Die Himmelsschlüsselblumen blühn; 
Du kannst viel süße Frucht von seiner  
Wermut brechen, 
Drum sieh’ ohn’ Unterlaß auf Ihn.

28. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַּיֹאֶמר ֵאלָיו ִּפילָטֹוס:

פילטוס: ִאם ּכֵן, ֶמלֶךְ ָאָּתה!
האוונגליסט: וַּיַַען יֵׁשּוַע:

 ישוע: ַאָּתה ָאַמְרָּת ּכִי ֶמלֶךְ ָאנֹכִי. 
 לָזֹאת נֹולְַדִּתי וְלָזֹאת ּבָאִתי בָעֹולָם: 

 לְָהִעיד לֱָאֶמת. 
 ּכָל ֲאֶׁשר הּוא ִמן ָהֱאֶמת 

יְִׁשַמע ּבְקֹולִי. 
האוונגליסט: וַּיֹאֶמר ֵאלָיו ִּפילָטֹוס:

פילטוס: ָמה ִהיא ָהֱאֶמת?
 האוונגליסט: וְַאֲחֵרי ַדּבְרֹו זֹאת 

 יָצָא ֵׁשנִית ֶאל ַהּיְהּוִדים 
וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם:

פילטוס: ֲאנִי לֹא ָמצָאִתי בֹו ּכָל ָעֹון.
 ֲאבָל ִמנְַהג הּוא לָכֶם 

 ֶׁשֲאַׁשּלַח לָכֶם ִאיׁש ֶאָחד ָחְפִׁשי ּבַָּפַסח. 
 ְרצֹונְכֶם ֶׁשֲאַׁשּלַח לָכֶם 

ֶאת ֶמלֶךְ ַהּיְהּוִדים? 
 האוונגליסט: וַּיֹוִסיפּו וַּיִצְֲעקּו 

לֵאמֹר:

29. המקהלה
לֹא ֶאת ָהִאיׁש ַהּזֶה, ֶאּלָא ֶאת ּבַר ַאּבָא!

30. רצ'יטטיב
האוונגליסט: ּובַר ַאּבָא ָהיָה ְמַרצֵַח. 

ָאז לַָקח ִּפילָטֹוס ֶאת יֵׁשּוַע וַיְיְַּסֵרהּו ּבַּׁשֹוִטים.

31. אריוזו )בס(
ְרִאי, נְַפִׁשי, ּבְעֹנֶג ּובְיְִרָאה

ּכֵיצַד ּבְֵסבֶל ָמר ּובְמּוָעָקה ּבַּלֵב
 נֹובֵַע ִׂשיא ֶׁשל טֹוב לָךְ 
ִמַּמכְאֹובֵי יֵׁשּוַע ַהּדֹוֵאב,

ְרִאי ּכֵיצַד ִמּקֹוץ ּדֹוֵקר ּבַזֵּר ֶׁשַעל רֹאׁשֹו
צֹוְמִחים ִּפְרֵחי ַמְפֵּתַח ַהָּׁשַמיִם:

 רֹב ְּפִרי, ִמְּדבַׁש ָמתֹוק, 
ּתּוכְלִי לְִקטֹף ִמּיֵאּוׁשֹו.

ַעל ּכֵן ַהּבִיִטי ּבֹו ּבְלִי ֶהֶרף.

>
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32. arie (Tenor)
Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken 
In allen Stücken dem Himmel gleiche geht! 
Daran, nachdem die Wasserwogen 
Von unsrer Sündflut sich verzogen, 
Der allerschönste Regenbogen 
Als Gottes Gnadenzeichen steht!

33. rezitativ 
Evangelist: Und die Kriegsknechte flochten eine 
Krone von Dornen,
und setzen sie auf sein Haupt,  
und legten ihm ein Purpurkleid an, und sprachen:

34. Chor 
Sei gegrüßet, lieber Judenkönig!

35. rezitativ 
Evangelist: Und gaben ihm Backenstreiche. 
Da ging Pilatus wieder heraus  
und sprach zu ihnen:
Pilatus: Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, 
daß ihr erkennet, 
daß ich keine Schuld and ihm finde.
Evangelist: Also ging Jesus heraus, 
und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid.  
Und er sprach zu ihnen:
Pilatus: Sehet, welch ein Mensch!
Evangelist: Da ihn die Hohenpriester  
und die Diener sahen, 
schrieen sie und sprachen:

36. Chor 
Kreuzige! Kreuzige!

37. rezitativ 
Evangelist: Pilatus sprach zu ihnen:
Pilatus: Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn; 
denn ich finde keine Schuld an ihm!
Evangelist: Die Juden antworteten ihm:

32. אריה )טנור(
ִחְׁשבּו נָא ֵאיךְ ּגֵוֹו ֲאֶּׁשר ּגּוּוָן ּבְָדם
ּדֹוֶמה בְּכָל נְֻקדֹוָתיו ֶאל ָהָרִקיַע!

זִכְרּו, ַאֲחֵרי ֶׁשּנְַחׁשֹולֵי ַהַּמיִם
ֶׁשל ַמּבּול ֲעוֹונֹוֵתינּו ָרגְעּו, ָהיּו לְֵמי ַאְפַסיִם - 

יְָפיָּה ֶׁשל ֶקֶׁשת ּבֶָענָן ֵהצִיף ֶאת ַהָּׁשַמיִם,
ּכְאֹות לְַרֲחֵמי ָהֵאל ּולְרּוחֹו ֲאֶׁשר ִהְפצִיַע.

33. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: וַיְָׂשְרגּו ַאנְֵׁשי ַהּצָבָא 

ֲעֶטֶרת קֹצִים, 
 וַּיִָׁשימּו ַעל רֹאׁשֹו, 

וַּיֲַעֻטהּו לְבּוׁש ַאְרּגָָמן, וַּיֹאְמרּו:

34. המקהלה
ָׁשלֹום לְךָ ֶמלֶך ַהּיְהּוִדים!

35. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַּיַּכֻהּו ַעל ַהּלִֶחי.

 וַּיֵצֵא ִּפילָטֹוס עֹוד ַהחּוצָה 
וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם:

 פילטוס: ִהנְנִי מֹוצִיא אֹתֹו ֲאלֵיכֶם, 
 לְַמַען ֵּתְדעּו,

ּכִי לֹא ָמצָאִתי בֹו ּכָל ָעֹון.
 האוונגליסט: וְיֵׁשּוַע יָצָא ַהחּוץ 

 וְָעלָיו ֲעֶטֶרת ַהּקֹצִים ּולְבּוׁש ָהַאְרּגָָמן. 
וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם ִּפילָטֹוס:

פילטוס: ִהּנֵה ָהִאיׁש.
 האוונגליסט: וַיְִהי ּכֲַאֶׁשר ָרֻאהּו 

 ָראֵׁשי ַהּכֲֹהנִים וְַהְמָׁשֲרִתים 
וַּיִצְֲעקּו לֵאמֹר:

36. המקהלה
ַהצְלֵב! ַהצְלֵב!

37. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם ִּפילָטֹוס:

 פילטוס: ָקֻחהּו ַאֶּתם וְַהצְלִיבֻהּו, 
ּכִי ָאנֹכִי לֹא ָמצָאִתי בֹו ָאְׁשָמה.

האוונגליסט: וַּיֲַענּו ַהּיְהּוִדים וַּיֹאְמרּו׃
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38. Chor 
Wir haben ein Gesetz,  
und nach dem Gesetz soll er sterben,
denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.

39. rezitativ 
Evangelist: Da Pilatus das Wort hörete,  
fürchtet’ er sich noch mehr, 
und ging wieder hinein in das Richthaus,  
und spricht zu Jesu:
Pilatus: Von wannen bist du?
Evangelist: Aber Jesu gab ihm keine Antwort. 
Da sprach Pilatus zu ihm:
Pilatus: Redest du nicht mit mir? 
Weißest du nicht, daß ich Macht habe, 
dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben?
Evangelist: Jesus antwortete:
Jesus: Du hättest keine Macht über mich, 
wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben; 
darum, der mich dir überantwortet hat, 
der hat’s größ’re Sünde.
Evangelist: Von dem an trachtete Pilatus,  
wie er ihn losließe.

40. Choral
Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn,  
Ist uns die Freiheit kommen; 
Dein Kerker is der Gnadenthron,  
Die Freistatt aller Frommen; 
Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein, 
Müßt’ unsre Knechtschaft ewig sein.

41. rezitativ 
Evangelist: Die Juden aber schrieen und sprachen:

42. Chor 
Lässest du diesen los,  
so bist du des Kaisers Freund nicht, 
denn wer sich zum Könige machet,  
der is wider den Kaiser.

38. המקהלה
 ּתֹוָרה יֶׁש לָנּו, 

 וְַעל ִּפי תֹוָרֵתנּו ַחּיַב ִמיָתה הּוא, 
ּכִי ָעָׂשה ַעצְמֹו ּבֶן ֱאלִֹהים.

39. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַיְִהי ּכְִׁשמַֹע ִּפילָטֹוס ֶאת ַהָּדבָר 

ּיָרא עֹוד, ִ ַהּזֶה, וַי
 וַּיָָׁשב וַּיָבֹא ֶאל ּבֵית ַהִּמְׁשָּפט, 

וַּיֹאֶמר ֶאל יֵׁשּוַע:
פילטוס: ֵמַאיִן ָאָּתה?

האוונגליסט: וְלֹא ֱהִׁשיבֹו יֵׁשּוַע ָּדבָר.
וַּיֹאֶמר ִּפילָטֹוס ֵאלָיו

 פילטוס: ֵאלַי לֹא ְתַדּבֵר? 
 ֲהלֹא יַָדְעָּת ּכִי יֶׁש לְֵאל יִָדי 

לִצְלָבְךָ וְיֶׁש לְֵאל יִָדי לְַׁשּלְֶחךָ!
האוונגליסט: וַּיַַען יֵׁשּוַע לֵאמֹר:

 ישוע: לֹא ָהיְָתה ּלְךָ ְרׁשּות ָעלַי, 
לּולֵא נִַּתן לְךָ ִמּלְָמְעלָה; 

 לָכֵן ֲעֹון ַהַּמְסּגִיר אִֹתי ֵאלֶיךָ 
 .ָ ּגָדֹול ֵמֲעֹונֶך

 האוונגליסט: ָאז יְבֵַּקׁש 
ִּפילָטֹוס לְַׁשּלְחֹו.

40. כוראל
ָ, ּבֶן ֱאלִֹהים, ִמּכִלְֲאך
ֵאלֵינּו ּבָָאה ָהֵחרּות,

וְצִינֹוְקךָ הּוא ּכֵס ָהַרֲחִמים,
ִמָּׁשם לַַּמֲאִמינִים ָּתבֹוא ַהְּפדּות.

 לּולֵא נַָטלְָּת ָהעַבְדּות, 
לָבֶַטַח ָהיִינּו ָאנּו נִּדֹונִים ּפֹה לְעַבְדּות ֶׁשל נֶצַח.

41. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וְַהּיְהּוִדים ָקְראּו וַּיֹאְמרּו:

42. המקהלה
 ִאם ְּתַׁשּלַח ֶאת זֶה 
 ֵאינְךָ אֵֹהב לְֵקיַסר, 

 ּכִי כָל ָהעֶֹׂשה ַעצְמֹו ֶמלֶךְ 
מֵֹרד ּבְֵקיַסר הּוא.



43. rezitativ 
Evangelist: Da Pilatus das Wort hörete, 
führete er Jesum heraus,  
und setzte sich auf den Richtstuhl, 
an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, 
auf hebräisch aber: Gabbatha. 
Es was aber der Rüstag in Ostern, 
um der sechste Stunde, 
und er spricht zu den Juden:
Pilatus: Sehet, das ist euer König!
Evangelist: Sie schrieen aber:

44. Chor 
Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!

45. rezitativ 
Evangelist: Spricht Pilatus zu ihnen:
Pilatus: Soll ich euren König kreuzigen?
Evangelist: Die Höhenpriester antworteten:

46. Chor 
Wir haben keinen König denn den Kaiser.

47. rezitativ 
Evangelist: Da überantwortete er ihn, 
das er gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesum 
und führeten ihn hin. 
Und er trug sein Kreuz, und ging hinaus zur Stätte, 
die da heißet Schädelstätt, 
welche heißet auf hebräisch Golgatha.

48. arie (Bass mit Chor)
Solo: Eilt, ihr angefocht’nen Seelen, geht aus euren 
Marterhöhlen, eilt…
Chor: Wohin?
Solo: ...nach Golgatha! 
Nehmet an des Glaubens Flügel, flieht...
Chor: Wohin?
Solo: ...zum Kreuzes Hügel.
Eure Wohlfahrt blüht allda.

43. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַיְִהי ּכְִׁשמַֹע ִּפילָטֹוס ֶאת ַהָּדבָר 

 ַהּזֶה, הֹוצִיא ֶאת יֵׁשּוַע 
וַּיֵֶׁשב ַעל ּכִֵּסא ַהִמְׁשָּפט 
 ּבַָּמקֹום ַהּנְִקָרא ִרצְָּפה, 

ּובִלְׁשֹונָם ּגַּבְָתא. 
 וְָהֵעת ֶעֶרב ֶּפַסח 
 וְכַָּׁשָעה ָהִּׁשִּׁשית 

וַּיֹאֶמר ֶאל ַהּיְהּוִדים: 
פילטוס: ִהּנֵה ַמלְּכְכֶם.

האוונגליסט: וְֵהם זֲָעקּו:

44. המקהלה
טּול, טּול, צְלֹב אֹתֹו!

45. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם ִּפילָטֹוס:
פילטוס: ֲהצָלֹב ֶאצְלֹב ֶאת ַמלְּכְכֶם?
האוונגליסט: וַּיֲַענּו ָראֵׁשי ַהּכֲֹהנִים:

46. המקהלה
ֵאין לָנּו ֶמלֶךְ ּכִי ִאם ֵקיָסר!

47. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: ָאז ְמָסרֹו ֲאלֵיֶהם לְִהּצָלֵב 

וַּיְִקחּו ֶאת יֵׁשּוַע 
וַּיֹולִיכֻהּו.

 וַּיִָּׂשא ֶאת צְלָבֹו, וַּיֵצֵא ֶאל ַהָּמקֹום 
 ַהּנְִקָרא ְמקֹום ַהּגֻלְּגֹלֶת, 

ּובִלְׁשֹונָם ּגָלְּגָלְָּתא.

48. אריה )בס עם המקהלה(:
סולו: חּוׁשּו, נְָׁשמֹות נְִדּכָאֹות,

צְאּו ִמֵּסבֶל ְקדֹור ַהְּמָערֹות!
מקהלה: לְָאן?

סולו: לְּגָלְּגָלְָּתא!
ִהּנְָׂשאּו ַעל ּכַנְֵפי ֱאמּונָה וְאּוצּו - 

מקהלה: לְָאן?
סולו: ֶאל ּגִבְַעת ַהַהצְלָבָה.
ִמָּׁשם ּכָל ַרוְַחְתכֶם ָעלְָתה.

>



49. rezitativ 
Evangelist: Allda kreuzigten sie ihn, 
und mit ihm zween andere zu beiden Seiten, 
Jesum aber mitten inne.  
Pilatus aber schrieb eine Überschrift, 
und setzte sie auf das Kreuz, 
und war geschrieben: 
 .״Jesus von Nazareth, der Juden König״
Diese Überschrift lasen viel Juden, 
denn die Stätte war nahe bei der Stadt, 
da Jesus gekreuziget ist. 
Und es war geschrieben auf hebräische, 
griechische und lateinische Sprache. 
Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilato:

50. Chor 
Schreibe nicht: ״der Juden König״, 
sondern daß er gesaget habe:  
״!Ich bin der Juden König״

51. rezitativ (19, 22) 
Evangelist: Pilatus antwortet:
Pilatus: Was ich geschrieben habe,  
das habe ich geschrieben.

52. Choral
In meines Herzens Grunde, 
Dein Nam’ und Kreuz allein 
Funkelt allzeit und Stunde, 
Drauf kann ich fröhlich sein.  
Erschein’ mir in dem Bilde 
Zu Trost in meiner Not,  
Wie du, Herr Christ, so milde, 
Dich hast geblut’t zu Tod.

53. rezitativ 
Evangelist: Die Kriegsknechte aber, 
da sie Jesum gekreuziget hatten, 
nahmen seine Kleider und machten vier Teile, 
einem jeglichen Kriegsknechte sein Teil, 

49. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: וַּיִצְלְבּו אֹתֹו ָׁשָּמה, 

 ּוְׁשנֵי ֲאנִָׁשים ֲאֵחִרים ִעּמֹו, 
 .ְ  ִמּזֶה ֶאָחד ּוִמּזֶה ֶאָחד, וְיֵׁשּוַע ּבַָּתוֶך

 ּוִפילָטֹוס ּכַָתב ַעל לּוַח 
 וַּיֶָׂשם ַעל ַהּצְלָב, 
 וְזֶה ְּדבַר ּכְָתבֹו: 

 "יֵׁשּוַע ַהּנֹוצְִרי ֶמלֶךְ ַהּיְהּוִדים". 
 וִיהּוִדים ַרּבִים ָקְראּו ֶאת ַהכְָּּתב ַהּזֶה, 

 ּכִי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר נִצְלַב ָׁשם יֵׁשּוַע 
 ָקרֹוב ֶאל ָהִעיר. 

וְַהכְָּּתב ּכָתּוב עִבְִרית 
וִיוָנִית וְרֹוִמית.

וַּיֹאְמרּו ָראֵׁשי ּכֲֹהנֵי ַהּיְהּוִדים ֶאל ִּפילָטֹוס:

50. המקהלה
 ַאל נָא ִתכְּתֹב "ֶמלֶךְ ַהּיְהּוִדים" 

 ּכִי ִאם: 
"ֲאֶׁשר ָאַמר: 'ֲאנִי ֶמלֶךְ ַהּיְהּוִדים'"!

51. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַּיַַען ִּפילָטֹוס וַּיֹאַמר:

 פילטוס: ֵאת ֲאֶׁשר ּכַָתבְִּתי 
ּכָָתבְִּתי.

52. כוראל
ּבְַמֲעַמֵּקי לִּבִי ַהּנְִסָּתִרים

ַרק ִׁשְמךָ וְַהּצְלָב
ּבְכָל ֵעת וְָׁשָעה נֹוצְצִים,

ּובְכָךְ ָטמּון אֶֹׁשר ַרב!
הֹוַפע נָא ּבְרּוִחי ּבְִדיֹוָקן,
ּכְנִחּום ּבִיגֹונִי ֶׁשּכֹה ַרב,

ֵאיךְ ַאָּתה, מֹוִׁשיִעי ַהְּמֻעָּדן,
ַעל ַהּצְלָב, ַעד מֹוְתךָ ָּדְמךָ זָב.

53. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַיְִהי ּכֲַאֶׁשר צָלְבּו 

 ַאנְֵׁשי ַהּצָבָא ֶאת יֵׁשּוַע, 
 וַּיְִקחּו ֶאת ּבְגָָדיו וַיְַחלְקּום לְַאְרּבָָעה ֲחלִָקים, 

 ֵחלֶק לְִאיׁש, 

>



dazu auch den Rock.  
Der Rock aber war ungenähet, 
von oben an gewürket durch und durch. 
Da sprachen sie untereinander:

54. Chor 
Lasset uns den nicht zerteilen,  
sondern darum losen, wes er sein soll.

55. rezitativ 
Evangelist: Auf daß erfüllet würde dir Schrift,  
die da saget: 
"Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, 
und haben über meinen Rock das Los geworfen". 
Solches taten die Kriegesknechte. 
Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter 
und seiner Mutter Schswester,  
Maria, Cleophas Weib,  
und Maria Magdalena. 
Da nun Jesus seine Mutter sahe  
und den Jünger dabei stehen den er lieb hatte,
spricht er zu seiner Mutter:
Jesus: Weib! siehe, das ist dein Sohn!
Evangelist: Darnach spricht er zu dem Jünger:
Jesus: Siehe, das ist deine Mutter!

56. Choral
Er nahm Alles wohl in Acht 
In der letzten Stunde,  
Seine Mutter noch bedacht ,
Setzt ihr ein’n Vormunde. 
O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe,  
Stirb darauf ohn’ alles Leid, 
Und dich nicht betrübe.

57. rezitativ 
Evangelist: Und von Stund’ an 
nahm sie der Jünger zu sich. 
Darnach, als Jesus wußte,  

 וְגַם ֶאת ּכָֻּתנְּתֹו. 
 וְַהּכֻּתֹנֶת לֹא ָהיְָתה ְתפּוָרה, 

 ּכִי ִאם ַמֲעֵׂשה אֵֹרג ִמִּפיָה וְַעד ָקצֶָה. 
וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו:

54. המקהלה
 ַאל נָא נְִקָרֶעָה לְִקָרִעים, 

ּכִי נִַּפיל ָעלֶיָה ּגֹוָרל לְִמי ִתְהיֶה.

55. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: לְַקּיֵם ְּדבַר ַהּכָתּוב 

)תהילים כ"ב 19(: 
 "יְַחּלְקּו בְגַָדי לֶָהם, 

 וְַעל לְבּוִׁשי יִַּפילּו גֹוָרל" 
וַּיֲַעׂשּו כֵן ַאנְֵׁשי ַהּצָבָא. 

 וְַעל יַד צְלָב יֵׁשּוַע ָעְמדּו 
 ִאּמֹו וֲַאחֹות ִאּמֹו, 

 ִמְריָם ֵאֶׁשת ְקלֹוָפס 
ּוִמְריָם ַהַּמגְָּדלִית. 

 וַּיְַרא יֵׁשּוַע ֶאת ִאּמֹו 
 וְֶאת ַּתלְִמידֹו ֲאֶׁשר ָאַהב עְֹמִדים ֶאצְלֹו 

וַּיֹאֶמר ֶאל ִאּמֹו:
.ְ ישוע: ְרִאי, ִאָּׁשה, ִהּנֵה ּבְנֵך

האוונגליסט: וְַאַחר ָאַמר ֶאל ַּתלְִמידֹו:
.ָ ישוע: ְרֵאה, ִהּנֵה ִאֶּמך

56. כוראל
ַעל ּכָל ָּדבָר נַָתן ַּדְעּתֹו

ּבְִׁשָעתֹו ָהַאֲחרֹונָה,
וְָּדַאג עֹוד לְִאּמֹו
וְֵעזֶר לָּה ִמנָּה.

הֹו, ּבֶן ָאָדם, ַרק צֶֶדק ַּתֲעֶׂשה לַּכֹל,
ֶאת ֱאלִֹהים ּובְנֵי ֱאנֹוׁש ּתֹאַהב - 

יָבֹוא־נָא מֹוְתךָ ּבְלִי ֶׁשִּתְסּבֹל
ּובְלִי ֶׁשּבְלִּבְךָ ֶּתֱעצָב.

57. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: ּוִמן ַהָּׁשָעה ַהִהיא 

ָאַסף אָֹתּה ַהַּתלְִמיד ֶאל ּבֵיתֹו.
 וַיְִהי ֵמַאֲחֵרי כֵן, ּכֲַאֶׁשר יַָדע יֵׁשּוַע 
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daß schon alles vollbracht war, 
daß die Schrift erfüllet würde, spricht er:
Jesus: Mich dürstet!
Evangelist: Da stund ein Gefäße voll Essigs. 
Sie fülleten aber einen Schwamm mit Essig  
und legten ihn um einen Isopen 
und hielten es ihm dar zum Munde. 
Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:
Jesus: Es ist vollbracht!

58. arie (Alt)
Es ist vollbracht!
O Trost für die gekränkten Seelen, 
Die Trauernacht läßt mich die letzte  
Stunde zählen. 
Der Held aus Juda siegt mit Macht 
Und schließt den Kampf. Es ist vollbracht!

59. rezitativ 
Evangelist: Und neigte das Haupt und verschied.

60. arie (Bass mit Chor)
Solo: Mein teurer Heiland, laß dich fragen, 
Da du nunmehr an’s Kreuz geschlagen, 
Und selbst gesaget: es is vollbracht! 
Bin ich vom Sterben frei gemacht? 
Kann ich durch deine Pein und Sterben 
Das Himmelreich ererben? 
Ist aller Welt Erlösung da? 
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen, 
Doch neigest du das Haupt und sprichst 
Stillschweigend: Ja!
Choral: Jesu, der du warest tot, 
Lebest nun ohn’ Ende, 
In der letzten Todesnot
Nirgend mich hinwende, 
Als zu dir, der mich versühnt,
O mein trauter Herre!
Gib mir nur, was du verdient, 
Mehr ich nicht begehre.

ּכִי כְבָר נֲַעָׂשה ַהּכֹל 
לְַמַען יִָּמלֵא ַהּכָתּוב ּכֻּלֹו, ָאַמר:

ישוע: צֵָמאִתי!
 האוונגליסט: וְָׁשם ּכְלִי ָמלֵא חֶֹמץ, 

וַּיְִטּבְלּו ְספֹוג ּבַחֶֹמץ, 
 וַּיִָׂשימּו ַעל ֵאזֹוב 
וַּיְַקִריבּו ֶאל ִּפיו.

וַּיִַּקח יֵׁשּוַע ֶאת ַהחֶֹמץ וַּיֹאֶמר: 
ישוע: ָּתם וְנִׁשלָם.

58. אריה )אלט(
ַּתם וְנְִׁשלַם.

וְֵאי נִחּום לְנֶֶפׁש ֲאבֵלָה ּבְַקדֹור?
ּבְלֵיל־ֲאבְלּות ּדּוָמם

ֶאת ְׁשעֹוַתי ָהַאֲחרֹונֹות ֶאְסּפֹר.
ִאיׁש־יְהּוָדה ּגָבֹור ּגָבַר ּבְאֹון ֶאל מּול ּכֻּלָם

וְכְִמנַּצֵַח ֶאת ַהְּקָרב ִסּיֵם. ַהּכֹל ַּתם וְנְִׁשלַם.

59. רצ'יטטיב
האוונגליסט: וַּיֵט ֶאת רֹאׁשֹו וֵַּתצֵא רּוחֹו.

60. אריה וכוראל )בס עם המקהלה(
סולו: ַהְרֶׁשה לִי, מֹוִׁשיִעי, לְִׁשאֹל אֹוְתךָ ָּדבָר:

ִהּנֵה לַּצְלָב ַאָּתה ּפֹה ְמֻחּבָר,
ּוִפיךָ הּוא ֲאֶׁשר ָאַמר: "נְִׁשלָם"!

ַהִאם ָחְפִׁשי ֲאנִי ַעָּתה ִמָּמוֶת ַעד עֹולָם?
ָ ַהִאם ּבִגְלַל ַהֵּסבֶל ֶׁשָּסבַלְָּת ּומֹוְתך

ַאּגִיַע לְַמלְכּות ָׁשַמיִם ּבִזְכּוְתךָ?
ֲהבָָאה יְׁשּוָעה לְִמלֹוא עֹולָם? ֲהיִָּתכֵן?

ֵמרֹב ּכְֵאב נִָּטל ִמְּמךָ ִּדּבֵר,
ַאךְ ֶאת רֹאְׁשךָ ִהְרּכַנְָּת וְתֹאַמר

ּבְֵאלֶם: "ּכֵן".
כוראל: יֵׁשּוַע, ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהיִיָת ֵמת - 

ֲחיֶיךָ ַחּיֵי נֶצַח, ַחּיֵי ַעד.
ּבְסֹוף ַּדְרּכִי ֵאלֵי מֹוִתי ֲאנִי צֹוֵעד ּכֵָעת,

ַהנְֵחנִי ּבַל ֶאְסֶטה ּובַל ֶאְמָעד
ָ, ֶׁשּכִַּפְרָּת ַעל ֲעוֹונֹוַתי! ִמֶּדֶרךְ ַהּיָָׁשר ֵאלֶיך

ָאדֹון ּבֹו ַאֲאִמין ְמאֹד!
ָ, ּבְִעּתֹוַתי לּו ַרק יְִהי ֶחלְֵקי ּכְֶחלְְקך

יֹוֵתר לֹא ֲאבֵַּקׁש לִי עֹוד.
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61. rezitativ 
Evangelist: Und siehe da, der Vorhang im Tempel 
zerriß in zwei Stück, von oben and bis unten aus.  
Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrissen.  
Und die Gräber taten sich auf, 
und stunden auf viele Leiber der Heiligen!

62. arioso (Tenor)
Mein Herz! in dem die ganze Welt 
Bei Jesu Leiden gleichfalls leidet, 
Die Sonne sich in Trauer kleidet, 
Der Vorhang reißt, der Fels zerfällt, 
Die Erde bebt, die Gräber spalten, 
Weil sie den Schöpfer sehn erkalten: 
Was willst du deines Ortes tun?

63. arie (Sopran)
Zerfließe, mein Herze, In Fluten der Zähren, 
Dem Höchsten zu Ehren. 
Erzähle der Welt und dem Himmel die Not: 
Dein Jesus ist tot!

64. rezitativ 
Evangelist: Die Juden aber,  
dieweil es der Rüsttag war, 
daß nicht die Leichname am  
Kreuze blieben den Sabbat über 
(denn desselbigen Sabbats Tag war sehr groß), 
baten sie Pilatum, daß ihre Beine gebrochen 
und sie abgenommen würden.  
Da kamen die Kriegsknechte 
und brachen dem ersten die Beine, 
und dem andern, der mit ihm gekreuziget war. 
Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, 
daß er schon gestorben war,  
brachen sie ihm die Beine nicht; 
sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine 
Seite mit einem Speer, 
und alsobald ging Blut und Wasser heraus. 
Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, 

61. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: וְִהּנֵה נְִקְרָעה ָּפרֹכֶת ַהֵהיכָל 

 ִמלְַמְעלָה לְַמָּטה לְִׁשנַיִם ְקָרִעים 
וִַּתְרַעׁש ָהָאֶרץ וְַהְּסלִָעים ִהְתּבַָּקעּו. 

 וְַהְּקבִָרים נְִפָּתחּו וְַרּבִים ִמן ַהְּקדֹוִׁשים 
יְֵׁשנֵי ַאְדַמת ָעָפר נֵעֹורּו.

62. אריוזו )טנור(
לִּבִי, ִהּנֵה ֵּתבֵל ּכֻּלָּה, עֹולָם וְעֹולִָמים,

לְכָל ִסבְלֹות יֵׁשּוַע ֻׁשָתָפה,
וְגַם ַהֶּׁשֶמׁש ּבְבִגְֵדי ָהֵאבֶל ִהְתַעְּטָפה,
וְַהָּפרֹכֶת נְִקְרָעה, וְִהְתּבְַּקעּו ְסלִָעים,

ָהָאֶרץ ָרֲעָׁשה וְַהְּקבִָרים נְִפְּתחּו ּכְמֹו לַֹע,
ּבְִראֹוָתם ֶאת ַהָּמִׁשיַח ֵמת לִגְֹוַע:
וְַאָּתה, לִּבִי, ַמה ַּתֲעֶׂשה ַעָּתה?

63. אריה )סופרן(
ִהּמֹוג, לִּבִי, ּבְיָם ְּדָמעֹות, נְַחׁשֹול,

לִכְבֹוד ָהָרם וְַהּנִָּׂשא ִמּכָל. 
ּבֵַּׂשר לְִמלֹוא ֵּתבֵל וְלְִרִקיַע ְמרֹורֹות ּוְדבַר־ֱאֶמת, 

ּכִי־כֵן יֵׁשּוַע ֵמת!

64. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: וְַהּיְהּוִדים ָאְמרּו: 

 "לֹא יָלִינּו ַהְּפגִָרים 
 ַעל ַהּצְלָב 

ּבְיֹום ַהַּׁשּבָת, 
 ּכִי ֶעֶרב ַׁשּבָת ָהיָה וְגָדֹול יֹום ַהַּׁשּבָת ַההּוא 

 וַּיְִׁשֲאלּו ִמן ִּפילָטֹוס לְַׁשּבֵר ֶאת ׁשֹוֵקיֶהם 
 ּולְהֹוִריד אָֹתם. 

 וַּיָבֹאּו ַאנְֵׁשי ַהּצָבָא 
 וַיְַׁשּבְרּו ֶאת ׁשֹוֵקי ָהֶאָחד 

וְֶאת ׁשֹוֵקי ַהֵּׁשנִי ַהּנִצְלָבִים ִעּמֹו. 
 וַּיָבֹאּו ֶאל יֵׁשּוַע 

 וַּיְִראּו וְִהּנֵה ֵמת, 
וְלֹא ִׁשּבְרּו ֶאת ׁשֹוָקיו. 
 וְֶאָחד ֵמַאנְֵׁשי ַהּצָבָא 

 ְּדָקרֹו בֲַחנִית ּבְצִּדֹו 
 וַּיֵצֵא ָּדם וָָמיִם. 

וְָהרֶֹאה זֹאת ֵהִעיד, 
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und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, 
daß er die Wahrheit saget, auf daß ihr glaubet. 
Denn solches ist geschehen,  
auf daß die Schrift erfüllet würde: 
"Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen". 
Und abermal spricht eine andere Schrift: 
"Sie werden sehen,  in welchen sie gestochen haben".

65. Choral
O hilf, Christe, Gottes Sohn, 
Durch dein bittres Leiden, 
Daß wir, dir stets untertan, 
All’ Untugend meiden. 
Deinen Tod und sein Ursach’ 
Fruchtbarlich bedenken, 
Dafür, wie wohl arm und schwach, 
Dir Dankopfer schenken.

66. rezitativ 
Evangelist: Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia, 
der ein Jünger Jesu war  
(doch heimlich aus Furcht vor den Juden), 
daß er möchte abnehmen  
den Leichnam Jesu. 
Und Pilatus erlaubete es. 
Derowegen kam er und nahm  
den Leichnam Jesu herab. 
Es kam aber auch Nikodemus, 
der vormals in der Nacht 
zu Jesu kommen war, 
und brachte Myrrhen und Aloen untereinander, 
bei hundert Pfunden. 
Da nahmen sie den Leichnam Jesu, 
und bunden ihn in Leinentücher mit Spezereien, 
wie die Juden pflegen zu begraben. 
Es war aber an der Stätte da er gekreuziget 
ward ein Garten, 
und im Garten ein neu Grab, 
in welches niemand je geleget war. 
Daselbst hin legten sie Jesum, 

 וְֵעדּותֹו ַקּיֶָמת, 
 וְהּוא יֹוֵדַע ּכִי ֱאֶמת יַּגִיד 
לְַמַען ּגַם ַאֶּתם ַּתֲאִמינּו. 

 ּכִי זֹאת ָהיְָתה לְַקּיֵם ֶאת ַהּכָתּוב: 
"וְעֶצֶם לֹא ִתְׁשּבְרּו בֹו" ]שמות י"ב 46[.

 וְעֹוד ּכָתּוב: 
"וְִהּבִיטּו ֵאלָיו ֶאל ֲאֶׁשר ָּדָקרּו" ]זכריה י"ב 10[.

65. כוראל
ֲעזֹר־נָא, ּבֶן ָהֵאל, ָמִׁשיַח,

ּבִזְכּות ַמר יִּסּוֶריךָ ַהּכְבִֵדים ִמְּׂשֵאת,
ּכִי ָּתִמיד לְךָ נַבְִטיַח

ֶׁשּנְִרַחק ִמּכָל ְּדבָר ֵחְטא;
ּכִי ְּדבָר מֹוְתךָ וְִסּבֹוָתיו

נִזְּכֹר ּבְִחיל ּובְִרָעָדה,
ַעל ּכֵן ּגַם ּבְַדּלּות וֳָענִי ַרב

נֲָעלֶה זִבְֵחי ּתֹוָדה.

66. רצ'יטטיב
 האוונגליסט: וְַאַחר ּבָא יֹוֵסף ָהָרָמִתי, 

ַּתלְִמיד יֵׁשּוַע 
)ּבֵַּסֶתר ִמְּפנֵי ַהּיְהּוִדים(, 

 וַּיְִׁשַאל ֵמֵאת ִּפילָטֹוס ּכִי יְִּתנֵהּו 
לֵָׂשאת ֶאת גּוַפת יֵׁשּוַע. 

 וַּיַּנַח לֹו ִּפילָטֹוס. 
 וַּיָבֹא וַּיִָּׂשא 

ֶאת גּוַפת יֵׁשּוַע. 
 וַּיָבֹא ּגַם נְַקִּדימֹון, 

ֲאֶׁשר ּבָא לְָפנִים ּבַּלַיְלָה 
ֶאל יֵׁשּוַע 

 וַּיָבֵא ַתֲערֹבֶת מֹר וַַאלְוָה, 
ּכְֵמָאה לִיְטרֹות. 

 וַּיְִקחּו ֶאת ּגּוַפת יֵׁשּוַע 
וַיְַחְּתלּוָה בְַתכְִריכִין ִעם ַהּבְָׂשִמים, 

 ּכְִמנְַהג ַהּיְהּוִדים. 
ּובַָּמקֹום ֲאֶׁשר נִצְלַב 

 ָהיָה גָן, 
 ּובַּגָן ֶקבֶר ָחָדׁש 

ֶׁשלֹא נְִטָמן ּבֹו ִאיׁש. 
 ָׁשם ָׂשמּו ֶאת יֵׁשּוַע, 
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um des Rüsttags willen der Juden, 
dieweil das Grab nahe war.

67. Chor
Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine, 
Die ich nun weiter nicht beweine, 
Ruht wohl, und bringt auch mich zur Ruh’.  
Das Grab, so euch bestimmet ist, 
Und ferner keine Not umschließt, 
Macht mir den Himmel auf 
Und schließt dei Hölle zu.

68. Choral
Ach Herr, laß dein lieb’ Engelein, 
Am letzten End die Seele mein 
In Abrahams Schoß tragen; 
Den Leib in sein’m Schlafkämmerlein 
Gar sanft, ohn' ein'ge Qual und Pein, 
Ruhn bis am Jüngsten Tage! 
Alsdann vom Tod erwecke mich, 
Daß meine Augen sehen dich 
In aller Freud’, o Gottes Sohn, 
Mein Heiland und Genadenthron! 
Herr Jesu Christ, erhöre mich,
Ich will dich preisen ewiglich!

 ּכִי ֶעֶרב ַׁשּבָת ָהיָה לַּיְהּוִדים 
וְַהֶּקבֶר ָקרֹוב. 

67. המקהלה
ְּתֵהא ְמנּוַחְתכֶם, ַעצְמֹות ַהקֶֹדׁש, ֵעֶדן וְַׁשלְוָה

לְבַל אֹוִסיף ֲאנִי לְַּדֲאבָה.
נּוחּו ֶעְדנָה, וְגַם אֹוִתי ֲהבִיאּו לְִמנּוחֹות,

וְֶקבֶר זֶה, ֲאֶׁשר לָכֶם נֹוָעד,
יְַרִחיק ּכָל ֵסבֶל ּוכְֵאב לַָעד,

יְִפַּתח לִי ַׁשֲעֵרי ָׁשַמיִם
וְכָל ַּדלְתֹות ְׁשאֹול ִּתְהיֶינָה נְעּולֹות.

68. כוראל
ֲאדֹון עֹולָם, ֵּתן־נָא לְַמלְֲאכי ָׁשֵרת

ּבְֵקץ יַָמי ֶאת נְִׁשָמִתי לֵָׂשאת
ֶאל ֵחיק ָאבִינּו ַאבְָרָהם, ָהַרךְ וְֶהָעִדין,

ּגּוִפי ַעל ִמְׁשּכָבֹו יָנּום
ּבְנַַחת, ּוִמֵּסבֶל לֹא יֵַדע ְמאּום,

יָנּוַח ָׁשם ַעד יֹום ַהִּדין!
ָאז ִמּמֹוִתי ָּתִעיר אֹוִתי,

ֵעינַי יִָׂשיׂשּו ּבְִראֹוִתי
ָ, ֶאת ּבֶן ָהֱאלִֹהים, ּבְּגִיל אֹוְתך

ֶאת מֹוִׁשיִעי, ַעל ּכֵס־ָהַרֲחִמים!
יֵׁשּוַע, ָהָאדֹון, ַהְסּכֵת,

ּכִי ֲאַהּלֵל ַרק אֹוְתךָ ּכָל ָהֵעת.

הרצ'יטטיבים לקוחים מן "הבשורה עפ"י יוחנן", 
פרק י"ח וי"ט, אלא אם כן צוין אחרת. 

תרגום קטעי הרצ'יטטיב: פרופ' פרנץ דליטש 
)החברה לכתבי הקודש בישראל(. 

 תרגום האריות, האריוזי והכוראלים: 
גדעון תמיר ז"ל )באדיבות משפחת תמיר(.

>



הקונצרטים הבאים 

לא רק אופרה
ויקטור אביאט מנצח )צרפת(

הילה בג'יו סופרן )ישראל(
מור בירון בסון )ישראל־גרמניה(

 פוצ'יני / "כריזנטמות" לכלי קשת 
ואריה מתוך "ג'אני סקיקי"

רוסיני / אריה מתוך "הספר מסביליה" 
וקונצ'רטו לבסון ולתזמורת 

ורדי / אריה ופרלוד מתוך "לה טרוויאטה" 
 ביזה / אריה מתוך "כרמן" 

וסימפוניה בדו מז'ור

אלמא מרכז אמנויות זכרון יעקב
יום ה', 5.3.20 בשעה 20:00
מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו', 6.3.20 בשעה 13:00

מוצ"ש, 7.3.20 בשעה 20:00
יום א', 8.3.20 בשעה 20:00

משכן פיס לאמנויות נס ציונה
יום ב', 9.3.20 בשעה 20:00

תיאטרון ירושלים
יום ג', 10.3.20 בשעה 20:00
 הקונצרט יועבר בשידור חי 

 בכאן קול המוסיקה, 
באתר הקאמרטה ובדף הפייסבוק

פנטזיה לכלי קשת 
רּוּבֶן גָזְַריָאן מנצח )גרמניה(

איתמר זורמן כינור )ישראל־ארצות הברית( 

 ווהן ויליאמס / פנטזיה על נושא 
של תומס טאליס

מוצרט / קונצ'רטו לכינור מס' 5 )הטורקי( 
סטרווינסקי / "אלוני ַדְמּבְֶרטֹון"

צ'ייקובסקי / סרנדה לכלי קשת, אופ' 48

תיאטרון ירושלים
יום ג', 5.5.20 בשעה 20:00

משכן פיס לאמנויות נס ציונה
יום ד', 6.5.20 בשעה 20:00

בית התרבות סביון
יום ה', 7.5.20 בשעה 20:30

היכל התרבות תל אביב, אולם צוקר
יום ו', 8.5.20 בשעה 13:00

מוצ"ש, 9.5.20 בשעה 21:00
יום א', 10.5.20 בשעה 20:00

אלמא מרכז אמנויות זכרון יעקב
יום ה', 11.3.20 בשעה 20:00



הכירו את חברי הקאמרטה 

דמיטרי רוזנצוויג / נגן קונטרבס ראשון
דמיטרי רוזנצוויג נולד ב-1973 בִאיְרקּוְטְסק 
שבסיביר. את ראשית הכשרתו המוזיקלית 
קנה לו בבית הספר התיכון למוזיקה בעיר, 

וב-1992, בתום לימודיו בקולג' המוזיקלי 
של אירקוטסק, זכה בתעודת קונטרבסיסט 

תזמורתי ובתעודת הוראה. 

הוא המשיך בלימודיו בקונסרבטוריון 
הממלכתי של נובוסיבירסק, שם הוענקו לו 

ב-1999 תעודת אמן, תעודת סולן ותעודת 
 מחנך במוסדות חינוך על־יסודיים. 

בזמן לימודיו בקולג' שימש נגן קונטרבס 
בתזמורת הפילהרמונית האזורית של 

אירקוטסק, ובעת לימודיו בקונסרבטוריון 
היה חבר בתזמורת הפילהרמונית 

 הממלכתית של נובוסיבירסק. במקביל, 
היה חבר בהרכב קאמרי ובתזמורת 

סימפונית בעיר. 

ב-2001, מיד אחרי עלותו ארצה, התקבל 
רוזנצוויג לשורות הקאמרטה, וכעבור 

כשנתיים נתמנה לנגן קונטרבס ראשון. 

נטשה שר / כנרת ראשית
נטשה ֶשר, הכנרת הראשית של 

הקאמרטה הישראלית ירושלים, עלתה 
ארצה ממוסקבה עם משפחתה ב-1990. 

בטרם הצטרפה לשורות הקאמרטה, 
ב-2003, הופיעה כסולנית עם התזמורת 

הפילהרמונית הישראלית, התזמורת 
הסימפונית ירושלים רשות השידור 

והתזמורת הקאמרית הישראלית. 

נטשה בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול 
בירושלים, שם למדה אצל הפרופסור 

מאיה גְלֵזָרֹובָה והפרופסור יורי גֶנְֶדלְְסָמן, 
אביה. ב-2004 הייתה ממקימי שלישיית כלי 

הקשת "אראטֹו" והופיעה עמה בסדרות 
קאמריות בארץ. 

כמו כן השתתפה כסולנית וכחברה 
בהרכבים קאמריים בקונצרטים 

ובפסטיבלים בארץ ובחוץ לארץ: בניו יורק, 
בלונדון, בפריס, בפרנקפורט, במילאנו 

ובסיור בכמה מערי יפן. מאז הצטרפותה 
לקאמרטה, שר מופיעה באורח קבע 

כסולנית בקונצרטי התזמורת.



הכירו את חברי הקאמרטה 

כרמלה ליימן / משנה לכנר ראשי
כרמלה ליימן מנגנת בשורות הקאמרטה 
מיום הקמתה בשנת 1984, והיא מובילת 

המשנה של סקציית הכינור הראשון מ-1990. 
ליימן, ילידת וילנה, עלתה ארצה ב-1972 
וכעבור שנתיים החלה ללמוד באקדמיה 

למוסיקה ע"ש רובין בתל אביב, אצל אילונה 
ֶפֶהר, פליקס ַאנְְדֶריֶיבְְסִקי ויאיר קלס. 

את לימודי התואר הראשון והשני השלימה 
בהצטיינות ובליווי מלגות קרן התרבות 
אמריקה־ישראל, ועם רביעיית גְֶרְטלֶר, 

הרביעייה הייצוגית של האקדמיה, שהייתה 
 בין מקימיה, הופיעה בארץ ומחוצה לה. 
כמו כן השתלמה אצל רביעית אמדאוס 

ורביעיית ג'וליארד. 

ליימן הייתה חברה באנסמבל שהקליט את 
היצירות שנכתבו בגטו טרזין לסרט של 

 ה-BBC, בחמישיית קלרינט - עם אלי חפץ - 
שהקליטה חמישיות ישראליות ובאנסמבל 

"סולני הגליל" בניצוח אבנר בירון. ליימן 
מרבה לעסוק בהוראה, בניצוח על תזמורות 

נוער ובהדרכת הרכבים.

אלון ראובן / נגן קרן ראשון
אלון ראובן החל ללמוד נגינה בקרן יער אצל 
יעקב ְקלִינְג בגיל 10, וכעבור שנתיים הופיע 

כסולן עם תזמורות ובשידורי רדיו וטלוויזיה. 
בעת לימודיו אצל דיויד ג'ֹולִי בבית הספר 

הגבוה למוזיקה של מנהטן, ייסד אנסמבל 
קאמרי ב-International House הניו יורקי. 

בהמשך השתלם אצל פרופ' פרידריך 
אדם באקדמיה ע"ש ליסט בבודפשט, 

ובשובו ארצה נתמנה לנגן הקרן הראשון 
של הקאמרית הקיבוצית ואחר כך של 

 הקאמרטה. לחם חוקו הוא מוזיקה 
קלאסית ובארוקית, אך לפעמים הוא מנגן 

גם בכלים עתיקים. 

הוא מופיע ב"ימי מוצרט בֶאלָמא" עם 
הפרויקט הקאמרי הישראלי והוא מנגן 

באנסמבלים "מיתר", "המאה ה-21" 
 ,Horn Quest ו"בארוקדה". התקליטור 

שבו הוא מנגן עם הסופרן קרן הדר ועם 
הפסנתרן יוני פרחי, יצא ב-2010. הוא 
אביהם של נעמה, אייל ונועה וחובב 

ספורט אתגרי.



04J. S. BACH /
JOHANNES 
PASSION
Andres Mustonen conductor (Estonia)

Anto Õnnis tenor | evangelist (Estonia)
Aare Saal bass-baritone | Jesus (Estonia)
Maria Valdmaa soprano  
(Estonia-The Netherlands)
Iris Oja alto (Estonia) 
Collegium Musicale  
Chamber Choir (Estonia)
Choir master: Endrik Üksvärav
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Johannes Passion, BWV 245 

Tel Aviv Museum of Art
Friday, 14.2.20 at 13:00
Saturday, 15.2.20 at 20:00
Sunday, 16.2.20 at 20:00

Jerusalem Theater 
Tuesday, 18.2.20 at 20:00
Broadcast live on  
Kan Kol Hamusica and  
on the ICJ website  
and Facebook page

The ICJ is greatly indebted to the Jerusalem Cinematheque 
for the series of films and lectures on the crucifixion presented 
to the Jerusalemite public before the concert.



04thE israEl camErata jErusalEm
MUSIC DIRECTOR AVNER BIRON

1st Violin  
Matan Dagan*
Natasha Sher*
Carmela Leiman***
Arnold Kobiliansky
Halina Korinets  
Michael Pavia
Roman Yusupov 

2nd Violin 
Hadas Fabrikant**
Eduard Reznik**
Michael Kontsevich
Smadar Schidlowsky 
Keren Shoshani
Omri Tzach 

Yair Green, Adv.*, Chairman 
Jacob Aizner*
Prof. Ruth Arnon* 
Avner Azulay
Talma Barabash-Knoller, CPA
Prof. Avi Ben Basat
Prof. Shlomo Biderman
Dr. Yoram Blachar*

General Director Yoram Youngerman 
Administrative Manager Michael Kontsevich
Producer Anat Richter 
Music content coordinator Dr. Ron Merhavi 
Marketing Manager  
Sarah Taylor David (on leave), Dr. Sharon Gordon

Viola 
Eliana Lovenberg**° 
Tatiana Fine
Boris Rimmer 
Eduard Shubaev

Cello  
Marina Katz**
Zvi Orleansky**
Alexander Sinelnikov***
Esther Valladares 

Bass  
Dmitri Rozenzweig** 
Shai Peker
 

Flute  
Esti Rofé**
Shani Sagi°
Oboe  
Muki Zohar**  
Ori Meiraz

Clarinet
Shira Elyasaf**

Bassoon  
Mauricio Paez**  
Kristijonas Grigas

French Horn
Alon Reuven**
Ruth Varon

Organ, Harpsichord
Iris Globerson-Hirsch°
Timpani
Karen  
Phenpimon-Zehavi**

*Concertmaster
**Principal player 
***Assistant principal
°Guest musician

Dr. Shmuel Cabilly*
Ruth Cheshin*
Ilan de Vries*
Prof. Menachem Fisch
Prof. Benny Geiger* 
Efrat Weiman Gershony*
Prof. Moshe Hadani*
Prof. Uri Karshon

Raanan Kop, CPA*
Moshe Michles*
Prof. Dafna Schwartz*
Dov Shafir
Baruch Shalev
Dr. Lea Shamir-Shinan
Yehuda Zisapel
Gershon Zohar
*Member of the board

Sales Manager Dagan Feder
Office Manager Debbie Ben Zvi
Stage Manager Valery Aksyonov 
Accountant Sarit Yitshaki 

Office: 13 HaHagana St. (HaGiv'a HaTsarfatit) Jerusalem
Tel: +972-2-5020503 | Fax: +972-2-5020504
www.jcamerata.com | Email: info@jcamerata.com 

Program Notes Benny Hendel Design Hagit Maimon

the musicians

Board of directors and memBers of the association

administration
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