
Barrocade
Founded in 2007 by a small 
group of passionate young 
musicians, the exhilarating, 
self-conducted ensemble 
Barrocade is a breath of 
fresh air in the Israeli 
and international music 

scene. Hailed by critics as “joyful”, “fresh” and “exciting”, 
the Barrocade has been winning the love of the audience 
wherever it goes. 
Consisting of 12 instrumentalists, Barrocade specializes in 
Early music and boasts an exceptionally rich basso-continue 
section, both allowing its soprano instruments to shine, 
as well as providing the entire ensemble with a uniquely 
affluent, colorful and memorable sound. With no conductor, 
each member of the ensemble has a voice and the music 
performed represents a true, meaningful dialogue.
Barrocade does not limit itself to music from the Baroque and 
the Renaissance. The ensemble ventures into varied musical 
fields, including folk music, modern music and Jazz. Yet in all 
that it does, Barrocade remains faithful to the dynamic and 
playful spirit of the Baroque, and always aims at presenting 
great music in a communicable and fun fashion to audiences 
everywhere.
Though young in years, Barrocade has already collaborated 
with prominent artists such as Matthew Halls and Patrick 
Cohen-Akenine, and has performed in festivals all over 
Europe, in addition to running a successful annual concert 
series in Israel. With new and exciting projects always on 
the horizon, Barrocade is clearly one of the most intriguing 
music ensembles working today.

בארוקדה

נגנים  הרכב  היא  הבארוקדה 
בוגרי  כולם  חברים,   12 המונה 
מהמובילות  למוסיקה  אקדמיות 
רעננה  גישה  ובעלי  בעולם 
ולמוסיקה  לקונצרטים  וייחודית 
התזמורת  בכללותה.  קלאסית 
חבריה  כאשר  ב-2007  נוסדה 
התזמורת  המוסיקלי.  בנוף  שונה  משהו  ליצור  ביקשו  המייסדים 
מנוהלת באופן שוויוני ומשותף לכלל החברים בה, והנגינה מתבצעת 

על כלים תקופתיים שנבנו על ידי הנגנים עצמם.
תזמורת בארוקדה מאופיינת בצליל ייחודי וגישה חדשנית למוסיקה 
בכלי  עשיר  שימוש  הוא  המיוחד  במצלול  מהותי  מרכיב  קלאסית. 
בסו קונטינואו כגון ויולה דה-גמבה, תאורבו, לאוטה, ויולונה, צ'מבלו 
כגון  סולניים  סופרן  כלי  כוללת  בארוקדה  בנוסף,  בארוק.  וגיטרת 
הרכב  להציע  גאה  בארוקדה  וחלילית.  חצוצרה  אבוב,  כינור,  חליל, 
שלא נראה כדוגמתו בישראל עם בסיס הרמוני ססגוני ומגוון במיוחד.

בין  אורגני  דיאלוג  יצירת  המאפשר  דבר  מנצח,  ללא  פועל  ההרכב 
מכלול  ליצירת  התורם  משלו  ייחודי  קול  בהרכב  נגן  לכל  הנגנים. 
מוסיקלי עשיר ומרשים מאין כמותו. בארוקדה אינה מגבילה עצמה 
אלא  קלאסית  ומוסיקה  בארוק  מוסיקת  של  קונצרטים  לביצוע 
גולשת בהנאה ובעונג גם למחוזות של מוסיקה עממית, הרכב ג'אז, 
על  חרטה  בארוקדה  ועוד.  מיוחדים  בעיבודים  ישראלית  מוסיקה 
דגלה את החיפוש המתמיד אחר דרכים חדשות להעשיר את עולם 

המוסיקה תוך כדי יצירת חוויה בלתי נשכחת לקהל.
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דוד לודן - מנצח

דוד נולד וגדל בארה"ב, ובגיל עשר החל 
לכתוב מוזיקה בסגנון קלאסי ליטורגי. 
 Roger דוד היה הצעיר שבין חברי מקהלת
Wagner Chorale, הוא למד סולפג' תחת 
 Roger וניצוח מקהלות תחת Salli Terri
Wagner. הכשרתו הווקאלית של דוד 
 Metropolitan טנור בבית האופרה ,Anthony Marlowe הייתה תחת
Opera ובמסגרת מקצועית זו הוא הופיע ב-29 תפקידים אופראיים. 
הוא עבד כמנהל הפקה ב-Joffrey Ballet במשך שלוש שנים. דוד 
היגר לישראל בשנת 1974  והופיע בשלושה סרטים, שתי אופרות, 
ובמספר קונצרטים. הוא כתב והלחין את האופרה "דוד ובת שבע" 
ושתי קנטטות נוספות, וניצח על המקהלה הכלל-ארצית "זמרי הלל" 
במשך ארבע שנים. בשנת 2009 הקים דוד את מקהלת "ליטורגי-קל" 
ובמסגרת זו ניצח על "משיח" של הנדל בדצמבר 2010 ובדצמבר 
2011 ו"ערב גלוריה" במאי 2011  בו בוצעו יצירות מאת ויואלדי, באך 

וג'ון ראטר.

David Loden - Conductor
Born in Detroit, Michigan and 
growing up in Southern California, 
David Loden was composing from 
the age of 10. David was the youngest 
member of the Roger Wagner 
Chorale and studied solfege with 

Salli Terri, and choral conducting with Roger Wagner. His 
vocal training was with Metropolitan Opera tenor Anthony 
Marlowe, and he has performed 29 standard operatic roles 
professionally. He was Production Manager of the Joffrey 
Ballet for three years, seeing 22 new productions mounted. 
David immigrated to Israel in 1974; has performed in 
commercial films, operas, and concerts. He has written an 
opera “David and Batsheva”; two Cantatas, and conducted a 
country-wide concert choir “Zam’rei Hallel” for four years. 
He founded the “Liturgi-Kal” Choir in 2009 and conducted 
the “Messiah” in Hebrew in December, 2010 and December 
2011 and the “Evening of Gloria” in May 2011, with works by 
Vivaldi, Bach and John Rutter.

עמותת "קמתי" מציגה

אנסמבל "בארוקדה"
מקהלת "ליטורגי-קל" יחד עם מוסיקאים אורחים 

משטוטגארט וסולנים מהמקהלה

 בניצוחם של 
דוד לודן ומוניקה מאירה ווסקז

 קנטטה מס' 4 מאת 
 יוהאן סבסטיאן באך 

)1685-1750(, מבוצע בעברית
 "טה דאום לאודמוס" מאת 
 מארק-אנטואן שרפנטייה 

)1643-1704(, מבוצע בעברית
 "טה דאום לאודמוס" מאת 

 ארוו פרט )-1935   (, 
מבוצע בלטינית

 ה-31 למאי בשעה 20:30 
היכל התרבות אור עקיבא

 ה-2 ליוני בשעה 20:30 
אולם פוויליון ירושלים

אז...כאן...ועכשיו!
ליטורגיקה Liturgical Music

Then...Here...Now!
Presented by Amutat "Kamti"

Ensemble “Barrocade”
The “Liturgi-Kal” Choir with Guest Musicians  
from Stuttgart and Soloists from the Choir

Conducted by:  
David Loden and Monica Meira Vasques

Cantata No. 4 by  
Johann Sebastian Bach  
(1685-1750), Sung in Hebrew
“Te Deum Laudamus” by  
Marc-Antoine Charpentier  
(1643-1704), Sung in Hebrew
“Te Deum Laudamus” by  
Arvo Pärt (1935-   ),  
Sung in Latin

May 31st   (8:30 PM) 
Heichal Hatarbut Or Akiva

June 2nd   (8:30 PM)
Pavilion Theatre, Jerusalem

Monica Meira Vasques - Conductor
Monica Meira Vasques was, born in 
São Paulo, Brazil and studied music 
and conducting in Stuttgart with 
Prof. Thomas Ungar at the National 
University of Music and Performing 
Arts, and attended master classes in 

conducting with Professor Helmut Rilling. She has served 
as director of the Bach society in Brazil, as conductor of the 
Symphony Orchestra "Filderharmonie”,and as founder and 
director of the Academy Choir and the Academy Orchestra 
Stuttgart . She has conducted performances in Jerusalem, 
Berlin and throughout the South American continent.  In 
2009 Mrs. Vasques was in Israel with her choir “Laudamus 
Te” to conduct the Oratorio “Saul” of G. F. Handel, also 
performed in Stuttgart with Israeli  and international 
musicians and soloists.

מוניקה מאירה ואסקז - מנצחת

גברת ואסקז נולדה בסאו פאולו, ברזיל. 
היא למדה ניצוח תחת פרופסור תומס 
אונגר באוניברסיטה הלאומית למוסיקה 
ולאמנויות הבמה בשטוטגרט. היא 
השתתפה בכיתות אמן לניצוח בניהולו 
של פרופ' הלמוט רילינג בשטוטגרט, יוג'ין 
)ארה"ב( וקראקס )ונצואלה(. מוניקה 
ניהלה את אגודת באך בברזיל, ניצחה על התזמורת הסימפונית 
"Filderharmonie”,  והקימה וניהלה את ה-Academy Choir וה-

Academy Orchestra בשטוטגרט. היא ניצחה בהופעות בירושלים, 
בברלין וברחבי דרום אמריקה. בשנת 2009 גב' ואסקז הופיעה 
בישראל כאשר ניצחה על מקהלתה “Laudamus Te” באורטוריה 
"שאול" מאת הנדל- קונצרט שהועלה גם בשטוטגרט בהשתתפות 

מוזיקאים בינלאומיים, וביניהם סולנים מישראל. 

The Te Deum
The Te Deum (also known as Ambrosian Hymn) is an early 
hymn of praise. The title is taken from its opening Latin 
words, “Te Deum laudamus”, rendered as "Thee, O God, we 
praise". Authorship is traditionally ascribed to Ambrose in 
AD 387. The petitions at the end of the hymn (beginning 
“Salvum fac populum tuum”) are a selection of verses from 
the book of Psalms, appended subsequently to the original 
hymn.
The hymn follows the outline of an early Creedal statement, 
mixing a poetic vision of the heavenly liturgy with its 
declaration of faith. Calling on the name of God immediately, 
the hymn proceeds to name all those who praise and venerate 
God, from the hierarchy of heavenly creatures to those 
Christian faithful already in heaven to the Church spread 
throughout the world. The hymn then returns to its creedal 
formula, naming Christ and recalling his birth, suffering and 
death, his resurrection and glorification. At this point the 
hymn turns to the subjects declaiming the praise, both the 
universal Congregation and the singers in particular, asking 
for mercy, protection and the soon coming of the Kingdom 
of God.
It is interesting to see the contrasts in approach to the text of 
“Te Deum Laudamus” from Baroque times up until today. 
Where the setting by Charpentier is very traditional from the 
standpoint of Baroque music, being defined by sharp sections 
with a limited palette of musical styles not particularly 
connected, the setting by Arvo Pärt is fluid and unified in 
theme from beginning to end and intensely personal to Pärt’s 
spiritual experience.

Cantata BWV 4 
Cantata BWV 4, "Christ lag in Todesbanden," is surely one 
of the most popular and best known of all of Bach’s sacred 
cantatas. Written around the same time as Cantata 106, it is 
another example of a chorale cantata by Bach. All movements, 
including the opening sinfonia, make use of the chorale tune 
and/or text in some fashion. In this early work Bach used in 
all seven different vocal movements the unchanged words 
of the seven stanzas of the chorale and its tune as a cantus 
firmus. The chorale was written by Martin Luther, and is 
based on the Catholic chant "Victimae paschali laudes." 
Cantata 4 was written for Easter Sunday, though the date 
of the first performance is not clear. Stylistically, the work 
appears to have been written around 1707-1708, and it may 
be Bach’s earliest surviving sacred vocal composition. Some 
have suggested that this may have been written as an audition 
piece for Bach’s Mühlhausen position (Schulenberg).

The “Liturgi-Kal” Choir
The “Liturgi-kal” choir was formed in December 2009 
and is made up of singers from across Israel. The goal of 
the choir is to perform liturgical works, primarily in the 
Hebrew language. “Liturgi-kal” premiered with G. F. Handel’s 
“Messiah” in Hebrew in May 2010 to great acclaim. Other 
works by Antonio Vivaldi, John Rutter and others were 
presented in 2011.
SOPRANO: Ayelet Dekel, Tal Eli, Sharon Babiak Miller, 
Rinatya Nessim, Nava Sahar
ALTO: Ayala Abutbul, Erin Brown, Anna Grushanski, 
Katrina Kondratiuk, Kesia Tavares, Yona Vinishsky
TENOR: Will Brown, Eliav Cusin, Roy Kendall, Yoav Oved, 
Zoya Sladek
BASS: Michael Ben David, Kedem Berger, Phil Hill, Mark 
Khodus
Special Guests from Monica Meira Vasques’s choir – Germany
Soloists: Rinatya Nessim, Tal Eli, Ayelet Dekel, Nava Sahar, 
Katrina Kondratiuk, Yoav Oved, Phil Hill

מקהלת  ליטורגי-קל

מזמרים  ומורכבת   ,2009 בדצמבר  הוקמה  ליטורגי-קל  מקהלת 
וזמרות מרחבי הארץ. המקהלה שמה לעצמה מטרה להעלות יצירות 
ליטורגיות בעיקר בשפה העברית. ליטורגי-קל הופיעו לראשונה עם 
 2010 שנת  של  ובדצמבר  במאי  בעברית  הנדל  פ.  ג.  מאת  "משיח" 
יצירות  2011, המקהלה העלתה  רבה. בשנת  זכה להצלחה  והמופע 

נוספות מאת אנטוניו ויואלדי, ג'ון ראטר ואחרים.

נאוה  נסים,  רינתיה  סופרן: טל אלי, איילת דקל, שרון בבייק מילר, 
סהר

אלט: איילה אבוטבול, ארין בראון, אנה גרושנסקי, יונה וינישסקי, , 
קסיה טברס קטרינה קונדרטיוק

טנור: וויל בראון, זויה סלדק, יואב עובד, אליאב קוסין, רועי קנדל
בס: מיכאל בן דוד, קדם ברגר, פיל היל, מרק חודוס

אורחים ממקהלתה של מוניקה מאירה ואסקז – גרמניה
קטרינה  סהר,  נאוה  דקל,  איילת  אלי,  טל  נסים,  רינתיה  סולנים: 

קונדרטיוק, יואב עובד, פיל היל

קנטטה מס' 4

קנטטה מס' Christ lag in Todesbanden" 4" היא ללא ספק אחת 
מהיצירות הפופולאריות והמוכרות ביותר מבין הקנטטות של באך. 
בדומה לקנטטה 106 שנכתבה באותה תקופה, גם קנטטה 4 מהווה 
דוגמא לקנטטה המבוססת על כורל. בכל פרק ופרק ניתן לשמוע 
את המנגינה ו/או את הטקסט של הכורל בצורה כלשהי. ביצירה 
מוקדמת זו, באך כתב את שבעת פרקי המקהלה על פי שבעת הבתים 
בכורל המקורי ואף השתמש במנגינת הכורל כקנטוס פירמוס. הכורל 
 Victimae" נכתב על ידי מרטין לותר ומבוסס על המזמור הקתולי

."paschal laudes
קנטטה מס' 4 נכתבה עבור יום הפסחא, על אף שתאריך הביצוע 
הראשון אינו ברור. מבחינה סגנונית נראה כי הקנטטה נכתבה 
בין 1708-1707 לערך ויתכן כי זוהי היצירה הווקאלית הליטורגית 
המוקדמת ביותר של באך ששרדה עד לימינו. קיימת סברה שעל פיה 
הקנטטה נכתבה כיצירת אודיציה עבור משרתו של באך במולהאוזן 

)שולנברג(. 

מזמור הטה דאום 

מזמור הטה דאום )המכונה גם מזמור אמברוזיאני( הוא מזמור הלל 
 Te נוצרי מוקדם. השם לקוח מהמילים הראשונות בנוסח הלטיני
Deum Laudumus – "אותך, אלוהים, אנו מהללים". על פי המסורת, 
המזמור נכתב על ידי הקדוש אמברוזיוס בשנת 387 לספירה. קטעי 
 Salvum fac populum התחנונים בסוף המזמור )הפותחים בטקסט
tuum( הם אסופת פסוקים מתהילים אשר נוספו למזמור במועד 

מאוחר יותר.
המזמור כתוב על פי תבנית תפילת "אני מאמין" נוצרית מוקדמת 
והוא משלב בין חזון פיוטי על מלכות השמיים לבין הכרזת 
האמונה. הטקסט פותח בקריאה בשם האלוהים וממשיך תוך ציון 
קהל המאמינים המהללים ומוקירים את אלוהים, משוכני השמיים 
והמאמינים הנמצאים במלכות השמימית ועד הכנסייה הפזורה 
בעולם כולו. בשלב זה המזמור חוזר לנוסח ה"אני מאמין" ומזכיר את 
המשיח תוך ציון הלידה, הייסורים והמוות, הקימה לתחייה והעלייה 
לשמיים. בהמשך, הטקסט מתאר את קהל המהללים, ראשית הוא 
מזכיר את הכנסייה העולמית ולאחר מכן את הזמרים עצמם, תוך 
בקשת סליחה ורחמים על חטאים קודמים והגנה מפני חטאים 
עתידים. המזמור מסיים בתיאור הציפייה לקראת העלייה למלכות 

השמיים.
הבדלי הגישה לטקסט הטה דאום לאודמוס מימי הבארוק ועד 
לימינו מהווה נושא מעניין ביותר. היצירה של שרפנטייה היא 
דוגמא מסורתית למדי למוסיקה מתקופת הבארוק. היא מאופיינת 
בפרקים מובנים בעלי סגנון מוסיקלי מוגבל שאינו בהכרח משרת 
את הטקסט. לעומת זאת, כתיבתו של פרט היא גמישה מאוד ובעלת 
נושא אחיד המופיע לאורך כל היצירה. התחושה היא שהיצירה היא 

מבט אישי מאוד על חווייתו הרוחנית של המלחין.



J.S. Bach Cantata No. 4
“Christ lag in Todesbanden”

Overtureפתיחה

Versus 1בית 1

משיח נח בקבר קר, עולה לחטאינו. אך הוא 

פרץ ממאסר, מנציח חירותנו. יתגדל וישתבח 

שמו לעד כי הוא נטבח. נשיר לו "הללויה."                       

הללויה!

Christ lay in death's bonds
given over for our sins. He has risen 
again and brought us life; therefore 
we should be joyful, praise God 
and be thankful to Him and sing 
Hallelujah. 
Hallelujah!

Christ lag in Todesbanden, für 
unsre Sünd gegeben. Er ist wieder 
erstanden und hat uns bracht das 
Leben.Des wir sollen fröhlich 
sein, Gott loben und ihm dankbar 
sein Und singen hallelujah.                                                         
Halleluja!

Versus 2בית 2

אנוש על מוות לא יגבר כי אין חזק ממנו. 

עוון על כל אדם עבר ואין צדיק בינינו, ולכן 

המוות קם, פרס מכמורת על כולם, וכך 

למלכותו נלכדנו.

הללויה!

No one could defeat death
among all humanity, this was 
all because of our sins, and no 
innocence was to be found.
Therefore death came so soon and 
took power over us, held us captive in 
his kingdom.
Hallelujah!

Den Tod niemand zwingen kunnt bei 
allen Menschenkindern. Das macht' 
alles unsre Sünd, kein Unschuld war 
zu finden. Davon kam der Tod so 
bald und nahm über uns Gewalt, 
Hielt uns in seinem Reich gefangen.                               
Halleluja!

Versus 3בית 3

בן האלוהים, הוא בא, ישוע המשיח! את 

עווננו הוא נשא, ומוות הוא ניצח. מוות מת! 

כוחו הוסר ולא נשאר לו כל דבר. איה עוקצך, 

מוות?                      הללויה!

Jesus Christ, God's son, has come in 
our place, and has done away with 
sin, thereby taking from death all his 
rights and power, nothing remains 
but death's form; he has lost his sting.
Hallelujah!

Jesus Christus, Gottes Sohn, an 
unser Statt ist kommen und hat die 
Sünde weggetan, damit dem Tod 
genommen. All sein Recht und sein 
Gewalt, Da bleibet nichts denn Tods 
Gestalt, den Stach'l hat er verloren.                                
Halleluja!

Versus 4בית 4

עזה הייתה המלחמה בין החיים למוות. הפרס 

הוסג בהצלחה, תבוסת משטר מוות. המקרא 

מעיד נכון, נבלע המוות בניצחון. ללעג הפך 

המוות. 

הללויה!

It was a strange battle that death and 
life waged, life claimed the victory, 
and it devoured death. The scripture 
had prophesied this, how death 
would be swallowed up by victory! 
Death has been made a mockery.
Hallelujah!

Es war ein wunderlicher Krieg, 
da Tod und Leben rungen. Das 
Leben behielt den Sieg, es hat den 
Tod verschlungen. Die Schrift hat 
verkündigt das, wie ein Tod den 
andern fraß, Ein Spott aus dem Tod 
ist worden.
Halleluja!

Versus 5בית 5

הפסח בא, השה נשחט עבור עוונותינו.על עץ 

נתלה עד חשכה. דמו על משקופינו. כך עובר 

המאמין מעבדותו לבן חורין. מלאך המוות לא 

יטרוף עוד.

הללויה!

Here is the true Paschal Lamb,
offered up by God, which was hung 
high on the cross until the evening. 
The blood is on our doorpost and 
brings the believer from slavery to 
freedom. The Angel of death can no 
longer harm us.
Hallelujah!

Hier ist das rechte Osterlamm, davon 
Gott hat geboten. Das ist hoch an 
des Kreuzes Stamm in heißer Lieb 
gebraten. Das Blut zeichnet unsre 
Tür das hält der Glaub dem Tode für. 
Der Würger kann uns nicht mehr 
schaden.  
Halleluja!

Versus 6בית 6

החג נחגוג באהבה לישוע משיחנו. והוא, 

כשמש צדקה, יאיר פניו אלינו. מבטו, בחן 

נדיר, את לבבינו כה מאיר. אז "סורה חטא" 

ו-"הלאה לילה"!

הללויה!

So we celebrate the high festival with 
joy of heart and delight, which the 
Lord radiates upon us, He himself is 
the sun, that through the splendor 
of his grace illuminates our hearts 
completely, the night of sin has 
disappeared.
Hallelujah!

So feiern wir das hohe Fest mit 
Herzensfreud und Wonne. Das uns 
der Herre scheinen lässt, Er ist selber 
die Sonne. Der durch seiner Gnade 
Glanz erleuchtet unsre Herzen ganz, 
der Sünden Nacht ist verschwunden.                            
Halleluja!

Versus 7בית 7

נאכל את לחם המצה, נשתה את פרי גפננו. 

נשליך הצידה שעורה, על פי תורת מלכנו. כן 

מזון וכן משקה גם לרעב גם לצמא... ישוע, 

הוא חיינו.

הללויה!

We eat the true unleavened bread 
and drink the fruit of the vine. The 
old leaven shall not exist next to the 
word of grace, Christ alone will be 
our food and He does nourish the 
soul. Faith can live in no other way!
Hallelujah!

Wir essen und leben wohl in rechten 
Osterfladen. Der alte Sauerteig nicht 
soll sein bei dam Wort der Gnaden. 
Christus will die Koste sein und 
speisen die Seel allein. Der Glaub will 
keins andern leben.
Halleluja!

Fanfare and Preludeתרועה ופרלוד

Solo Bassסולו בס

לך אלוהנו כבוד והלל ותפארת. נבטח רק בך 

ה' לנצח.

We praise you O God, we 
acknowledge you to be the Lord;

Te deum laudamus. Te dominum 
confitemur.

Chorus and Solo Quartetteמקהלה ורביעיית סולנים

אל האב לנצח כול תבל תיתן תפארת: כל 

צבאות המלכים, השמיים, כוחות ושליטי 

הארץ, הכרובים והשרפים כולם, את קולם 

לעולם מרימים בקודש. קדוש, קדוש, קדוש, 

ה' אלוהים צבאות! כל השמיים וארץ מכריזים 

הוד תפארתך. ירננו השליחים בקול גבוה 

ונביאיך ברבבותיהם. קדושי האל שמסרו את 

נפשותיהם לשמך יזמרו.

All the earth worships you, O 
Father everlasting. To you all angels 
cry aloud, the heavens and all the 
powers therein; to you cherubim and 
seraphim 
continually do cry: “Holy, holy, 
holy, Lord God of hosts, heaven and 
earth are full of the 
majesty of your glory.” The glorious 
company of the apostles, the goodly 
fellowship of the prophets and the 
noble army of martyrs praise you.

Te æternum Patrem omnis terra 
veneratur. Tibi omnes angeli, tibi cæli 
et universæ potestates. Tibi cherubim 
incessabili voce proclamant: 
“Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli et 
terra majestates gloriæ tuæ.” Te 
gloriosus  apostolorum chorus. Te 
prophetarum laudabilis numerus. Te 
martyrum candidatus laudat 
exercitus. 

Solo Trioטריו סולנים

הן מקצות תבל, מדור ודור, תשתחווה 

קהילתך. נשגב האב המרומם. מהולל הוא בנו 

ישוע, האמת והמקור הוא! בנו יחידו של האב, 

הן גם רוח הקודש המנחם, מלך רב המשיח! 

הוא לבש בשר ודם למען בני אדם. הוא עזב 

את כל כבודו כדי להיוולד. הוא לא שלל את 

רחם העלמה.

The holy Church throughout all 
the world does acknowledge you 
as the Father of infinite majesty; the 
adorable, true, and only Son, also 
the Holy Spirit, the counselor. You 
are the King of glory, O Christ. You 
are the everlasting Son of the Father. 
When you took upon yourself to 
deliver man, you humbled yourself to 
be born of a virgin.

Te per orbum terrarum 
sancta confitetur ecclesia. 
Patrem immensæ majestatis: 
venerandum tuum, verum, 
et unicum Filium. Sanctum quoque 
Paraclitum Spiritum. 
Tu Rex Gloriæ, Christe. Tu 
Patris sempiternus es Filius. 
Tu ad liberandum suscepturus 
hominem, non horruisti virginis 
uterum. 

Chorusמקהלה

המשיח גבר! את מלכות המוות הוא הביס! כך 

נפתחו שערי מלכות השמיים כי המשיח כבש 

את ממשלת המוות. הוא יושב לימינו של האב 

בכבוד  האלוהים.

You overcame the sharpness of 
death. You opened the kingdom of 
heaven to all believers. You sit at the 
right hand of God in the glory of the 
Father.

Tu devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna 
cælorum. Tu ad dexteram Dei 
sedes, in gloria Patris. 

Solo Bass, Solo Sopranoסולנים בס, סופרן

בשובך נשפט על ידך. אנא, הושיע-נא את 

עבדיך הרבים. דמך, ישוע, עלינו לכפרה. 

We believe that you will come 
to judge us. Help your servants 
whom you have redeemed with 
your precious blood.

Judex crederis, esse venturus. Te 
ergo quæsumus, tuis famulis 
subveni, quos pretioso sanguine 
redemisti.

Chorus and Solo Quartetteמקהלה ורביעיית סולנים

עוד ניוושע ונהיה לנצח עם כול קדושיך! את 

עמך, ה', הושיע-נא, ותברך את כול נחלותיך. 

מלוך אלינו, ופאר אותנו לעולמי עולמים. כול 

יום וכול לילה נברכך, ונריע לשמך לעולם 

ועד.

Make them to be numbered 
with your saints in glory everlasting. 
O Lord, save your people and bless 
your heritage. 
Govern them and lift them up 
forever. Day by day we magnify 
you, and we worship your 
name, world without end. 

Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria 
numerari. Salvum fac populum tuum 
Domine, et benedic hereditati tuæ. Et 
rege eos, et extolle illos, et extolle 
illos usque in aeternum Per singulos 
dies benedicimus te, et laudamus 
nomen tuum in sæculum sæculi.

Duet Bass and Sopranoדואט בס, סופרן

כול יום, ה', שומרנו, למען לא נחטא לך! אנא 

ה', רחם עלינו.

Vouchsafe, O Lord, to keep us this 
day without sin. O Lord, have mercy 
upon us. 

Dignare Domine die isto sine peccato 
nos custodire. 
Miserere nostri, Domine. 

Solo Trioטריו סולנים

שפוך ממרום את חסדך, ה' צבאות, כי 

מבטחנו רק בך לעולם ועד.

O Lord, let your mercy be upon 
us, for our trust is in you. 

Fiat misericordia tua Domine super 
nos, quem admodum speravimusin 
te. 

Chorusמקהלה

 ,O Lord, in you have I trustedכול קוויך, ה', לא יבושו לעולם ועד!
let me never be confounded.

In te Domine speravi, non confundar 
in æternum.

Te Deum Laudamus


