A vallás egyedüli

értelme, hogy a még véges
embert a végtelenbe hívj a.

Tábor Béla

Tattalomjegyzék
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Az els magyaíországi progresszívlliberáIis zsidó imak nyvet tntlakezében az olvasó.

A

sz

a zsid imak rendje, tehát zsidó imakcrnyv) készítésenem
elszigetelt feladat. Ma a zsidó világ sok-sok vallásos ktiztisségében rabbikból áI
szerkeszt bizottságok lázasan dolgoznak írjabb és rijabb szidurok megjelentetésén. A
progresszív/liberlális irányzatban kiil n sen nagy igény van elTe, hisz e mozgalom céIkitínéseaz,
hogy egy eleven párbeszédet teremtsen meg seink b ,lcsessége és saját korunk kihívásai kriz<itt.
Izgalmas és országonként, helyi k<iz<isségenként akír évtizedenként is változó feladatot jelent a
hagyományhtiség és az rijdonság, a tradici és a kreativitás ktizcjtti mindenkori finom egyensirly
szidur (a

jelentése 'rond':

megtalálása.

Ennek a szidurnak a gerincét aKihálát Sábát: apéntek esti szombatfogadó istentisztelet liturgiája
alkotja. Ezen kíviil helyet kapott benne a bencsolá^ vagy birkát hámázon, azaz az étkezésutani áldás
litwgiája, és a Sábát napjához k t
mindharom szertartás: a péntek esti kidus, a szombat délel tti
kidus és a havdala: a szombat kimenetele.

d

Az

imaválogatás els dleges alapelve az volt, hogy a tcibb mint egy évenedre visszatekint
Az altematívan választhato, a ler vidített vagy teológiai-etikai
megfontolások miatt átírt, és a modern imák tekintetében fonásként a f leg angol és német
nyelvteriiletró| származó progresszív liturgiakat medtettem, felhaszrálva a legfrissebb változatokat is.
A 19. széaadi reform mozgalmak egyik f tcirekvése a lercividítés,kihagyás volt. Napjainkban egy
ellenaramlatnak vagyunk tan i és megteremt i: bizonyos korábban kihagyott imak - spirituális vagy
esztétikai, hangulati szereprik fotytan - visszakeriilnek az imarendbe. Így például én is ,,visszatettem" a
szidurunkba abevezet zsoltarokat, valamint nagy hangsrilyt fektettem a ktiztisen énekelhet részekre,
hiszen a Szim Salomban minchág-gá (helyi zsinag gai szokássá) váIt az énekes-zenésistentisztelet.
tcirzsanyagból semmi ne hiányozzék.

A transzliterációk (a héber szcivegek latin bet s átfuatai) céIla az, hogy a hébertil még nem tudó, de
a hagyomány rítusa iránt érdekl d k és imádkozni vágyók el tt is megnyíljanak a kapuk. Atapas alat

azt mutatla, hogy ez a fog dzó sokakat késztet kés bb arra, hogy belevessék magukat az alef-bét
rejtelmeibe is. Mi az átirásban a szeférdhangzást k vetttik, mert azon trilmen en, hogy ez azlzraelben
honos hivatalos változat, ez a kiejtés lett anemzetk zi tudományos és vallási életben is az uralkodó.

A magyar fordításokban a sz<iveghiiségre trirekedti.ink, és arra, hogy a gondolatok szép, k zérthet
formában jelenjenek meg. Az áttanulmányozott magyax fordítások k ziil jó haszonnal forgattam
Krausz Fiil p: ,,A lélek szárnyaín" cím , a '30-as években magánkiadásban megielent imaktinyvét.
(K sz<inet Hajnal Gytirgynek, hogy kezembe adta ezt aszép munkát!)
Az imakcinyviinket lapozgato helyenként angol nyelvií sziivegekre is bukkan benne. Ezzel
els sorban azoknak a - mind nagyobb szálmbanhozzáttk érkezó - ktilf ldi vendégeknek kívránunk a
kedvében jámi, akiknek sem a héber, sem a magyar nyelvi ismereteik nem elegend k ahhoz, hogy
kcivetni tudják az istentíszteletiinket. Másrészt ezeknek a sz vegeknek a beillesztésével (a teljesség
igén;,g nélktil!) ízelítót szeretnénk adni a manapság igen népszerii, másik nagy szidur-szerkesztési
koncepcióból. E szerint a fordítás nem szó szerinti, nem sz veghri, hanem inkább szabad variáci a
témára,vagyisegy-amaiemberekhezsz l ,azadottimamotívumaraépi.il -másikk lt i változat,

akár vers formájában is. Nem véletlen ez,hiszen az eredeti imak is sok esetben vallásos költemények,
pijjutok voltak (pl. L'chá dodi)...

A jegyzetek funkciója hármas. Egyrészt liturgiai tartalmúak: az adott ima, vagy imarészlet
történetéről, s az istentisztelet szerkezetében elfoglalt helyéről nyújtanak információt. Másrésá
teológiai természetűek: a judaizrnus némely - az imákban felbukkanó - alapfogalmát magyaránzák
(mit jelent pl. a zsidő szellemiségben az EGY-ség, az áldás, mi a tetragrammaton...). A zsidó teológia
egylk jellegzetes vonása az, hogy szövegközpontú; közvetlen forrásai a TANACH és a liturgiai
szövegek.
Bizonyos olyan kulcsfogalmakat, amelyek magyarítasa gazdag jelentésköriik kényszení
csonkításával jart volna, fordítatlanul hagytam, az első előfordulásnáI jegyzettel ellátva (l, micvá).
A harmadik célom pedig az, hogy a progresszív gondolkodás szempontjait érvényesitsemaz
értelmezésekben. (Például a kíváIasztottság, a feltámadás, a lélek halhatatlansága, a Templom
újjáépítésekoncepciójával kapcsolatban.) Ez egyben ennek a munkanak a legnagyobb újdonsága is a
maw ar or szági im akönyv el<hez kép e st.
Fonásként elsősorban az angol nyelvterületről való liberális/progresszív szakirodalmathasználtam.
Inspiráltak továbbá a szombat reggeli liturgia óráink: a résávevők kérdései,hozzászőlásai, az órákon
kialakult beszélgetésekből leszűrt lényeg nagy segítségemre volt a válogatásban, jegyzetírásban.

Nagyon sok segítséget kaptam szidur-szerkesáő csapatunktól. Hálám

és köszönetem

munkatársaimnak: elsősorban Radvánszki Pétemek, aki a héber szerkesáés, a transzliteráció-készítés
és a formázás igen-igen aprólékos, sokszor sziszifuszinak ttinő munkáját végezte elkötelezetten és
kitartóan. Győry Zsuzsa és László Klári magyar nyelvi lektorként működtek kőne. Kozma György a
fordítások készítésében
vett részt, Jesse Weil az arryol imák kiválasztásában, Hunyadi Zsombor a
transzliteráció lektorálásában, Szabados Judit a technikai munkában, Grárdos Bernadett és Budai
Miklós a formánás véglegesítésében.

Azt remélem, hogy ez az imakönyv, és a vele való pfubeszédbe lépésfolyamata sokakat segít majd
abban, hogy az imák és közénk évtizedeken át épült falak leomoljanak.

5767. elul havábart
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J'díd nefes
J'díd neíes áv háráchámán,
m'soch ávdchá el r'conchá,

Járuc ávdchá k'mó ájál,
jistácháve el mul hádárchá,
Jeeráv ló j'dídotechá
minofet c
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v'chol-táám.

Dyp-)?]

,lr

]u]

n?lD

Lelkem kedvese, irgalmas atyám, vond karodba szol gádat.

Szarvasként futok, hogy meghajoljak dics séged el tt.
Szereteted améznélés minden más finomságnál is édesebb nekem.

Hád r náe zív háolám,
náfsí cholát áhávát' chá,
áná él ná r Tá ná lá,

b'hárot lá noám zívchá,
áz titcházék v'titrápé,

v'hájtá lá szimchát olám.
Szépen ragyo g a vtlág sugára. Lelkem láaasan sóvárogi a a
Isten, kérlek, gy gyítsd meg ezt a lelket!
Mutasd meg neki ragyogó szépségedet, ett l meger s dik, meggyógyul és ezlesz r<jk rcime.
Yátík jehem ná ráchámechá,

v'chuszá ná ál bén áhuvchá
kí ze kámá nichszoí nichszáftí

lirót b'tiferet uzchá,
éle chámdá libí v'chuszá ná v'ál titálém.
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Ósoreg, kérlek, igyekezzirgalmaddal, szánd meg szeretett gyermekedet,
hiszen jó ideje vágyva vágyom látni szépségeser det.
Ezszívemkívánsága. Szanj meg ésnerejt zzel.

A

cfátiEleázár Ázikri rabbi (1533-1600) misztikus szerelmes verse 2v Isten k zelsége iránti vágyat nti szavakba. Népszefiisége
folytán a szefárd k ziisségek napi imájuk részévétették e pijjut-ot (vallásos k lteményt), Versszakainak kezd bettiiben az
Ör kkévaló kimondhatatlan nevének négy mássalhangzója: IHVH - van elrejtve, A Sábát fogadásának nyitányaként a haszidok
vezették be a litrrrgiába.
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Higálé ná ufrosz chávíví
áláj et-szukát slomchá,
táír erec milarcdchá,
nágílá v'niszmchá bách,
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máhér eltov kí vá moéd
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v'cltánénu kíméolám.

Jelenj meg, kérlek, Barátom, és tedtsd ftilém békédsátorát!
Ragyogtasd a ftildet dicsfényeddelt Öruljtink és vidámodjunk Áltatadt
Siess hozzánk szeretettel, mert eljtitt az tinnep, és légy kegyes veltink, ahogy mindig is voltál!

B eve zetés a zsoltárokh

oz

A Kábálát Sábát: a Sábát fogadásának rituális keretek k z tt t rtén iinneplése egy talmudi intención
(Sábát 119a) alapul. A 16. száaadi cfáti kabbalistak fejleszteíték azzá a sajátos szertartássá, amely
máig fennmaradt - els sorban az askenéai világban. A cfáti misztikusok ,,Gyertek, menjtink ki Sábát
Menyasszony kciszcintésére!"felkiáltással a varosszéli rétekre mentek, s a péntek esti alkonyatban hat
zsoltért énekeltek, amelyeket a L'chá dódíki|vetett,

AZsoltárok ktinyvévé(Tehilim) rendezett 150 anonim vallásos k ltemény (bfu a hagyomány kciztiliik
sokat Dávid királynak tulajdonít) legrégebbi darabjai az kercsztény id számíás el tti (k.e.) 2.
évezredben keletkeztek. Némelyiktiket hangszeres kísérettel énekeltéka jeruzsálemi Templom
szertartásain.

A

95-99 . zsoltarokho z és a 29 . zsoltárhoz a bibliai Teremtés els hat napját rendeljiik, s ez alkalmat

ad arra is, hogy visszagondoljunk a hét elmrilt hat napjána a saját életiinkben. Az extatikus tirclm
hangian sz |al meg ezekben a természet-zsoltátrokban a világot betrilt Teremt dicsérete.

,,Az Ör kkévalónak vígan énekl egész F ld" energiáit szívjuk magunkba, amikor ,,átvessziik"
szombati ajandékunkat: a bels békének, deriinek, ráhítatnak azt a szellemét, amelyet b lcseink
n es ám á j' t ir á -nak:,,lélektcibblet"-nek neveztek.

A számmisztlkíban jártas kabbalistak gemátiával is hangsrilyozni kívantak e himnuszok
e

zsoltiirok kezd bettíi osszeadva (a30) a nefesllélegzet, lélek sz szátmértékétadjak ki.

funkcióját:
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Zsoltárok
95. zsoltár
I.

L'ch

n'rán'ná Ládonáj náríá

2. I{'kádmáfánáv
3.

l'c r jisén
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b'todá bizmirot náríá ló.

Kí ét gádot Ádonáj umelech gádot
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ál-kol-Elohim.
4. Áser b jádó mechkré-árec v'toáfot hárím ló.
5. Áser tó hájám v'hu ászáh v jábeset jádáv
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jácáru.
6.

Bou nistácháve v'nichráá nivr'cltá
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liíré
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Kí h Elohénu váánáchnu ám márító v'cón

jádó hájom im-b'koló tismáu,
a. Át táksu l'vávchem kimrívá kjom
mászá bámidbár.
9. Áser niszuní ávotéchem b'chánuní gám rá

íáálí.
I0. Árbáím sáná ákut b'dor váomár ám toé
léváv hém v'hém ló jádu d'rácháj.
I 1. Áru nisbátí v'ápí im j 'voun el
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1. Gyertek, rtiljtink az

Örtikkévalónak, fogadjuk tirtimrivalgással szabadításunk k szikláját!
2. Fogadjuk ÓtháIaimával, daloljunk néki! 3. Mert nagy Isten az Ör<ikkévaló, s nagy kirrály mind az
istenek felett. Kezében tartla a ftild mélységeit, és Övé a hegyek magassága . +. Ó alkotta a tengert és Ó
formálta a szárazfóldet is. 5. Gyertek, hajoljunk meg, hajtsunk térdet, boruljunk le alkotónk el tt!
6. Mert Ő a mi Istentink, smi azÓ nyájavagyunk, anép,akit kezével terel. 7. Ó,hama hallgatnátokaz
Ó szavéra|.8. Ne keményítsétekmeg szíveteket, mint Meribánál, mint Massza napjrán a pusztában,
9. ahol megkísértettek engem seitek, próbara tettek, baí látták tetteimet. 10. Negyven évig kínlódtam
ezzel a nemzedékkel és mondtam: tévelyg szívíínép ez, nem ismeri az én ritjaimat. ll. Ezért
megeskiidtem haragomban, nem mehetnek be nyugvó helyemre,
viszály helye" * Massza,/. kétely helye". Utalás Exodus l7:1-7-re, amikor az izraeliták perlekedtek Mózessel és
kételkedtek Istenben az iyóvíz hiánya miatt. A zsoltáros a mindenkori viszálykodás és kishifiíségmetaforáiként használja e

Meriba

,"A,

beszél neveket.
Áser nisbótí tDzért megeskiidtem... ,,Lehetséges, hogy e zsoltár utolsó sora miatt keriilt az egész zsoltárfrlzér a Kábálát Sábát
liturgiába. A zsoltáros itt a negyven évig tartó pusztai vándorlásról beszél - azt a gondolatot megfogalíI7azya, hogy az
Egyiptomból kijtitt nemzedék nem mehetett be ,,Isten nyugvóhelyére"i az Izrael vándorlásanak végcéljakéntmegígért
Szentf ldre. A Kábálát Sábát szertartásban azonban a hely dimenzióját fe|váltla az idóé: a menuhálnyugalom id beli jelentést
kap. Sábát napja változík egyfajta ,,szentftilddé" * egy olyan id szakká, amelybe hazatérhetiink megpihenni vándorlásunkból".
(Arthur Grgen)

96. zsoltár

I.

Sír ládonáj

sír chádás

-

ilJhr? t-lrtp w1|1 -lrq n]nr?

sír ládonáj

kol-háárec.
2.

Sír ládonáj

míjom-l jom j'suátó.

:])niNhl

3. Szápru vágojim k'vodó b'cltol-háámím nfl'otáv.
4.

norá
5.

h

Hod-v'hádár l fanáv oz v'tiferet b'mikdásó.
7. Hávu ládonáj misp'cltot ámím,

6.

ládonáj k'vod s'mó

chílu mipánáv kol-háárec.
vágojim: Ádonái málách áf-tikon tévél

bál-ttmot jádín ámím b'mésárím,

Jiszm'chu hásámájim v'tágél háárec

jirám hájám umlóó.
]

2. Jááloz szádáj v 'cltol-áser-bó áz

rjl]:

3.

Lií"éÁdonái ki vá, ki vá lispot háárec,

jispot-tévélb' cedek v' ámím beemunátó.
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9. Histáchávu ládonáj b'hádrát-kódes
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Ki kol-elohé háámím elílím

Háv
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vádonáj sámájim ászá.
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Neki ma az egész f ld! 2. Enekeljetek

az

Ör kkévalónak, áldjátok nevét, hirdessétek napról napra az Ő segítségét|3. Beszéljetek a nemzeteknek az
Ő dics ségérl, minden népnek az Ó csodatetteir l! 4. Mert nagy Isten és igen dics az Örtikkévaló,
minden istenségnél félelmesebb. 5. Más nemzetek bálvanyokat készítenek,de az Örcikkévaló megalkotta

az eget.6. Fenség és ékességvan

El

tte, szentélyébenpedig

er

és pompa. 7. Népek családja, tisaeljétek

az Ör kkévaló dics ségétés erejét! 8. Tiszteljétek az Ördkkévaló nevét, hozzatok ajrándékokat, ha
udvaraiba j tt k! 9. Hajoljatok meg az Ör kkévaló el tt szent á :ríáttal, remegjen el tte az egész fóldt,
10. Hirdessétek a nemzetek kó^.: az

Ör kkévaló király lett, a világ szilérdan áll, mert Ó igazságosan ítéli

meg anépeket. tt. Öruryenekaz egek s vígadjon a ftild, dcir<igj n atenger s teljessége;12.,ttjjongjon a

mez s mind, ami
j<in

rajta van,

akkor rvendjenek mind az erdó fái;

13. az

ítélnia ftildet; ítélia világot igazsággal és a népeket hriségében.
10

Ör kkévaló el tt, mert jrin, mert

97. zsoltár

t. Ádonáj málách, tágél háárec,

jiszm'ch ijím rábím.

:o,1-1

n,? rnpP?

il)?

2. Ánán vááráfel sz'viváv, cedek umispát m'chon

kiszó.

],]9 un?|l tn
-1
:F,]..t{T )nT: nT
)rn rrPJ? l]rlti:l (])
,tp?p ir]h: r]??D loai r]iTp Dr,]T (n)

ádon kol-háárec.

orpyT

Higidu hásámájim cidkó v'ráu chol-háámím

k'vodó.
7.

D.'?.,?

Jévsu kol-ovdé feszel hámithál'lím báelílím

histácháv -ló kol-elohím.
B. Sámá vátiszmách Cijón, vátágélná b'not

J'hudá

ilTr;,T.'

l'máán mispátechá Ádonái.
9.

t?

:1N9P
r.';?? ulx (r)

:]rJT

Ésl fánáv téléchutláhét szávív cáráv.
4. Héírv'rákáv tévél,ráátá vátáchél ltáárec.
5. Hárím kádonág námászu mitifné Ádonáj, mitifué
3.

6.

b$

n]h] (N)
t ?paT PTT 1,?,]? bpu] I;Y (])
F,r.. T

]N?

Kí-átá Ádonái eljon át-kol-háárec m'od

);

:F,]..lt,

rNJ]

)p Ti]

1i7] E?DPil l-Trlit
|:T

(r)

:i-tif

!

? o,??il!p1 )qp ,T?y )p turf, (T)
:nr;rh_t )p 1) lrnnpiT
n1]! n;?$: Iir nDYn] ;rY?9 (n)

r-r..tt,?

)p )y

:nli-l] ;l,p?YD IvD)
)D (t )
T1,?y n]h]

ilT

:D,il)x )p )t, |,?V1
y] rN]P n!r] r]ilN (r)
:E?r : Dryp1 ]:plrJrg! nlu/p] rpul
:IQQV ]) r,]9??l PrT ? v,]I ]1N (Nr)
:ltp13
r]i;,t,| ;]lnr! DrprT ln1v (]r)

náálétá ál-kol-elohim.

I0. Ohávé Ádonái szinu rá.
Somér náfsot chászidáv mijád r'sáím jácilém.
] I. Or záruá lácódík uljisré-lévszimchá.
] 2. Szimchu cádíkímbádonáj v'hodu l'zécher kodsó.

l?t

I. Az Örtjkkévaló király lett, vígadjon a fiild, ówendezzen a sok sziget! 2. Felh , siírii k<id burkolja t,
trónjának alapjaigazság és t<irvény. 3.Tiiz jár elótte, és felperzseli szorongat it.4. Villámai bevilágítják a
világot, látvaezt, megremeg az egész ftld. 5, A hegyek viaszként olvadnak el az Ör kkéva\ , a ftjld ura

el tt. 6. Az egek hirdetik ígazát és minden néplátjaaz Ő dics ségét.7.Megszégyentilnek, akik képeket
imádnak, kik bálvrányaikkal kérkednek. Őel tte boruljanak le mind a báIványok! 8. Hallott Téged és
cjrvendezett Cijón, ujjongtak

J

dalányai

t

rvénykezésed miatt,

Ör kkévaló, ki els vagy a ftldcin és felette

állsz az istenségeknek. 10. Ti, akik szeretitek az Ör<ikkévalót, gyril ljétek a rosszat! Ó vigyazhívei lelkére és

kiszabadítja ket a gonoszok kezéb 1. 11. Világosság arad az igazakca és <jrcim a tisáaszíviiekre.
Örul.jetek hátigazak az Örcikkévalónak, és tiszteljétek nagy nevót.

11

12.

98

Sír ládonáj

nlx)ol

sír chádás kí nifláot
ászá hosíjá-ló j'mínó uzroá kodsó.
2. Hodíá Ádonáj j'suátó t'énéhágojim gitá
I.

. zsoltár

a.

il?l

cidkátó.
3. Záchár chászdó veemunátó l'vét Jiszráél rá

chol-áfszé-árec
4.

ét

j'su

t

Elohénu.

Háríu ládonáj kol-háárec

picch v'rán'nu

tJ!1,1

v'záméru.

Zámr ládonáj b'chinor b'cltinor v'kol zimrá.
6. Báchácocrot v'kol ,oírr háríu liíréhámelech

5.

Ádonái.

Jírám hájám umlóó tévélv josvé bá.
B. N'ltárot jimcháu-cháf jáchád hárím j 'ránén
9. Liíré-Ádonáj kí vá lispot háárec jispot-tévél
7.

.

);n

b' cedek v' ámím b'mésárím.

:n]n]
i,,l );n lx)al n:il Dy-l: (T)
:tJllt Dr]T ][:1? rNna? n11?] (n)
p? N? ,D ;]]h] r]?? (p)
u'Dp: F,r..ttT
:Er']lPrDl ErDY] P]T?

t

1. Enekeljetek az Örcikkévalónak rij éneket, mert csuda dolgokat cselekedett; jobbja és szent karja
segítséget hozott.
3.

2. Az

Örtikkévaló tudtul adta segítségét,igazságát felfedte

a

népek el

tt.

Kirryilvánítottalztaelháza iránti szeretetét és h ségét.4.Láttakmind a ftild népei Isteniink segítségét.

5. Vígan énekelj az

Ör kkévalónak, egész í ld, daloljatok, ujjongjatok, zengedezzetek!
6. Öwendezzetek hárfaval és hangos énekszóval! 7. Vígadjatok trombitákkal, és k.drrtsz val az
Örtikkévaló el tt! 8. Harsogjon atenger, minden, ami benne van, a világ és lakói! 9. Folyamok csapjrák
cissze tenyeriiket, egyiittesen ujjong|anak a hegyek az

megítéljeavilágot, méltányosan a népeket.

I2

Ör kkévaló el tt! Mert elj n Ő, hogy igazságosan

99. zsoltár

t.

ÁAonáj mátách

jirg'z

:Pr

ámím josév

Drp!,

k'ruvím tán t háárec.

b'Cijón gádol v'rám h ál-kol-háámím.
simchá gádol v'norá kádos h

:Drpyl )p )t,

2. Ádonáj
3.

Jod

lNti,l

.

4. V'oz melech mispát áhév átá konántá

Dr,19r?

Tiltl

n)r;,l
Nit
T ,T

i

mésárím mispát ucdáká b'Jáákov átá ászítá.

N:l;,l

ulrp
nT

5. Rom'mu Ádonái Etohénu

v'histáchávu láhádom rágláv kádos

h

.

Mose v'Áháron b'chohánáv usmuél b'koré s'mó
korím el-Ádonáj v'hu jááném.
6.

B'ám d ánán j'dábér áléhem
sámr édotáv v'cltok nátán-lámó.
7.

S.

Ádonáj Etohénu átá ánítám él noszé hájítá

láhem v'nokém ál- álílotám.
9. Rom'mtt Ádonái Elohénu v'histácháv

)x

ru,Jp lD? rlnppil1

l'hár

kodsó ki-kádos Ádonáj Etohénu.

1.

Az Örcjkkévaló király lett, reszkessenek

az

Ör kkévaló Cijónbarr,

és szent. 4.

a népek! Ő kerubokon trónol, és megrendiil a ftrld. 2. Nagy

és a legnagyobb minden nép ftil tt. 3. Tiszteljétek nagy nevét, mert felelmetes

Er s király Ő,

t<irvényt szeret

.

Hisz Te er sítetted meg az egyenességet, ttirvényt és

igazságot adtál Jakobnak. 5. Magasztalj átok az Ör<ikkévalót, Istentinket és boruljatok le lába zstmolya

elé, mert szent Ő. 6. Mózes és Á.ron papjai

k ziil valók,

Örcjkkévalót, s Ő meghallgatja ket. 7, Felh oszlopból

Sámuel neve szólítói

k ziil: sz lítják az

sz lthozzájuk, és k meg ríztéka tórvényt,

bizonyságait és amit nekik adott. 8. ÖrOkkévaló Isteniink, Te meghallgattad ket, kegyes Istentik voltál,
bár bríneiket is megtoroltad! 9. Magas aljátok az

Ör kkévalót, Isteniinket, hajoljatok meg

felé, mert nagy az Örtikkévaló, a mi Istentink!

13

szent hegye

29. zsoltár

]]T? ]1DTD (N)
:Ty,l T1]! nJhr? l],? Dr? r]? nJhr? l]T
iDP -Ti]!;]Jhr? r],? (])

l. Mizmor L'Dávid

Háv

ládonáj b'né élímhávu ládonáj kávod váoz.

2. Hávu ládonáj k'vod s'mó

;tt2TP n]]Dt ;r]nr? rrnDPit
-Tl:?il')x
Drl,,lit
álpn )y nj;:i |irr'(t)

histácháv ládonáj b'hádrát-kódes.
3. Kol Ádonáj át-hámájim ét-hákávod hirím
Ádonái át májim-rábím.

;l]ilt

Kol Ádonáj bákoách kol Ádonáj behádár.
5. Kot Ádonái sovér árázím
vájsábér Ádonáj et-ár'zé hálvánon.
6. Vájárkidém k'mó-égel L'vánon
v'sirj on k'mó ben-r' émím.
7. Kot Ádonái chocév láhávot és.
B. Kol Ádonái jáchít midbár
jáchíl Ádonái midbár kádés.
9. Kol Ádonái j'cholét ájátot
4.

:Ii]]bil,n
)

f

: -

:-

Ti!? )ly

n

r?]D ),Lt

T

llq]:
..

:-

nli:')ri

(n)

]tlD

ft?:

hl

il]h: (,,)
a,i1;-li]tll:]

:oltvi

vájésev Ádonáj melech l'olám.

Ádonái oz l'ámó jitén
Ádonái j'váréch et-ámó vásálom.
II.

Tn:

:oi)rp]

ti fels bb

:

n]h] |rrT
nl):x b?ln. il]h: ):?(tr)
:-ti]p ]?N 1b? r);,n]l nli+,: F|t It?l:
:tl,-T3

Ádonái támábut jásáv

1. Dicsérjétekaz Örtjkkévalót,

nini

.;

iD? n].,p-l:] (ll
:DrD!,l F iD? Ilr]P]
:tu2l ni],1) ] h il]h] )l? (T)

vájecheszof j'árot uvhécháló kuló omér kávod.
] 0.

:EIrl] D:B )t, n];r:
n];r] ):? D'Dt n]h] )l? iri
O'TJ! '1JL nt,r: ?V (;1)

lények, ismerjétek eI az

Ó dics

tpy? Ty n]h]

1DI,

n

(N.')

:T,r?] n]h]

ségétés erejétl 2. Az

Örcikkévaló szavazengavizek felett, a dics ség Istene mennyd rtig.3. Ott varlaz Örtjkkévaló anagy

vizek felett. 4. Az Örcikkévaló szava erós, az Örcikkévaló szaya fenséges. 5.

Az

Örcikkévaló hangja

cédrusokat tór szét, szétzuzza az Örcrkkéval a libanoni cédrusokat. O. Úsy ugrándoznak azok, mint

kisbo{rik, Libanon és Szirjon hegye pedig, mint az ifiri antilop.7. Az Örcikkévaló hangja langoló tiizet
ont, 8. megrengeti apusztát, megrengeti az Örtikkévaló Kádesnek pusztáját.9.
megborjaztatja a

n

stény szarvasokat, letarolj a az etd ket, és

az

Az Örokkévaló szava

hajlékában minden ail. zengi: dics

l0. Az Ör kkévaló trónolt az ózónyiz felett, így trónol az Örcikkévaló, mint király mind

II. AzÖr klrévató erót ádnépének, megáldja

A

zsoltár:' Isten fenséges erejét egy hatalmas viharban idézi meg
lecsendesedés k veti. Az eríi-adás után Isten békéveláldja meg népét.

versben l8-szor fordul
csigolyainak száma,

el

kké.

népétbékességgel.

Az egyik leg sibb
kiils -bels

r

.

-

a kozrnikus rengést a vers végén

a tetragrammaton (JHVH); e szÁm a chójlélet szó betiiinek sszege és a gerincoszlop

I4

,J,l,T

n))

L'chá dodí
n)},;r??p| n!U ,]? .n?) nNT?

L'chá dodí likrát kálá, p'né sábát n'kábló.

T

,,Ti

-T

n??

)x

sámor v'záchor b'dibur echád hismiánu él
hámjuchád. Ádoruáj echád, usmó echád,

l'sém ultiferet v'lithilá. L'cltá dodí...

riP? N,il

.'D.;r??t,!

t)? n?p nNT?
.;,t)loJ oTj?n ulxrn .;1?J?D

Likrát sábát l'ch v'nélchá, kí hí m'kor
hábrácltá, méros mikedem n'szucltá,
szof máásze b'máchásává t'cllilá. L'chá dodí...

n)) 3n?nn ;]]p|IB? ntpyp,1io

.r-!iN ,D17:T,]ix Nf )D .r,]]1v!it .'"!"|iy{.lit
:;r!ll T?+' n]h] -Ti]D .,,,!lT,1,q.',,l:ly.,"lly

Hitorrí, ltitorrí, kívá oréch kumí orí,
urí, rí sír dábéri, k'vod Ádoráj álájich niglá.
L'chá dodí ...

ffi'

nnDuia

Boí v'sálom áteret bálá, gám b'szimchá
uvcáhálá, toch emuné ám sz'gulá,
boí chálá, boí chálá. L'chá dodí...

a.

Jer, Jóbarát, hívd az Arátrjiijj Pihenés, te várva várt!
Órizd,, emlékezz aíraazEgy Szóra, Gondoljunk rá, azEgyetlen Úna!
AzÚr az egy és a neve is egy, Név, amely dísz és ima és kegy.
Pihenós napjáthívni indulj unk ! Forrá sa Ó az áldásoknak
A kezdett l máig mlik utunk, Vége a tettnek: azeszlnék ragyognak.
Ebredezzél, ébredezzél!Fényedben ébred az énfényern,
Ragyogj, ragyogj, szavam dala! Látszik rajtad Isten sugara.
Jer deniben, gazdád dísze! Örulsz majd és nevetsz akkor Hitem sajátlagos népe,
Jer Menyasszony, jer Menyasszony!
(fordította Kozma Gyorgy)

Szerz le Slómó Hátévi Ákabec (l515-76),

a cfáti kabbalista csoport tagja.

Egy midrás szerint amikor Isten bemutatta a Sábátot a Teremtésnek, a Sabát keseríípanaszkodásban t rt ki. ,,A hét minden
napjáítoz rendeltél egy tarsat; az Elsi5 nap megteremtését a Második Napéval egészítettedki; a Harmadik Naphoz rendelted a
Negyediket, és az Ötiidik Nap társává tetted a Hatodik Napot, Engem azonban, a Hetedik Napot magányosan hagytál, társtalanul."
Erre Isten így válaszolt: ,,Valami még hátra van a Teremtésb 1, mégpedig Izrael népe. Izrael lesz a Te jegyesed", (B'résit Rábá l 1)

A cfáti

dramaturgiát akkor is felidézztik és eljátsszuk, ha nem tudunk a szabadban iinnepelni: az utolsó versszaknál a zsinag ga
nyitott ajtaja felé fordulunk, és a ,,Boi cháló, boi chólálJer Menyasszony, jer Menyasszony" ... szavalr:.tál meghajolva k sztin tik a
belép Sábát Menyasszonyt.
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92. zsoltár

:n!vi] Dir?,]rp

I. Mizmor sír l jom hásábát.

,Ti,?Y

2. Tov l'ltodot ládonáj ulzámér l'simcltá eljon.
3.

L'hágíd báboker chászdechá

ilQv?

''
,]7pI?T

]1DTD (N)
n!-lr? nrri-l) ]ip (f )
.

i

'.

veemunátchá bálélot.

l,,li!)! r,+it

4. Áté-ászor vááté-návet áté higájon b'chinor.
5.

Kí szimáchtání Ádonáj

b

fáálechá

b'máászé j ádechá áránén.
6.

Má-gádt máászechá Ádonái

m' od ámlal máchs'votechá.

Ís-báár ló jédá uchszíl ló-jávín
B. Bifroáclt r'sáím k'mó-észev
7.

:nNi

et-zot.

n

r]]

}ib

:,Ty r]ry

vájácicu kol-poálé áven l'hisámdám ádé-ád.
9. Y'átá márom l'olám Ádonáj.

;l,?:N

Ki hiné ojvechá Ádonáj ki-hiné ojvechá
jovéd jitpárdu kol-poálé áven.

] 0.

. Vátárem kirém kární bálotí b'semen ráánán.
]2. Vátábét éníb'suráj bákámím áláj m'réím
I

1

tismáná oznáj.
1

3. Cádík kátámá,

jfrách k'erez bálvánon jiszge.

]4. S'tulím b'vét Ádonái b'chácrot Elohénu

jáfrích
] 5. Od, j 'n vun b'szévá d'sénímv'ráánáním jihj
.

I6.L'hágíd kí-jásár Ádonáj curí v'lo- ávlátá

L

bó.

Zsoltir szombat napjára.2. Milyen jó dícsérniaz Ör kkévalót, éneket mondani a Te nevednek,

Legfels

! 3. Reggel kegyelmedet hirdetni, éjjel hriségedet. 4.

Tízl;rtr hegedtivel, lanttal,

és zeneszóval

ahátrfan.5. Mert megorvendeztettél, Örtikkévaló, tetteiddel, kezed mrivein ujjongok. 6. Mily nagy a Te

miíved, Örókkévaló, és mélységesek a Te gondolataid. 7. Abalganem fogja fel, oktalan ember nem érti
meg: 8. ha a gonoszok sarjadnak is, mint a fú, ha virulnak is a jogtalanságot cselekv k, a végzetlik
pusztulás lesz.9. Te pedig, Örcjkkévaló, magasságos vagycirtikké. 10. Mert ellenségeid elvesznek és
elszélednek mind a gonosáev k. 11. Megntivesztettedaz én szarvamat, mint afiatal antilopét, friss
olajjal kenegetnek. 12. Szembenézek az ellenségeimmel, fiileim hallják a gonoszokat, akik rám

t

rnek.

Az igaz ember virágzik, mint a pálmafa, magasra n , mint a libanoni cédrus. 14.Palánták k az
Örcikkévaló hánában,Istentink udvarában vidtanak. 15. Még regségiikben is gyiimcilcscit teremnek,
13.

teltek, és zcildell

k lesznek.

16. Hogy hirdessék: igazságos az Örtjkkéval , az én k sziklám, és nincs

benne hamisság.

I6

93. zsoltár

nlxt fia n]h] (N)
,irjpn ll )in Tlln 1 r5pr-l Ty
:nT olivzl t R;l ?p Ti)l (])
o?lP nilT] lNP; n]h] ni], ] lNPl (r)
:n]?-l nlrT] lNP]
,,FYD
Et,
Dr"|.rT Drl,] n:B nhvl1 (])
n];r: u,]? u2]?

t. Ádonáj málách géut lávés, lávés Ádonái
oz hitázár áf-tikon tévélbál-ttmot.
2. I{áchon kiszáchá méáz méolám átá.
3. I{ászu n'hárot

Ádonái nász n'hárot lallám

j iszu n'ltárot dochj ám.

Mikolot májim rábím ádirím misb'ré-jám
ádír bámárom Ádonáj.

4.

Dll?t 1rT
;]] 11|,]? ]N? r]? ;1,!]y (it)
:n.,p:.]r..N? il]h: wi?
:nli-t]

5. Édotuchá neemnu m'od l'vétchá náává-

kódes Ádonái l'orech jámím.

l. Az Ör kkévaló király lett, méltóságbaóltózótt, hatalommal vezte magát. A világot is meger sítette,
meg ne inogjon. Z, Átlarraa a Te királyi trónod, tir<jkt 1 fogva létezel. 3. Zirynak a folyóvizek,
Örókkévaló, zllgnak, hullámokat hánynak. 4. Nagy vizekhangianál hatalmasabbak a hullámai, de annál is
hatalmasabb az Örcjkkévaló a magasban. 5. Bizonyságaidbiztosak,háaadat,

Ör kkévaló, szentség illeti

mind<irtikre.

A

92. és 93. zsoltár eredetileg a Szentély-beli liturgia részei voltak.
a 93 . zsoltár pedig a természeti er k feletti hatalmát iinnepli.

A92. zsoltár Istennek az emberi destruktivitás feletti,

A

92. zsoltárt már a bibliai id kben is e naphoz asszociáltak. Egy midrás szerint maga Sábát állt fel a Teremtéskor és recitálta:
,,Tov l'hodot ládonáj"... Egy másik midrás Áaamnat tulajdonítja a verset: a legenda szerint Ádam ehO éjszakája után, tehát a
világ legels Sábátjának reggelén énekelte hálája kifejezéseként.

A Kábálát

A vizek hatalmas zugással próbáltak a szarazfoldek
káosz és destrukció er inél azonban er sebbek az ,,Ör kkévaló bizonyságai": a béke, a

Sábát csricsaként a 93. zsoltár egy osi Teremtés-mítoszt idéz fel.

folébe kerekedni, legy

zri

azokat.

btztonság, a harmónia sábáti szigetei.
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S'má és áIdásai
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Bárchri
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Tóraszekrény felé fordulyaazEl imádkozó, (avagy sáliách cibur,.

ak

zósség kiildtitte) térdet hajt, majd meghajol:
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Bárchu et-Ádonáj hámvoróch.
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A kozosség állva, térdet hajtva, majd meghajolva válaszol:

:TyJ D?iv) T}3?i]:] 1l1?

Báruch Ádonáj hámvorách l'olám váed.

ÁtOiátok az Öt kkévalót , dzáldottat!
ÁtOassék az Ör kkévaló, az áldott, orokkon-orokké

I

Az egész liturgia az áldások(bráchá/bróche) fona|árafiíz dik fel. A szó eredetijelentéséhez k zelebb visz a k vetkez agadikus
t rténet ,,Ismáel ben Elisa rabbi mesélte: Egyszer beléptem a Szentély belsejébe, hogy illatáldozatot mutassak be és megláttam a
Seregek Urát, aki magas trónon iilt. Isten igy szólt hozzám: <<Isrrr.íel frarr! áldj meg engem!>> Így válaszoltam: <d,egyen az az
akaratod, hogy a kegyelmed elnyomja a haragodat, hogy a kegyelmed feliilm lja minden nr.is tulajdonságodat. Legyen az az
akaratod, hogy a kegyelem vezessen Téged gyermekeiddel való bánásmódodban, ne pedig a szigoru igazságosság
korlátozottsága.> És Isten rábólintott,.." (Talmud, Bráchot 7a)

De hogyan tudja az ember megáldam az Istent? Volozhini Chájim (1749-1321) kabbalista szerint a beszéddel létrehozzuk az áldás
isteni ráram(lás)át. Megvalósítunk, életre hívunk, ,,megidéziink" valamit, ami eddig is létezett a világban, de csak lehet ségként.
(Az, aki áld, ,,elóvaríasol1a" az áldást a megáldott szmára.) Érzékletesséteszi ezt az értelmezést a szó egyik mellékjelentése:
(sz l t) oltani. Az ,,áldás" tehát az a mozzanat, amikor a létet mintegy bele-oltjuk abba, amit áldunk: legyen még ,,olyanabb",
legyen beoltva létezéssel,legyen része az életnek. Amikor magát Istent ,,oltjuk be" az áldással, ahhoz segítjiik Ót hozzá, hogy
képes legyen minket megáldani. Az áldás tartaln:r. tehát nem esdeklés, k nyiirgés Istenhez, hanem az Isten-ember k z tti
szimbiotikus kapcsolat kifejez dése.
Ugyanakkor az áIdást kapcsolatba hozva a szó els jelentésével:,,térdet hajtani, meghajolni", e kapcsolat egy nrásik aspektussal
gazdagodik: térdet hajtunk El tte, azaz e|ismerjiik Isten fels bbrendíiségét.

A

l

formális istentisztelet elsó mozzanata tehát az, hogy feljebb lépiink én_k zpontu világképiinkb a Teremt -Teremtett
dimenziórendszerébe. E lópéstink lelki funkciój a az,hogy segitsen átétniink az aláaatot; annak az igazságnak az e|fogadását, hogy
nem áll hatalmunkban életiink kizárÓlagos iránflása. A,Bárch " gesztusával ugyanakkor emlékeztetjiik magunkat mindarra, ami
megadatott nektink, és utat nyitunk magrrnkban ahála átéléséhez.
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Mááriv árávím
Báruch átá Ádonái Etohénu melech háotám
áser bidváró má'árív árávím, b'cltochmá
potéách s'árím, uvitvuná m'sáne itím, umáchálíí
et-házmáním, ums zádér et-háko chávím

b'mism'rotéhem bárákíá kirconó.
Boré jom válájlá, golél ór mipné chósech

lPn

v'ltósech mipné ór.

Ei, Trl )rT]Bl

Hámáávír jom umévílájlá, umávdíl bén jom
uvén lájlá, Ádonái c'váót s'mó.

fi

cnai v'kájám támíd jimloch

álén l'olám

nbtv)

váed.

Báruch átá Ádonái, hámáárív árávím.

Áldassál, Örókkévaló, Isteniink, világ királya, kinek szavára beesteledik, ki bcilcsességgel megnyitja
(a napszakok) kapuit és ésszeníenválto atja az id k szakaszait, felváltatja a napszakokat, rendszert tart
fenn a csillagok rhelyei tekintetében az égbolton, akarata szerint. Nappalt és éjjelt teremt, elg rdíti a
világosságot a sotétségel 1 és a sritétségeta világosság el l, elmulasztja a napot, hozza az éjjelt és
elváIas ja a nappalt az éjszakát l. "Seregek IJía" az Ő neve. Ó,
- él és állandó Isten fog uralkodni

rajtunk cjrtikké. Áldassál, Isten, ki esteledni hagysz esténként."

Ma'ariv Aravim / God in Nature
Blessed are you, ETERNAL ONE our God, sovereign of all worlds, by whose word the evenings fall. In
wisdom you open heaven's gates. With divine discemment you make seasons change, causing the times
to come and go, and ordering the stars on their appointed paths through heaven's dome, all according to
your will. Creator of the day and night, who rolls back light before the dark, and dark before the light,
who makes day pass away and brings on night, dividing between day and night: The Leader of the

Throngs of Heaven is your name! Living and enduring God, rule over us, now and always. Blessed are
you, ALMIGHTY ONE, who makes the evenings fall.
A S'm -t ,,f lvezetó" két áldás mintegy berendezi

a színpadot a S'mó esti recitálásához. Az els : a ,$áóriv árávim" a teremtés
alkonyatkor láthat vá váló csodáiért magasztalja a Teremt t. A világosság-s tétségellentétpar harmóniába olvad, s e harmónia két
tényezóje a váltakozás kivételt nem ismer t rvényszediségeés az átmenet.

kinek szavára beesteledik... A szó k zponti szerepet játszk a judaizmusban. Az estét szavaival megteremt
Istent utánozzuk esti imánk e mindennapos leírásában. Mivel aZ tartjuk, hogy Isten szálmárakiil n s jelent séggel bk a sz , ezérí
próbálkozunk meg mi magunk is szavakat haszrrálttt imáink oz - bár nagyon is tudaában vagyunk annak a paradoxonnak, hogy a
Óser bidvdro...

nyelv véges, korlátozott eszk<izeivel valami nyelven tuli mélység kifejezéséret reksziink.
bén l

k z tt Kapcsolatban

áll a biná /'megértés', 'érteleír/sz val. Az értelem azt a képességet jeltili, hogy kiiltinbséget tudunk

tenni dolgok kiiz<itt.
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ÁnAvat oám bét Jiszráét ámchá áhávtá.
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Át-ru, Ádonáj Elohénu, b'sochbén uvkuménu
nászíách b'cltukecltá, v'niszmách v'nááloz b'divré
torátechá umicvotechá v'cltukotechá l'olám váed.
Ki hém chájénu v'orech jáménu, uváhem neltge
jomám válájlá.

:

*li

V'áhávátchá ál- tászír mimenu l'olámím.

Bár

)x]p: n.'l ,D)i9 n]Pt

T

ch átá Ádonái ohév et- ámó Jiszráél.

Ör k szeretettel szerettedlzraelhérzát, a Te népedet. T rára, micválwa, t rvényekre és jogszabályokra
tanttottál benni.inket. Azért, Ör kkévaló Istentink, lefekvéstinkkor és felkelésiinkkor (egyarant)
elmélkediink t<irvényeiden, cirvendeztink Tórád szavátn és micváidon cir<jk id kig, mert ezek rejtik
életiink és napjaink hosszát, rajtuk gondolkozunk éjjel és nappal. Ésszeretetedet ne vond meg t liink
soha. Áldassál, Ör<jkkévaló, ki szereti azÓ népét,Izraelt,
Ez a S'má-t bevezet második áldás. A S'má els sora: az Isten egységénekkinyilatkoztatása szeretetbe van burkolva /egy
,,szeretet-szendvics" k zéps része/. A S'má-t megel zó szakasz mindig a szeretetr l szól: a reggeli istentiszteleten ez az Ahává
rábótNagy szeretettel, itt az estiben pedig az Áhóvt t olt mtÓr k szeretettel,
Ahhoz, hogy tudomásul vegyiik, átéljíikés kinyilatkoztassuk Isten egyetlen, egész, egységes mivoltát, el bb Isten irántunk való
szeretetét kell megtapasztalnunk. A héber számmisztikában: a gemátriíban az "egy"-nek lechdd:l3l és a "szeretet"-nek ldhává: l3l
azonos a számértéke, egyenl ségi viszony áll fenn k z ttiik. E deklaráció után k vetkezik: V'áhávtá. /Ésszeresd az
Öriikkévalót,.. A jó sziil -gyerek kapcsolathoz hasonlóan a,,szeretve levés" az els lépés,és ez a feltétele a másodiknak: a
szeretni tudásnak.

mch / népedet. A zsidóság szrivetség-koncepciójában mindig
hanem bizonyos értelemben mi is Istent, Midrások szerint
akik el is fogadták.

Tóra

l Tan, tanítás. A járá tóból

származik, melynek

tehát mondható Isten felénk dobott labdájának.

aT

els

is jelen volt az a gondolat, hogy nemcsak Isten választott minket,

ta minden népnek fel volt ajánlva, de a régi héberek voltak azok,

jelentése: 'dobni', 'nyilat

kil ni','valamilyen

irányba mutatni',

A

Tan

micvó l kijeliilés Nem szokták lefordítani, vagy ha igen, a}kor ,parancsolatnak". Pedig a cává t els jelentése: kijeltilni. A mai
világban, amikor a ,,parancs" sz hoz tekintélyelviíállamok konnotációja társul, érdemes emlékezni a szó eredeti jelentésére. Isten,
a Lét Uru, jelekben, kijeltilésekben mutatkozik meg az ember szátmára. A Csernobili Menáhem Náhum rabbi megfogalmazása
szerint a micvá az, ami sszek ti a személyen kíviil, végtelen messzeségben lév (transzcendens) Istent a személyen beliil lakozó
(immanens) Istennel.

v'niszmdch.../ iirvendeziink Tórád szaván:
Bármilyen sok k nny is kísértea zsidóság t rténelmét, a judaizrrus alapvet en
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az r

m vallása.

Ahavat Olam lTJnending Love
We ure loved by an unending love.
We ate embraced by arms that find us
Even when we are hidden from ourselves.
We

are touched by fingers that soothe us
Even when we are too proud for soothing.

We are counseled by voices that guide us
Even when we ate too embittered to hear.
We ate loved by an unending love.

We

are supported by hands that uplift us
Even in the midst of a fall.

We are urged on by eyes that meet us
Even when we ate too weak for meeting.
We are loved by an unending love.
Embraced, touched, soothod, and counseled...
Ours ate the arrns, the fingers, the voices;
Ours are the hands, the eyes, the smiles;
We ate loved by an unending love
Blessed are you, BELOVED ONE, who loves your people Israel

2I

ynu)
S'má
Szemtinket

lJT

j

obb keztinkkel eltakarva:
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S'má Jiszráét, Ádonáj Etohénrj, Ádonáj echád
Hallj ed, Izrael) az Örc'kkévaló a mi Isteniink, az Örcikkév aI egy.
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Báruch sém k'vod málchutó l'olám váed.
Áldott a neve, dics uralma orcik.
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A S'má recitálásakor vallásunk legmarandóbb,

legmegingathatatlanabb elemével egyesítjiik magunkat. Ez az els mondat, amelyet
a kisgyermek zsid ságával kapcsolatban megtanul, ez az uto|só mondat, amellyel vallásos zsidók bricsriznak az étettó|. K zben
pedig, életíink napjain, e szavakkal ,,keliink és fekszi,ink"

S'mÓ[Halljad! A héber szó egyszersmind azt is jelenti: ,,értsd meg". A kiils testi érzékelésbels vé és szellemivé tétele tehát a
parancs. Ezért az el írás szerint kávóná-va|, azaz erils bels sszpontosítással kell kiejteniink e sz.avakat, melynek eléréséta
szemeltakarás mozdulata is segíteni hivatott.

Ki e megszólítrás címzettje? Hagyorrrrányunk (Midrás Tánhurnii, Vájéchi 11) szerint
Jakob halálos ágyán fekve, Egyiptomban maga k ré gyrijt tte sszes fiát, és megígértette veliik, hogy halála után is az egyetlen
igaz Istent; Ábrahám,Izsák és
Istenét fogjá* ktive ri, Fiai hangosan, kórusban így feleltek: Halljad Inael, azör ,kkévaló a mi
Isteniink, az Örtikkévaló egy. Mire Jákob-Izrael megk nnyebbiilten felsóhajtott és boldogan suttogta maga elé: Átdott a neve,

JiszrdelIlzrael Itt egyes szán an szerepel.

az

dics uralmatir k.Maimonidesemidrásravezetivisszaa'Báruchsémk'vod....'sorbekeriilésétaS'má-ba, saztaszokást,hogy

ezt a mondatot halkan, suttogva mondjuk. E megszólítással mi egyenként, mindannyian Jákob_Izraellé válunk. Azzá az ósapává,
aki Jákobból, a csalóból lzraellé lett, aki ,,megkiizdcitt Istennel és emberekkel, és kibírta", Amikor imádkozás k zben lztaelként
szÓlÍtjuk meg a szomszédunkat, a mindannyiunkbanlehet ségkéntél ,,inaelség" kiteljesítésérebátorítjuk egymást.

JHVH:

a tetragrammaton, azaz Isten négybetiis neve. A babiloni fogság utani k z sségben tilossá vált anév kimondása, csak Jom
Kippur napján mondhatta ki a f pap. Olvasáskor ÁdonójNrunkvaEy a HóSém/ANév eufemizmusokkal helyettesítjiik,
A név gy két képez ige jelentése: válik valakivé vagy valamivé, létrej n, megmutatkozik, lesz valakivel. Egyetlen más nyelv sem
képes egy szóban megragadni - igy a rnagyar 'Ör lrkévaló' sem - azt a misztériumot, ami felé Isteniink e ,Nemnév Neve" kinyit
minket: a létezés-léteztetés- kinyilatkoztatás dinamikus voltat és egyidejtileg a sz vetség (brit), a népévelvaló sorsk z sség iirtik

id kre szóló

(géretét.

,,(Ez) nem név, amely foliitt - mint a ttibbi istenhitben - mágiával hatalmat lehetett volna gyakorolni. Ige. Övé a hatalom. Es
ígéret.A beteljesiiletlen nem szíinik meg.,. beteljesiilni." (Henri Meschonic)

álonój echdtllAz Öriikkévaló

egy. Ez az egy-ség messze tulmegy - a pusztárr a politeizmus istensokaságával szembeálló
mennyiségi értelmezésen. Isten egysége nem számszerii, hanem teljes, mindent magába foglaló.

-

,,A monoteizmus az Egy felvillantásanak képességea vá|tozatos fonnáj Sokban, az Egész meglátása, annak végeleni,il sok
megjelenésében.,.A Halljad lzrae| uzenete az, hogy bár tapasztalatainkban egy szétttiredezett, részelae bomlott, koníliktusokkal
terhelt világot éliink meg, mégis létezik egy olyan Egység, amely magába tileli sokféleségiinket, és minden dolgot egyn shoz
fiiz." (Juciit Plaskow) A vágy, hogy a végtelent behozzuk az életiinkbe tiikr z dik abban, ahogyan a misáikumra fogékonyak
kiejtik az echód sz t: az utolsó szótag - á - ját hosszan-hosszanny$tják, hogy soha ne érjen véget.
22

V'áhávtá ét Adonáj Elohechá, b'cho|-| 'vávchá,
uv

cltol-náfs' cltá,

uv cho l -m' o

1???-)??

dechá.

V'háj hádvárím háéle, áser ánochí m'cávchá

;I,!

hájom á1-1'vávechá.

B'sivt'chá b'vétecltá, uvlecltt' chá váderech,
o
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V'sinántám l'vánechá v'dibártá bám.
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chb' chá uvlarme chá.

Ulcsártám l' ot ál-j ádechá.

V'háju l'totáfot bén énechá.
uchtávtám ál-m' zutzot bétechá uvisárechá.
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Es szeresd az Örtikkév al t, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész tehetségeddel! Ezek
a szavak pedig, amelyeket kijel ltik neked a mai napon, legyenek a szívedben. Vésd be azokat
gyermekeidbe, szólj róluk mid n házadban tilsz és mid n az tfion jársz, mid n lefekszel, és amikor
felkelsz! Ktisd azokat jeltil karodra, és legyenekazok homlokk t til szemeid k z tt, és írd azokatházad
féIfáiraés kapuidba! (SMózes, 6 : 4 - 9)

neked,

hogy

orrdju
Istent szereti, de az embereket nem, biztos lehetsz abban, hogy hazudik." (Haszid tanítás)

L'vávchtÍ/sziveddel. A lévlszív a héber gondolkodásban mind az érzeLmek, mnd az intellektus ktizpontja. A lévóv alakban a v
betii megketti5zése arra tanít, hogy az Isten iránti szeretetrrek a dualitásokat is tartalmamia kell (pl. a Jóra és a Rosszra való
hajlamunkat is l. Rási).

EgY másik ntagYatázat, a Talmud (Bráchot 29 b) a második hozzátoldott v betiit a személyes En, az individum metaforájának

tekinti: ez az a rész, amit

ki-ki

M'odechóltehetségeddel.

,,A

nmagából tesz bozzá a szavaldtoz, hogy azok inuívá válhassanak.

tehetség az ember mindenkori részvételea szellemben.

A

tehetség foka

M

ember

szellemmé-válásanak lehet ségi fokát fejezi ki. Szellemmé rigy válik az ember, ha mindenkor azt a maximumot teszi meg a
szellemmé-válásért, amit tehetségének adott fokán tehet, vagyis ha szelleme mindig saját fels határát akarja átt rni. A szellemben
élnt aztjelenti: a maximurnban élni, a szellemben felfelé ttrni... A magyar 'tehetség' szó egyenesen erTe a ,tehet,-re utal; a héber
szó egyben azt is jelenti: 'nagyon'." (Tábor Béla: A zsidóság két ritja, 58. old.)
Uksártdm I'ot[K sd azokat jeliil... E mondat metaforáinak szó szerinti értelmezéseyezetell két, e tanításra emlékeztet rituális
tárgY megsziiletésére, amelyek általánosan elterjedtek a zsidóságban. Ezek: az imádkozás munkájában való elmeriilést szolgáló, a
karra és homlokra k t tt imaszíj ak: a t filin, és az ajt félfáta szógezelt mezuza.
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S'má II. rész

V'hájá ím-sámoá tism'u el-micvotáj áser ánochí
m'cáve etchem hájom, l'áhává et-Ádonáj
Elohéchem ulovdó b'cho|-| 'vávcltem, uv'chol
náfs'cllem.

.wl?|nl

Y'nátátí m'tár-árc'chem b'itó jore umálkós,
v'ászáftá d' gánechá v'tirs' cltá v jic'ltárecllá.

v'nátátí észev b'szádchá livltemt'chá v'ácltáltá
v'szávátá.

Hisámru lácltem pen-j ifte l'vávcltem, v'szártem
váávádtem Elohim áchérim v'ltistáchávitem
láltem.

V'chárá áf-Ádonáj báchem v'ácár et-hásámájim
v'lo-jihje mátár váhádámá lo titén et-j 'vulá,
váávád'tem m'hérá méól háárec hátová áser

Ádonái notén láchem.

)y] D??]? )tl
TT] D?]] )t, nlN)

V'sámtem et-d'váráj éle v'ál- l'vávcltem v'álnáfs'cltem, ulcsártem otám l'ot ál-jedecltem v'háj

l'totáfot bén énechem.

.D! 1!1?

V'limádtem otám et-b'nécltem l'dábér bám,

b'sívt'cltá b'vétechá uvlecht'chá váderech

;l-.|Tf
, ,., 1,-

tlv's ochb' chá uvkumechá.

uchtávtám ál-m'zuzot bétechá uvisárechá.
L'máán jirb j 'méchem vímév'néchem ál
háádámá áser nisbá Ádonái láávotéchem látét
láhem, kíméhásámájim ál-háárec.

Es lészen, hogyha hallgatva hallgattok

parancsolataimra, amelyeket ma nektek parancsolok, hogy
szeressétek az Örtikkévalot, a ti Isteneteket és szolgáljátok Őt egész szívetekkel és egész lelketekkel,
akkor megadom országtok es jét amaga idejében, a korai es t és a kései es t, és begyiijt d gabonádat,

és enni fogsz és jól fogsz lakni.
Óvakodjatok, nehogy csábításnak engedjen szívetek és eltérjetek és szolgáljatok más isteneket és
leboruljatok el ttiik, és fóllobanjoíl a2 Ör<jkkévaló haragja ellenetek és elzánja az eget, hogy ne legyen
es és a ftjld ne adja meg termését és elvesszetek csakhamar a j orczág színérl, amelyet az Örcikkévaló
nektek ad. Tegyétek ezeket a szavumat szívetekre és lelketekre, k<issétek ket jeliil kezetekre és
legyenek homlokkcjt gyanant szemeitek k<jz tt. Tanítsátok ezekre gyermekeiteket, beszélve róluk,
mid n hánadban i,ilsz és mid n azuton jársz, mid n lefekszel és mid n ftilkelsz. Es írd fel azokathazad
ajt féIfáira és kapuidra, hogy sokasodjanak napjaitok és gyermekeitek napjai a ftlldtin, amelyr l
megesktid tt az Örcjkkévaló seiteknek, hogy nekik adja, amígcsak ég |esz afrld frl tt.
mustodat és olajodat.

Es adok fiivet mezód n barmod,

szátmára,

(SMózes ll:13-2l)
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S'má III. rész

Yájomr, Ádonáj el-Mose léémor:
Dábér el-b'né Jiszráél v'ámártá áléhem v'ász
láhem cicit ál-káníé vigdéhem l'dorotám,

v'nátn ál-cicit hákánáf p'tíl t'chélet.
V'hájá láchem l'cicit urítem otó zchártem

Dnl)Tt
a.

et-kol-micot Ádonáj váászítem otám,

v'lo-tát
ás

r

ácháré l'vávchem v'ácháré énécltem

er-átem zoním ácháréhem.

L'máán tizk'ru váászítem et-kol-micvotáj vihjítem
k'dosím tÉtoltéchem.

Dnrr;,1,1
T ,:

Ání Ádonái Etohéchem áser hocétíetchem méerec
Micrájim lihjot láchem tÉtohím.
Ání Ádonáj Elohéchem.

F,].. D
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Es szólt az Örcikkéval M zeshez, mondvan: Szólj IztáéI fiaihoz és mondd nekik, hogy készítsenek
maguknak rojtot ruháik szcigleteire nemzedékeiken at és tegyenek mindegyik sz glet rcjtjárakék-bíbor
zsinórt. Es legyen számotokra nézi| rojt, hogy lássátok aa. és emlékezzetek az Ör kkévalónak minden
parancsolatára és tegyétek meg azokat, hogy ne keressetek utat saját szívetek és saját szemetek után,

amelyek utan

ti paraználkodtok, hogy

emlékezzetek és megtegyétek parancsolataimat és szentek
legyetek Isteneteknet<. Bn vagyok az Ör kkéval , a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom
országáb |, hogy legyek a ti Istenetek. En vagyok az Örcikkéval , ati Istenetek.

(4Mózes 15:37-41)

V'hójó Ím-sómoá.. A S'má 2. része drámai aktualitással értelmeáet a k rnyezettudatosságra való felszólításként. Az emberiség
krirnyezetszennyezése Isten teremtett világa integritásának felbomlásával, kiszaradással, globális felmelegedéssel fenyeget.

A

S'má 3, része az egész népre vontakozó k vetelményeket leviszi az egyéni felel sség szintjére. Még lt zk désiink is válhat
szimbólummá- emlékeaetcivéa magunk szátmára, hogy Isten jelen van az életiinkben.
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Emet veemuná kol-zot v'kájám álénti,

D?P]

in!lr

ki hu Ádonái Etohéntr, v'én zulátó,

váánáchn Jiszráél ámó.
Háosze g'dolot ád-én chéker,
v'nifláot ád-én miszpár.

v'ámr

.t

.

V'ráu vánáv g'vurátó sibchu v'hod lismó
umálchutó b'rácon kibl áléhem.
Mose vné Jiszráél l'chá án sírá b'szimchá rábá

1Dw?
:,

r!

;]nD
a.

chulám:

Igaz és hiteles mindez, és elfogadjuk, hogy az Orcikkév al az Isteniink, és nincs más kíviile , m| Izrael
pedig az Ó népe vagyunk. Végteleniil nagy tetteket és számtalan csodát visz végbe.Látyanhatalmát,
gyermekei dicsérték és dics ítettéknevét és jószrántukból magukra vették uralmát. Mózes és Izrael fiai
nagy r mmel zengtek Neked óneket, s mondták egyiittesen:

.ll/Ti?r

Mí-chámochá báétim Ádonái, mí kámóchá nedár
bákodes, norá t'hilot oszé fele.

Málchutchá Ádonái Elohén ráu vánechá át
hájám, jáchád kulám hodu v'ltimlích v'ámáru:
Ádonái jimloch t'olám váed.

.
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V'neemár: kí íádá Ádonái et Jáákov
ugáló mijád cházák mimenu.

:)tt]q?

Báruch átá Ádonái gáál Jiszráél.

)xl .:?;rn T1?

Ki hasonlíthat Hozzád, Ör kkévaló, a hatalmasok k ziil? Ki oly

szent és magasáos, dics ségében
félelmetes és csodatév ? Gyermekeid megtapasztaltiák uralmadat a tengernél. Mindannyian egyként
dicsértek és elismerték hatalmadat, hirdetvén: Az Ör<jkkévaló uralkodni fog circikkcin- r kké!
Megíratott: "Mert megváltotta az Ör kkévató Jakobot és kiszabaditotta análaer sebb kezéb(5|." Áldott
vagy Te, Inael megment je.
A G'uló

a S'má-t

lezér két ima koziil az elsó.

A S'má, mint lifurgiai egység szerkezete a

teremtés - kinyilatkoáatás
(Franz Rosenzweig), Teremtés: Móáriv áróvim - kinyilatkoztatás: S'má

Kiil nb

z

-

megváltás hármas gondolatk rének szép példája
megválás: G'ulá

bibliai idézetek sszerakásáva| ez az ima Istennek a zsidó tiirténelemben betiitttitt szerepét tárja fel,

A

teremtés Istene nem rniás, mint a megváltás Istene; a megváltás kulcsttirténete, a mindenkori megszabadítás archetípusa
pedig az Exodus, amelyet Mózes gy zelmi dalában iinnepelt. A sz veg a tenger szétválrásrának és a héberek száraztábba|
való átkelésének csodáját villantja fel, (Az idézett sziivegek forrása; 2M zes l5:1l;2 Mózes 15:18; Jeremiás 31:10)

id kben a goél az a legk zelebbi rokon, aki els ként siet a bajbajutott családtag
kiváltja t a b rt nb l, ha anyagi k telezettségétnem tudván teljesíteni, lecsukták). Isten tehát a jó rokon,

Góól JisuóélLzrael megváltója A bibliai
segítségére.(pl.

aki kiváltja, megmenti családját: Izraelt a bajból.
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Háskívénávínu l'sálom
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v'ltáámidénu málkénu l' chájím.
Ufrosz
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álén szukát slomechá v'tálcnén b'écá

tová milfánechá v'ltosiénu l'máán s'mecltá.
V'hágén bóádénu v'ltászér méálén ójév dever

v'clterev v'rááv v 'j ágon.

.Tir],! ]

Uvcél k'náfechá tásztírénu, ki él somrén

.;]T

umácilénu átá, ki él melech chánun v'rácltum átá.
(Jsmor céténuvoénu l'chájím
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ulsálom méátá v'ád olám.

:

Ufrosz álénu szukát slomechá.
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Báruch átá Ádonái háporész szukát sálom átén
v'ál-ámó Jiszráél v' ál-kol- háolám.

Engedj lefekiidniink, Or<ikkévaló Isteniink, békére,és kelts benniinket, királyunk, életre, terjeszd ki
felettiink békédsátrát és láss eI j tanírcsoddal. Segíts meg neved kedvéért,védelmezz benntinket és
tarts távol t liink ellenséget, jarványt, kardot, éhségetés bánatot. Rejts el benniinket számyaid
ámyékábart Mert &zó és megment Isteniink ye1y, mert Te, Isten, irgalmas és kcinytiriiletes király
vagy. Órizd meg indulásunkat és érkezéstinketéletre és békéremostantól mind r kre. Vond fi'lénk
békédsátrát. Áldassál, Örcikkévaló, ki a béke sátrát terjeszted ftlénk, Izrael és az egészvilág ftilé.
Wendell BerTy

The Peace of Wild Things
When despair for the world grows in me
And I wake in the night at the least sound
In fear of what my life and my children's lives may be,
I go and lie down where the wood drake
Rests in his beauty on the water, and the great heron feeds
I come into the peace of wild things
Who do not tax their lives with forethought
Of grief. I come into the presence of still water.
And I feel above me the day-blind stars
Waiting with their light. For a time
I rest in the grace of the world, and am free.

A S'má esti ,, blokkjának" utolsó része, a reggeli S'má-ban - értelemszeriien - nem szerepel.
Az el z ima tág perspektívájri, az egész nép élményérealapul, Ezekben a szavakban pedig mélységesenintim, személyes hang
csendiil meg,
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V'sámru v'né-Jiszráél et-hásábát láászot

T1,

et-hásábát l'dorotám b'rít olám.

Béníuvén b'né Jiszráél ót hí l'olám,
ki-séset jámím ászá Ádonáj et-hásámájim

TTT:TT.T...

v'et-ltáárec uvájom hásvi'í sávát vájiruáfás.

,!

És rizzék meg lzrael gyermekei

a szombatot, hogy megtartsák a szombatot nemzedékeiken át rtik
sz vetségiil. Iel az mindcircikre ktiztem és lzrael gyermeki k z tt, mivel hat napon át alkotta az
Örcikkévaló az eget és a ftildet és a hetedik napon sziinetelt és megpihent.

(2M zes3l:l6-17)

Ezatóraiidézetkizár lag

a sábáti istentiszteleteken szerepel.

A délel tti kidusnak is része.
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Amidá
A kozosség feláll
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Ádonáj szfátáj tiftách uííjásíd t'httátehá

IJram! Nyisd fel Ekamat, hogy hirdesse

dics

ségedet!

n]iTDN] n]fN
Ávot v'imáhot
Báruch átá Ádonáj Etohénu vélohéávotén
v'imoténu, Etohé Ávráhám, Etohé Jicchák, vétohé

Jáákov, Elohé Szárá, Elohé Rivká Elohé Léá,
vélohéRáchél, háél hágádol hágibór v'hánorá, él
eljon, gomél chászádím tovím koné hákol v'zochér
chászdé ávot v'imáltot umévíg'ulá livné v'néhem

l'máán s'mó b'áhává.
Ros Hásáná és Jom Kipur kozott hozzátesszi,ik:

Zocltrén l'chájim, melech cháféc

.El

báchájim, v'chotvénu b'széfer
háchájim, l'máánchá Elohím chájim.

,?D!

Melech ozér umosíá umágén.
Báruch átá Ádonáj, mágén Ávráhám v'ezrát Szárá.

Áldassál, Ör kkévaló, Istentink, seink Istene, ÁUratrrlm Istene, Izsák Istene és Jakób Istene, Sara Istene,
Rebeka Istene, Lea Istene és Rahel Istene, a nagy, er s, félelmetes és felséges Isten, szeretet és jóság
áras ja és gazdája mindennek, aki emlékezetébel tartja seink igazvoltát" és szeretetében megváltást
hoz utódaikra Neve kedvéért.
Ros Hósóná és Jom Kipur

k zótt hozzátessz,iik:

Emlékezz ránk, hogy éljiink, életet kedvel Király, s jegyezz be benniinket
az Elet K nyvébe a M agad, kedvé ért, él Isten!

Király, oltalmaz és segít pajzs vagy Te. Áldassál, Örtikkévaló, Ábrahám pajzsaés Srára védelmez je!
Ez

a legfontosabb zsidó ima, minden istentisztelet kiizéppontja;

ezértT'íilá-nakz AZrrrlÁ-nak is nevezik.

Az ÁmiddtÁlva a pozici ta utal, amelyben mondjuk, s egy régi hagyorrrány szerint Jeruzsálem (a Tóraszekrény, kelet) felé
fordulunk ilYenkor. A Gáál Jiszrael áldás befejeztével harom lépésthátrálunk, majd visszatériink helyiinkre
- a (mennyei) királyt
megillet tiszteletadás hagyományos koreográfiáj át eljátsn a.
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Avot v'imahot

/

God of History

Praised be our God, the God of our fathers and our mothers: God of Abraham, God of Isaac, and God of
Jacob; God of Sarah, God of Rebekah, God of Leah and God of Rachel; great, mighty, and awesome God,
God supreme.
Ruler of all the living, Your ways aíe ways of love. You remember the faithfulness of our ancestors, and in
love bring redemption to their children's children for the sake of Your name.

Between Rosh Hashanah and Yom Kippur add:

Remember us unto 1ife, Sovereign who delights in life, and inscribe us in the
book of Life, that Your will may prevai1, O God of life.
You are our Sovereign and our Help, our Redeemer and our Shield. We praise You, Eternal One, Shield
Abraham, Protector of Sarah.

of

Mikor a báruchl áldott szót mondjuk, meghaj§uk összezárt térdiinket, az ótá/Te szónál meghajlunk, és az Ádonáj szőnál
kiegyenesediink. E meghajlás az ősökről szóló (1.) áldás: az Ávot v'imáhot elején és végén,és a hrilaadó (18.) Modim áldás
elején és végéntörténik,

Harmadik elnevezése: S'moné eszrél Tizennyolc, mert keletkezésekor tizennyolc benedikcióból (kisebb szerkezeti egységből)
állt, mely később kibővült egy tizenkilencedikkel.
Ennek a - hétközrapokon mondott - Ámidának tizenhárom benedikciója kéréseket, petíciókat tartalmaz, amelyekről bölcseink úgy
érezték;nem illik veliik Sábbátkor terhelni sem az Örökkévalót, sem magunkat. Ezért Sábbátkor és az tinnepeken ezeket
elhagyták, s az első három és az utolsó három állandó, legősibbnek tartott áldás közé egy speciális, a nap különleges hangulatát
megelevenítő áldást komponáltak.

Adonój szTótój... A száfá/ ajak szó egyéb jelentései: folyópart, tengerpart, és általánosabb értelemben mindenféle 'peíem', 'szél',
'határ', Amikor ezt a zsoltárverset (Zsoltarok: 51:17) recitaljuk AZIMA előtí, azért fohászkodunk Istenhez, hogy töqe áú az
irnídkozás Únában álló gátJásainkat, döntse le magunk epítette korlátainkat, sodorjon be minket a Vele való kapcsolat tengerébe.

Az Ámidá első áIdása a múlt felé fordít minket, őseink Isten-élményének felidézésévelkoti bele a jelen pillanatot a hagyomány
láncolatába,

Elohé Ávrahóm, Etohé Jicchúk, EIohé Jdókoy...Miért e nehézkes fogalmazás,a feleslegesnek tűnő szóismétlés? Azért adák
meg a választ bölcseink - hogy hangsűlyozza minden egyes ősiiLrrk szeméIyes kapcsolatát Istennel, s ez modellül szolgáljon
számunkra is.

Az

Úvot szó sok kontextusban tulmegy az'apák'-on, jelentése: a másik nemet is magábafoglaló 'ősök'. A liberális liturgiák Európa
és Amerika-szerte fordításaikban a leszűkitő apák helyett az 'ősök'-et kezdték haszrálni, Egy teljesebb világ megrajzolására tétt

az volt, hogy a héber szöveg módosításával bekerültek a bibliai ősanyák is, szintén név szerinti
felsorolásban.Ezaverziő szerepel a legtöbb kortárs progresszív imakönyvben.

következő lépéspedig

V'ezrdt Szdrúz a szimmetria kiteljesítése a progresszív imakönyvekben. Magén / 'pajzs' és ezrá /'segítség','védelem','erő'_
mindkettő az erő és a védelem párhuzamos képe.
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Átá gibor l'olám Ádonái, m'chájé métímátá ráv
l'hosíá.
Téli hónapokban, SmíníÁcerett l Pészáchig:
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Téli hónapokban, SmíníÁcerett l Pészáchig:
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Másív háruách umoríd hágesem.
Nyári hónapokban, P észachtól S'míníÁceretig:

J

)

vD

Nyári hónapokban, Pészachtót S'míníÁceretig;

Moríd hátál.
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M'chálkél chájím b'clteszed, m'chájé métím
b'ráchámím rábím, szoméch noflím, v'rofé cholím
umátír ászurím, umkájém emunátó lisénéáfár.

ln

Mí chámochá báál g'vurot umí dome lách,
melech mémítumcháje umácmiách j'suá.
V'neemán átá l'háchájot métím.
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Báruch átá Ádonái, m'chájé hámétím.

Te, Örtikkéval , avégtelen eró vagy,Te életet adsz ahalálon

t

l.

Télen hozzátessziik:

Aki szelet frivat, es t hullat.
Nyáron hozzátessz k:

Aki harmatot hullat.
ttjr dsz az él kkel, életet adsz a halálon tul nagy irgalommal, támogatod az elesetteket,
gyógyítod a betegeket, feloldozod a megk t z<itteket és híímaradsz a porban szunnyadókhoz. Ki
olyan, mint Te, Er k Ura? Ki hasonlíthat Hozzád? Király ya1y, aki cilsz és éltetsz és segítséget
JÓságosan

sarlasztasz. Es

h

ségedben életet adsz ahalálon tril. Ál,dassál,

Istenr l, mint életadÓ, és létfenntartó forrásrót sz l az Ámiaa
áldása

-

Ör kkévaló, aki életet adsz ahalálon tril!

legt bb teológiai vitát és változtatást kiváltó

-

nrrásodik

Gibor l erós - innen e benedikció neve: g'vurotlu(), Egy híres agadikus t rténet szerint a teremtés minden mtíve k ziil
pusztátt csak harom olyan van, melynek kulcsát Isten nem adja ki a saját kezéb l. Ezek: a fogarlzás, a fe|ámadás és az

es.
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G'vurot / God of Might
Eternal is Your might, O God; all life is Your gift; great is Your power to save!
With love You sustain the living, with great compassion give life to all. You send help to the falling and
healing to the sick; You bring freedom to the captive and keep faith with those who sleep in the dust.
Who is like You, Mighty One? Who is Your equal, Author of life and death, Source of salvation?
Between Rosh Hashanah and Yom Kippur add:

Who is like You, Source of mercy? In compassion You sustain the life of

your children.

We praise You, Eternal God, Source of life.

M'chdjé métim l a halottak éltetője - négyszer ismétlődő kifejezés e rövid szakaszban. A zsidó teológia tulvilága nem egy

markáns, egységes fogalom, hanem sokfele képzet párhuzamos egyrnás mellett élése.Az értelmezés heterogeniásanak gyökerei
egészen a Második Templom koráig, a farizeusok és a szadduceusok vitájáig nyulnak vissza. A képzetek nem konkrét, sokszor
kevéssékidolgozott természetére utal a tulvilág rabbinikus elnevezése isl. olám hábáó, azaz az 'eljövendő világ'. Az elmúlt kétezer
évben a képzetek két fő vonulatavá|t szét egymástól és terjedt el a zsidóság különböző
csoportjaiban: a testi feltámadás doktrinája,
illetve a lélek halhatatlanságába vetett hit.

A progresszív trányzathoz tartoző zsidók általában nem hisznek a test felámadásában, s ezt tiikrözi az a mőd, ahogy e szakaszhoz
viszonyulnak. Eltérve az ortodox fordíüásoktól: ...'aki feltámasztja a halottakat' - a halhatatlanságot inkább lelki, szellemi
értelemben sugalló megfogalmazásokat használnak nemzeti nyelviikben - pl. ,,who renews life beyond death"
Más liberális gondolkodók teljesen ki akarták kerülni ahalá| utáni élet hitének brármely vá|tozatát. Ök a m'cháié métim kifejezést
m'chájé hákal-raváltoztaíták:'minden éltetője'. A megfelelő fordítások pl 'all life is Your gift', 'the Source of life', 'du verleihst
Leben allem'.

.

.

Mi ebben az imakönyvben

-

a héber eredeti szöveg megtart"ísát választottuk, és egy olyan

- szándékosan tág, ködös, nem specifikus
fordítást próbáltunk melléilleszteni, amely teret enged annak, hogy ki-ki beletegye saját ,,egyszemélyes" intim hitét.

Útja már nem vezet tovább, ott a költészet és példázatok még inspirálhatrak minket. Az alábbi példázat egy Mózes
nevű jámbor haszidról szól, aki a mennyországról álrnodott. Áhnában bevezették egy terembe, ahol a tannák (a misnai kor
szövegmagyarázó bölcsei) Tórát tanultak. ,,Mindössze ez lenne a melrnyország?" - kérdezte. Válaszként egy hangot hallott:
,,Mózes, te azthiszed, hogy a tannák a mennyországban vannak. De tévedsz. A mennyországvana tannákban."

Ahol a ráció

nJJ
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K'dusát Hásém
Átá kádos v'simchá kádos kdosím b'chol-jom
j'hál'luchá szelá.

tltl,ti7
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Báruch átá Ádonái háél hákádos

Szent vagy Te és szent a Neved, és a szent lények nap mint nap Téged dics ítenek, szelá.
Áldassát Örcikkévaló, szent Isten!
Sdbát Suvá: A MegtérésSzombatjón:

...

szent Király!

D])n nur]P
K'dusát hájom
Yájchul hásámájim v'háárec v'cltol-c'váám.
Vájchál Elohím bájom hásvíí m'láchtó áser ászá.
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Vájisbot bájom hásvíí mikol-m'láchtó áser ászá.
Vájváreclt Elohím et-jom hásvíí vájkádés otó.

kí vó

!D !T-}?] rr..ItT,I D:DPil lb?]]
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sávát mikol-m'láchtó áser bárá Elohím

:TT

Iáászot.
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Es elvégezteték az ég és a ftild, és azolnak minden serege. Mikor pedig elvégezéIsten hetednapon az ó
munkáját, amelyet alkotott vala, megsz nék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. Es
megáldá Isten a hetedik napot és megszentelé azt, mivelhogy azon szíint meg vala minden munkájától,
melyet teremtve szerzett vala Isten.

(

1M

zes2:1 -3.)

A K'dusót Hósém az Ámidá harmadik alapáldása, kiizpontjában a kidoslszent szóval. A kádos els jelentése 'elkiiliinített',
'szétváIasztott'. A szentség fogalma a zsidó gondolkodásban tehát a megkiiliinb ztetés, a széWálasztás, a minden dolgot a maga

helyére tevés képességéhezés érzékéhezkt dik.
Isten kádos és echód (l. S'má attribritumai: a'szétválasztás' és az'egység' egymást kiegészít, egymást feltételez alappillérei

teológiánknak.)

Ukdosím / és a szentek: Utalás Ezsaiás látonrására, amelyekben hatszámyu szeráfokat lát, akik k riilveszik Isten fuónját és így
kiáltanak egymásnak: ,,Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a föld az Ó dics ségév el|'' (Ezsaiás 6:2-3)
szelá: Teljes zsoltÍtr, vagy egy-egy zsoltársor végénmegjelen formula, pontos jelentése máig
jelnek vélik, mások szerint az'étmen'-hez hasonló, a mondottakat meger sít funkciója volt.

A K'dusót Hdjom a

Sábáti Ámidá
benedikció kózé van beékelve.

k

zéppontja: Sábát napjának szentségérl szól.
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Az
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áIlandó

ázatlan. Tiibben zenei (sziinet)

els

három és utolsó három
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Elohénu vélohéávoténu v' imoténri,
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r'cé vimnucháténu.

kádsén b'micvotechá v'tén chelkén
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b' torátechá. Szábénu mituvecltá,
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v'számchén bisuátechá.
V'táhér libénu l'ovd'chá beemet.
V'hánchítén Ádonáj Elohénu b'áhává
uvrácon sábát kodsecltá,

v

jánuch
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tP .l.r.lJin?
'r;Tí;TiJT;

r]'i

vá

Jiszráél m'kádsé s'mechá.
Báruch átá Ádonái m'kádés hásábát.

és seink

Istene, legyen tetszó Neked nyugalmunk; szentelj meg minket micváiddal, és engedj
részesedniink Tórádbarr. Engedj jóllaknunk a Te javadból, rvendeztess meg segítségeddel. Es tisztítsd
Istentink

meg szíviinket, hogy igazán szolgálhassunk Neked. Add nekíink circikiil, Örcikkévaló Isteniink szeretettel
ésjóakarattal, a Sábát szentségét, és adasséknyugalom egész Izraelnek, aki nevedet szerrteli.

Áldassál, Örtikkévaló, a Sábát megszentel je.

,,n

1

R'cé ÁOonáj
R'cé Ádonái Etohén b'ámcltá Jiszráel,
utfilátám b'áhává t'kábél uthí l'rácon támíd ávodát
Jiszráél ámechá.
Báruch átá Ádonái seotchá l'vádchá b'jirá náávod.
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Legyen tetsz Neked, Örcjkkévaló, Istentink, néped Inael, és fogadd szeretettel imáit. Legyen akaratod
szerint való néped, Iztael istenszolgálata, tircikk n-tjr<ikké.
Áldassál, Örtikkévaló, az egyetlen, kit áhitattal szolgálunk.

az állatáldozatok visszaállításának vágyfua irányuló sz vegrészeket. A szentély áldozatkultusza az istentisztelet egy meg§atározolt
rténelmi korszakhoz k t d formája volt, amely helyébe a Második Templom lerombolása (keresáény id sziámítás szerint, k.sz.
70) után és a diaszPÓra kialakulásával ,,a szállal t rtén áldozás": az Lmádkozás lépett. Felfogásunk szerint ezze| az emberiség
Pszichésen és sPirituálisan fejl désének egy magasabb lépcs fokára lépett; nem célunk egy korábbi állapothoz való visszatérés.

t

A mind a mai napig a kozos istentisrte|et szertartását is jelent szó ti,ikrózi a zsidóság
felfogását az imádko zás lényegérol:az Istennel való kapcsolatteremtés komoly er feszitést, munkát igényel résztinkról.

Ávodtílmunkao szolgálat, istentisztelet:

Jirát Ádonój / félelemmel vegyes áhitat: Az 'istenfélelem' tulságosan leszíikíó fordítás. Bibliai és rabbinikus források az
istenhitet Próbálják leimi ezzel a kifejezéssel, annak érzelmi és etikai komplexitására utalva. Az ember akaratszabadságát a
Talmud a k vetkez képpen fogalm azza meg: ,,Minden Isten kezében van, kivéve az istenfélelm et
Qirfu Ádonáj)" ,
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Modím
Az

Modím ánáchnu lách seátá

h

els

szó és az utolsó mondat kozben meghajlunk
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Ádonáj Elohén

vélohéávotén v'imoténu l'olám váed,

cur chájénu mágén jisénu átá

h

l'dor vádor.
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I{ode l'chá unszápér t'hilátechá ál-chájén

hámszurím b jádechá, v'ál nismoténu hápla,tdót

lách, v'ál-niszechá seb' chol-jom imánu.

V'ál nifl 'ótechá v'tovotechá seb'chol-ét,
erev vávoker v' cáltáráj im.
Hátov kí ló-chálu ráchámechá, v'hámráchém
kí-ló tám chászádechá, méolám kivín láclt.
Y'ál lailám jitbárách v jitromám simchá málkénu,
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támíd l'olám váed.
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V'chol háchójím joduchá szelá,
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víhál'lu et simchá beemet, háél j 'suátén
v'ezrátén szelá.
Báruch átó Ádonái, hátov simchá ul'chá náe

;1$tl;l?p

l'hodot.
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Hálásak vagyunk, hogy Te veEy, Ör<jkkévaló, Isteniink és seink Istene mindcir kké. K sziklránk,
élettink szirtje vagy és ment pajzsunk nemzedékr 1 nemzedékre. Hálát adunk Neked és dicséretedet
hirdetjtik életiinkért, melyet kezedben tartasz, és lelktinkért, melyet óvsz, és a jelekért, melyek nap mint
nap kísérnekminket, és csodáidért és jóságodért, melyek mindig veltink vannak, este, reggel és délben.
jóság, mert irgalmadnak nincs határa, Te vagy azirgalom, mert szereteted nem sziinik. Ör<jkre
B eléd helyeztiik reménytinket,
Te vagy

a

Es mindezért legyen a Te neved, Királyunk áldott és magasáalt mindtlrrlkké. Minden él legyen hálás
Neked, szelá. Es dicsérjékés áldjak a nevedet, a nagyságát, ígazsággal. Isten vagy, aki megment és
olta|mazminket. Áldassál, Örcikkévaló, akinek neve Jó és akit hála illet.

Az

Amidá utolsó el tti áldása

Hotlót/hóla: A jehudi l'zsid'ebb l a szót b l szátrmazk.

(Ját<ob

és Leanegyedikfiának: Jehuda/Jridánaknevéb l, akinek

szi,iletésekor Lea - saját névetimológiai magyatázata szerint -hálát adolt az Örtikkévalónak),
(1 Mózes 29:35)

Az

ima az élet felfoghatatlan meglepetésére adott alázatosválaszunk, (Ábrahám Joshua Heschel)
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sálom ráv ál Jiszráél ámchá tászím l'olám,
kí átá

h

melech ádon l'chol-hásálom,

rxr

v'tov b'énechá l'váréch et ám'cltá Jiszráél
b' cltol-ét uv' cltol-sáá bislomecltá.
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Báruch átá Ádonáj hámváréch et-ámó Jiszráét
básálom.
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Adj teljes békétnépednek ,Izraetnek mindcircikre. Mert Te Király ya1y, minden béke ura, és jónak tetszik a
Te szemedben &z, hogy népedet lzraelt mindig és mindenkor megáldd békéddel.Áldassál, Örokk éval , aki
békéveláldja meg népét,Izraelt!

1 ] ln)x
Eloháj n'cor
Eloháj n'cor l'soní mérá, v'sziftotáj midábér mirmá,
v'limkál'láj ruáfsí tidom, v'náfsí keáfar lákol tihje.
P'tách libí b'torátecltá,
v'ácháré micvotechá tirdof náfsí,
v'cltol hákámim áláj l'ráá m'hérá háfér
ácátám v'kálkél máchs 'votám.
Jihju l'rácon imré-rt, v'hegjon libí lfánechá, Ádonái
curí v'goálí!
Osze sálom bimromáv, h jáásze sálom álén

,nD]D
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v'ál-kol-Jiszráél, v'ál-kot-b'né ÁaAm
Istenem, add, hogy nyelvem ne ártson és ajkaim ne ejtsenek ki hazugságot. Add, hogy csendben maradjak,

ha átkoznak engem és a lelkem alénatos és békésmaradjon mindenkivel szemben. Nyisd meg szívemet
tanaid el tt és adj akaratot, hogy gyakoroljam ket. Add, hogy az árt szándékkal készített tervek
semmivé foszoljanak. Fogadd el szám szavait és szívem meditációját, Ör kkévaló, sziklám és
megment m.

Ő, aki békétteremt legfentebb, adjon békétnekiink és egész Izraelnek és a ftild minden lakójanak,

és

mondjátok:Ámen!
Az Amídó utolsó áldása Birkdt hósdlomtBékeáldás: A Talmud szerint nem autentikus az az ima, amely nem tartalmaz a
békéértvaló fohászkodást. Ez a benedikció a Szentélyben naponía recitált ,n. kohanita hármas á|dást (4 Mózes 6:22-26)
váltotta fel, melynek utolsó sora: ,,Fordítsa feléd az Ör kkévaló az Ó orcáját és adjon neked békességet!''
sdlomlbéke: E szót rokon jelentései: 'teljesség','épség','egész-ség','megelégedettség','jó1-1ét'
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A concluding meditation

O God, guard my tongue from evil,
And my lips from speaking guile.
May I turn away from evil
and do what is good in your sight.
Let me be counted among those who seek peace.
May my words of prayer
and my heart's meditation be seen

BELOVED ONE, my rock

favor

Iy,

and my redeemer.

May the one who creates harmony above
make peace
for us and for all Israel,
and for all who dwell on earth

And say: Amen

az Ámiae

végénvan helye a néma, személyes imárrak, kéréseknek, amelyet

k

vethet az Eloháj n'cor.

Az Eloháj n'cor személyes hangvételíízáró-meditáció, szintén a talmudi kona nyrilik vissza. David Abudarham(l4.század) igy
Írt róla: ,,Bár a JÓ vagy a Gonosz választásának szabadságát az enier saját kezében tarfla, mégis Istenhez fohászkodik, hogy
segítségérelegyen, hogy a Jót tudja választari,"

Jihja l'rócon/Fogadd el... (Zsoltárok

1

9: 1 5):

Szerkezetileg a T'filá-t nyitó zsoltarvers (Zsolárok 51: l7) meditációval alkot párt.
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Ima a szenved kért és a betegekért
Élmelech

tplml ])

neemán hárofe lisvuré lév mchábés

l'ácvotám s'lách

Jéd chulám
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rfrá s'lémá l'cholé ámechá.

kí zichronám l'fanechá támíd v'átá

.n

hu mágén umosíá l'chol háchoszím bách. Ámén

Ör kkévaló, ktildj teljes gyógyulástnéped betegeinek: afizikai vagy lelki fájdalomban szenved knek.
Légy a menedéktik megpróbáltatásaik idején. Er sítsd meg ket abban a hitiikben, hogy soha nem fogsz
ró

luk

me gfeledke

zni, hisz

p aj

zsa vagy Te mindaz oknak, akik bíznak B enned.

Srilyos betegért mondandó ima
Imádkozom Hozzád szeretett ....-emért, aki ennek az életnek ahatátraíra érkezett. Te vagy az élet és a halál
gazdája s élete a Te kezedben van. Gyógltsd meg, építsdítjjá atestét, ha ez a Te akaratod. He nem ez, akkor
légy vele ott, ahová én nem kcivethetem, adj neki bátorságot, hogy legy zze a fájdalmat, és reményt, hogy
legyózze a félelmet. Vezesd el re békébenebb l az életból kifelé, a vég nélkiili életbe, támogassák saját
jótettei, s kísé{eeI az én szeretetem. Segíts nekem is. Taníts meg aría, hogy noha most elválunk, ismét
találkozunk az éIetek gytílésében.Lelke a Te kezedben van és a lelkével egytitt a teste is. Vele vagy, nem
félek.
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Étná r|fa ná tá
Isten, kérlek, gyógyítsd meg t!
(4 Mózes I2:t3)
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Mi sebérách ávoténu
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M'kor hábráchá l'imoténu

Mi sebérách imoténu

J,nif ?;]?]?il ]iP?

M'kor hábráchá l'ávoténu
May the source of strength
who blessed the ones before us
Help us find the courage
To make our lives a blessing
And let us s?y, Amen

Bless those in need of healing
With r'fua sh'lei-ma
The renewal of body
The renewal of spirit
And let us s&y, Amen
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Áilva mondjuk

I.

Átarr; l'sábéách láádon hákot tátét g'dulá

I

;r?u nn? )lil il-rx? rtv]? l:,?y
1uy-nl in:i irp?t, bqr'.t Jl,pNii
:inl >?n T??| ]? l])-}irr
,]p? Dr-IlDt Dl1tl9vlpl nry,,li! r:n] ]

1

jocér

b'résít,áser szám chelkénu l'jáchéd et - s'mó

v'gorálén l'hámlich málchutó.
Váánáchn korím umistáchávím umodím lií"é

1.'}

.xln:lrT

melech málché hámláchím Hákádos Báruch H ,
seh note sámájim v joszéd árec, umosáv j'káró

11p:

]tpinl

m'romím.

H

Elohén , én od, emet málkén , ,írv zulátó,
kákátuv b'torátó, v jádátá hájom váhásévotá

.in),lt

'vávechá kí Ádonái hu há-Etohím básámájim

mimáál v'ál- háárec mitáchát én od.

A mi

rDi-ri7[l

o?

Er)hl

r;?B

lh

.F-].. ]9111 n:Bp ;]!?i] Nr;]p

'i1?+? lTy

básámájim mimáál uschinát uzó b'govhé

e1-1

l

.rJp?B

n?

n],)pr )ynn D:Bgt

lDrpi..lD
.,Tiy

Tr!$

.t:rii)N

NT;]

T]vi?] Dlril nv]:] .ln]inl ]rn??
D:BgI Dril) T N:l;,l ]: )D1???-)
:-Tiy

Tr nlTB

F,r..It,?

-)y,!

Jynn

ktitelességtink, hogy dics itstik a mindenség txát, hogy magasztalással

ad zrurk a világkezdet
alkotójanak,akiazttette sorsunkká,hogy eggyétegyiik azÓnevétés feladatunkká, hogy azŐwalmának
beteljesítésétsegítsiik.
Szent, Áldott Ő

- el

Mi

térdet hajtunk, leborulunk és elismerjiik a kirátyok királyainak királya

-A

tt, hogy Ó az, akiboltozattáformálja azegetés a ftildnek alapot ad, fenségének

székhelye fewt az égben, hatalma minden magasságot feliilm ló magasságb^, Ó a mi Isteniink, senki
más Rajta kíviil. Igazkirályunk Ó, Rajta kívtil senki más, mint írva van Tórájában: ,,Tudd meg ma és
vedd szívedre, hogy az Örcikkéval az Isten az égben fenn és a ftild n lenn, nincs más".

lz

Átam eredetileg Ros Hásánára íródott; az í$éviliturgia Mólchujot; azaz'Isten királysága' részénekkozponti egységeként.
Kés bb olyan népszeriivévált, hogy záróimaként belekomponálák a mindennapi imarendbe.

Melech mÓIché hóml chiml|<lrályok királyaínak királya: Isten királyhoz hasonlítása gyakori bibliai metafora; ez

a

Posztbiblikus fokozás azonban éppen az tisszehasonlíthatatlanság gondolatat teremti meg: Isten minden evilági, hris-vér uralkodó
feletti szuPerioritásanak eszméjét. E két bekezdésben l3-szor el forduló szót legszélesebb értelembenaz élettinket szabályoz
autentikus kontrolként, akár'onuralom'-ként is értelmeáet,

OI málchutechrÍluralmad igáját: A korabeli sz használatban az tik r fejére tett szerczám nem hordozott negatív konnotációt: a
sztikséges kontrollt, az irányít er t jelentette (ld. még az Ol Tórd 'A Tóra igája' kifejezést is). Az ima a zsidóság két nagy,
egymást kiegészít eszméjére épiil: az els szakasz a partikularizrrrusra, a második pedig az univerzaliznusra,
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Aleynu
Alternative version

It is up to us

I.

Therefore we bend the
knee
And shake off the
stiffiress that keeps us
From the subtle
Graces of Life
And the supple
Gestures of Love.
with reverence
And thanksgiving
We accept our destiny
And set for ourselves
The task of redemptioll.

To hallow Creation,
To respond to Life
With the fullness of our lives.
It is up to us
To meet the World,
To embrace the Whole
Even as we wrestle
With its parts.
It is up to us
To repair the World
And to bind our lives to Truth.

Rami M.Shapiro

Az els mondat eredeti szóvege

ez:

rsJ:) n?r.} nn? )l7 prxl prpl l:,)v
nrnppp? uptg xb1 nt J$r,,trl uipy x)ttl
:D|tD;]l b7r u?,1t1] D,?? uP?r.lotP x)tp

n,p,N_,r.?

;r?] ,

,"Dicsérntink kell a Mindenség Urát, nagyra tartani art, aÁ akezdetkezdetét teremtette, amiért nem tett minket hasonlóvá nr.is
országok népeihez, sem a világ nemzetségeihez, aki nem adott nekiink az osztályrésziikb l és t megeik sorsából".

Ez

-

a mondat sok ellenérzést váltott

ki liberális zsidó ktir kben, mert alkalmas lehet arra, hogy a zsidó kiválasztoílság eszrrÉjéhez

- hierarchikus, diszkriminatív tartalmakat társítson. Hogy más népek vagy vallások alsóbbrendtiségének a gondolata
se mertilhessen fel, a legt bb progresszív liturgia kih zta és mással helyettesítette ezt a mondatot:
,,. . . &H nekiink adta igaz tanltását, és iir k életet helyezett belénk" (Kol Hánesámá U.S. rekonstrukcionista imaktinyv, 1994)
,,aki kiválasztott minket a népek k ziil és nekiink adtaT&ájáf'(RSGB angol reform szidw,l977)
helyteleniil!

A mi sz vegvariánsunk

a szidur Lév Chádás (1995) angol liberális imak nyvet ktiveti. Ennek erénye, hogy el remutatva az utolsó
soíTa * a partikularista és az univerzalista tendenciát: a zsidó nép sajátos rendeltetését, és a világmindenség egységét- egyrruíst
átvilágit , organikus egésszéfiizi ssze.

Vdánáchnu korim, umistáhtívim, umodim...: A harom ige kimondrása alatt térdet hajtunk, majd derékból meghajlunk. A
meghajlást megel zte egy mondat: ,,Mert k tires semmiség el tt hajolnak meg, és olyan istenhez imádkozrak, akinél nincs
segítség."Az eredeti állítás a pogányság bálványimádására vonatkozott, de a 15. században katolikus cenzorok a kereszténység
elleni támadást láttak bele, s kihuzták.

4I

rI.

;1]i1?

b'tiferet uzechá. L'háávír gilulím mín háárec
I/'háElílím károt jikárétuft, l'tákén olám
b'málchut sádáj v'chol-b'né vászár

jilcr

t

nlN]? r].'n) ::
nP| TP }v
-l,Jyi,?
.F'].. ,? lD p,llbl
.ily n,]. ?n?
D)iy Ii?D? .Trn].?: nil! Dr?r? ,?,I
,;l?P] rN,]i?? rq,? ,]? )lt .r,!p nr))B?

Át-run n'káve l'chá Ádoráj Elohén lirot m'hérá

vismechá

ry9] )? T?x ni:p;!
v]pn .lJ? )p vl?n )! .}Jn ,]9i.' )?

l'háfnot élechá kol-risé árec. Jákíru v jéd

ry]:,! t"lrP: .F-]..

kol-josvé tévélkí l'chá tichrá kol-berech tisává
L fánechá Ádonái Elohénu jichru v jipol ,
v'licltvod simchá j'kár jitén , víkáblu chulám et-ol

)v

málchutechá, v'timloch áléhem m'hérá l'olám
váed.

kí hámálchut

n

Dh l)?p,] .T]i:l: rp];l?t
o!iv) ;r]il? nT.'?y t?n] .lo:rfi

:P?n

selchá hí ulolmé ád timloch

t

.Tiul? |1
.t),Dr.| ry-])? r]ri]) :] ;lr;??
'-rii??,I

kol-|áson.

]y,p)lvh

N,iI

:,TV]

Dlr!

bájom háhu jihje Ádonái echád usmó echád.

.F,].. ,?

nr))D,1 )!

:lT]ln? ]rn?9 .J,l]??

Kákátuv b'torátechá.
Ádonáj jimloch l'olám váed:
b' chávod.

V'neemár v'háj á Ádonái l'melech át-kol-háárec

tv

tp:

;1i;]]

njn: ;1T1 ,rB 1,1
lzrpl ]T ;rii,: n]T] Nrnll

'zl-?v

,]T

tni

n}iv?

Azéítreménykedi.ink Benned, Ör kkévaló Istentink, hogy miel bb látnunk engeded mindenhatóságod
dics ségét,hogy számuzód a bálványokat a ftildr l és végleg lettinnek az istenítettek, hogy a világot a
mindenhatóság uralmáva| szabályozod, hogy minden halandó Nevedhez fohászkodik, hogy Magadhoz
téríteda ftjld minden gonosáev jét. Ismerjék fel és tudják meg az emberlakta

ftild

sszes lakói, hogy

Neked hajlik minden térd, Reád esktiszik minden nyelv.

El

tted, Ör kkévaló Isteniink fognak térdet hajtani és leborulni, neved dics ségénekhódolattal

ad zní,

magukra vállalni uralmad jírmát. Vajha uralkodnál felettiink mihamarább mind r kké, mert Tíed, az
uralom és rcik dics ségben fogsz uralkodni, miként írva van Tórádban: ,,Isten cirtikké uralkodni fog". Es
mondva van: ,,Isten királlyá lészen az egész ftild felett, ezen anapon egyetlen lesz Isten és egyetlen az Ő
neve".

...Bdjom hdhli jihje Adondj echdd us'mo echdd"., Az istentisztelet teológiai iizenetét a S'má személyes kinyilatkoztatrása és e

zárósor(Zekarjal4:9)univerzális,j

v bevetítettvlzi jak afeszíil gondolatiív adja.

42

Aleynu
Alternative version fI.

And
And
And
And
And
And
And
And
And
And
And
And
And
And

then
then
then
then
then
then
then
then
then
then
then
then
then
then

all that has divided us will merge
compassion will be wedded to power
softness will come to a word that is harsh and unkind
both men and women will be gentle
both women and men will be strong
no person will be subject to another's will
all will be rich and free and varied
the greed of some will give way to the needs of many
all will share equally in the Earth's abundance
all will care for the sick and the weak and the old
all will nourish the young
all will cherish life's creatures
all will live in harmony with each other and the Earth
everywhere will be called Eden once again.
Judy Chicago
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Kádis
Az

a gyertya, melynek fenye kigyíl, sugárző szépséggel, melegen ragyog, azután elhalványul, végül kihuny. Mi
azonban tudjuk, hogy többek vagyunk egy pislakoló fenynél. Étettint<tel tovább vissziik az Íaletet. Van benniink valami
élet véges, Akár

A sötétség-feny, halál-élet örök körforgásában forgunk. Szeretteink nevének említésekor irrr.ádkozunk azért,hogy az
Örökkévaló jelenléte megvigasztaljon benniinket, és minden gyászolót.

halhatatlan.

N??Y? Nll nRP urTP!:] )-lu:
Il),:R? nnr)?D T??:t .ilnly,l?
)tttg? nrl-)?-rT r:DJr Ti)rpir?r

jitkádás s'mé rábá b'álmá dí-v'rá
chiruté, v jámlich málchuté b'chájéchon

Jitgádál
uuj

N,}?-.'T

v

oméchon uvcháj é dí-chot-bét Jiszráét

báágálá uvizmán kárív, v'imr ámen.

:IBlt r]plt] .fr,]P IBTtl N?ryr

.N:B?y ,B?y?l

J'hé s'mé rábá m'várách l'álám ulálmé álmájá.
Jitbárách v jistábách v'jitpáár v jitromám
jitnászé v jithádár

v

v

jitále

v

jithálál

1

n??

N!1 npg

Ni1]

9n:] ntDp]] :11?!:
nlv rinn:]' ;]iyn:t'
lunir Ntpnit
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:Tplr r]p .N??Y?
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s 'mé

dí-kudsá, b'ríclt h , l'élá min-kol-birchátá

v'sirátá tusb' chátá v'necltemátá dí-ámírán
b'álmá, v'imru ámén.
J'hé slámá rábá min-s'májá v'chájím álénu
v'ál-kol-Jiszráél, v'imru ámén.
Osze sálom bimromáv hu jáásze sálom álén
v'

D?+,?

N:pP-lD N!] N??v Ni]]
lla rla ,! .h Jp,,.-r?-)v,t
l:r?y ni)q; irq;y: Nt;,] lrDi"l?r Ei)q, nrpiv
:Tplt l]plt] .) ]p?-)?-)y]
l:,?Y

ál-kol-Jiszráél, v'imru ámén,

D.'?D,|

Magasztaltassék és szenteltessék nagy neve a világban, amelyet Ő teremtett akarata szerint, Jcijjrin el az Ó
királysága a ti életetekben, a ti napjaitokban és egész Izraelházáffik életében - gyorsan és sebesen jtijjcin.
Es mondjátok rá: Ámen.

Átaott legyen azÓ nagy neve cir<jkk n <irtjkké.
Áldassék és dicsértessék,tisaeltessék és magasztaltassék, fennen hirdettessék és dics ittessék, imádassék
és szenteltessék az Ó nerre még akkor is, ha Ő messze tul van bármilyen áldáson és dalon, tiszteletadáson
és vigasztaláson, ami e világban elhangozhat. Es mondjátok rá: Ámen.

Adassék meg a mennyei nagy béke és az élet ajándékanekiink és egész Izraelnek.
Es mondjátok rá: Ámen.
Ő, aki békétteremt legfenntebb, adjon békétnektink és egész lzraelnek, és mondjátok rá: Ámen.

A Kádis el

tt név szerint megemlékeziiLrrk hitk zségiink azon tagair
vagy akinek7'a hrzeitj e v an.

.'h
11,

Atemetésutárr,asivászombatjánafrissgyászolókatak

:Dr)qrt,,lrJ

rryra

flng

l illewe hozzátartoz iról, akiknek a gyászévébenvagyunk,

vetkez hagyományoskívánsággalfogadjaak

(1|1N 1ntx)

D?!
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D1PPD

HáMókam j'náchem etchem (otchd, otách) b'toch s'ár ávéléCijón Virusálájim.
Az Örtikkévaló vigasztaljon meg benneteket (téged) Cijón és Jeruzsálem minden gyászol jával egyiitt,
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sség:

Laura Gilpin

Life After Death
These things I know:

How the living go on living
and how the dead go on living with them so that in a forest
even a dead tree casts a shadow
and the leaves fall one by one
and the branches break in the wind
and the bark peels off slowly
and the trunk cracks
and the rain seeps in through the cracks
the trunk falls to the ground
the moss covers it
in the spring the rabbits find it
build their nest
inside the dead tree
so that nothing is wasted in nature
and
and
and
and

or in love.
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Zár dalok

)tr

Jigdál

.nlnu1

Jigdál Elohím cháj v jistábách,
nimcá v'én ét el-m'cíutó.
Echád v'én jáchíd k jichudó,
nelám v'gám én szof l'áchdutó.
Énlo d'mut háguf v'énó guf ,
ló náároclt éláv k'dusátó.
Kádmon l'cltol-dávár áser nivrá,
risón v'én résítl'résító.
Hinó ádon olám,
I' cltol-nocár j ore g'

Jn nrn)x
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dulátó umálchutó.

.

Seía n'vuátó n'tánó el-ánsé sz'gulátó v'tiJártó.
Ló kám b jiszráél k'mose od náví,
umábít el t'munátó.
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Torát emet nátán l'ámó él,

jád n'víó neemán bétó.
Ló jáchálíí háél v'ló jámír-dátó
l'olámím l'zulátó.
Coíe vjodéá sz'tárénu,
ál

:inht) Drn)iv)
.rJr,].!b y]lr1 iprs

mábít l'szof dávár b'kádmutó.

3nB?-']il}lllHfi

Gomél l'ís chászíd k'mifáló,

:,..,T:"

:in!P,r? y] 9tPt Tnt:
.lJlJ,v? D,D: Y?? n\v,.

notén l'rásá rá k'risátó.

Jislách l'kéc jámím m'sichén
lifdot m'cltáké kéc j'suátó.
Métímj'cháje él b'rov chászdó,

llnYlu) Yp'P[? niTP?
.itpn ]1l )x i?:[? nrl:lp
:'lll!iln DU -l9 r]Y T1?
.t

báruch ádé ád sém t'hilátó.

a.

Magasztaljuk és dicsérjik az él Istent! Létezik, s létezése nem ismer id t. Egy, és nincs az Óvéhez fogható
egység. Megismerhetetlen. Egysége végtelen. Nincs fiziku formája, nem is test Ó, nincs mihez hasonlítani
szentségét.Ősibb minden teremtménynél, els , de els ségéneknincs kezdete. Ó az wa a világnak, minden
teremtménynek, melyek az Ó nagyságátés uralmát bizonyítják Kiemelked egyéniségeket vá|asztott, akiket
megajandókozott apr fétálás képességével.Nem tÁmadt Izraelben tcibb olyan próféta, mint Mózes, aki Őt
színr l színre látta. Isten igaztant adott népéneke prófeta,házánakbizalmasa által. Isten sohasem váLto atla
meg t<irvényét, nem cseréli fel másikkal. Látja és ismeri titkos gondolatainkat, el re látja a dolgok
kimenetelét. A jó embert tettei szerint jutalmazza, a gonoszrak gonoszsága szerint rosszal fizet. Azidók
végénelkiildi Felkenttinket, hogy megváltsa azokat, akik a segítségre várnak. Nagy irgalmában életet ad
Isten a halálon tril. Átaott legyen dics neve cir kk n tircikké!
1300

k

rail RÓmában

íródott kciltemény, a Maimonides (1135-1204) által megfogalmazoht,,Tizenhárom
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hittétel'' paraftázisa.

Hávánásírá ;]1'1rr];]f;]
iT)-l)?d ..lrp ir-}rtpl n?il
Hává násírá sír hál'l já
Gyertok, zengiink dalt Isten dicséretére.
Hallel ja!

ÉIi,Éti-r)x,rbx
,r?

)ln,1
P-1?

Élí,Étí,
setó jigámér l'olám

háchol v'hájám, risr s sel hámájim
b'rák hásámájim, tfilát háádám
Ó Istenem, Istenem
Sose érjen véget:
A homok és a tenger
A víz csobogása

^fl,ffi,5iiffi"
szenes Hanna verse

Má jáfehájom- D'|';'l nD'-nD
IDl)q2

ntq :oilil n?:-nD

Má jáfe hájom, Sábát sálom!

Milyen szép ez a nap! Békésszombatot!
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Erev Sábát I Gyertyagy jtás és kidus
A

gyertyagyujtás hagyomátnya otthoni szertartás. Sok k zcisségben a zsinag gában egyíitt is gyujtanak
gyertyát, a Kábálát Sábát istentisáelet el tt. Minimum két gyertyát kell gyrijtanunk, de a családi
szokásoknak megfelel en lehet tobbet is, akár kiili'n-ktil n minden családtagnak egyet.

j

Gyertyagyustás
Báruch

há Ádonái, Elohén melech

- nf U)' n'|1] n?r'Tn

háolám, áser

kidsán b'micvotáv v'civán
l'hádlik nér sel Sábát.
Áldassál, Örokkévaló Istentink, a világ kírálya, aki megszentelt minket micváival és megh agyta nektink,

hogy gyertyát ewjtsunk

Sábátra.

A sztil k

megáldj ákgyermekeiket

Art,,ik áldása
J's

zimchá Elohim k' Efráj im

D,i)

v' chiMnás e.

7?v,.

Tegyen téged Isten olyanná, mint Efrájim és Menásse

J'sziméch Elohim k'Szárá, Rivká,
v'Léá.

Ráchél

A lányok áldása
:nlt?] )n-} nP?] it]lP? Dril) ;lplP]

Tegyen téged Isten olyanná, mint Sára, Rebeka, Ráhel és Lea.

kozos áldás
J'várech' chá Ádonáj v'j ism'reclxá.

Jáér Ádonáj pánáv élechá vichuneká.
Jiszá Ádonáj pánáv élechá v'jászém l'chá
sálom.

;;l.]..?P?.! ;]i;1] 1?1?
]

t

,JIT"I ,|,?x 1,;? nJ;r: rtt:
Dtp:] T?x,l,;p nJ;]] Np:
:o1)rp

Átaion meg téged az Örtikkévaló, és ótizzenmeg|
világíttassa az Örcikkévaló az Ó arcátte feléd, és legyen kedves hozzáál
Fordítsa feléd arcát az Ör kkévaló, és szerezzenneked békét!
(lMózes 48:20, 4Mózes 6:24-26)
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Sálom áLéchem D)r)Y Ot)U;

n]-PD.') ?B D?.'?l, Di)t|
,D)D ejnn.Tir)y ,]N)D
;Nln T1? tDl]i?il Dr?hil

sálom áléchem máláché hásárét,
máláché eljón. Mímelech málché
hámláchím hákádos báruch
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Békességreátok, szolg álattev angyalok, & Magasságos ktildottei,
aKkályok Király ánaklJra, a Szent nevében, áldott ŐI

Boáchem l'sálom, máláché hásálom,
máláché eljón. Mímelech málché
hámláchím hákádos báruch

h

.

J jjetek békén,béke ffiIgyala|

a Magasságos ktildcittei,

ukiralyok Királyának IJra, a Szent nevébefl, áldott ŐI

B
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árchuní l'sálom, máláché hásálom,

T

máláché eljón. Mímelech málché
hámláchím hákádos báruch

h

.

T

"-!:

:

,

:T

Áa3atok meg békességgel,béke angyalai, a Magasságos ki,ildottei,
a Királyok Királyának TJra, a Szent nevébeil, áldott ŐI

Dl)LDil

Cetchem l'sálom, máláché hásálom,

h

?B ni)p? D?|N

,)?a fiaB Ti.'?y,? ?D
:Nti] ;lrT u2i]i?il Er?hD

máláché eljón. Mímelech málché
hámláchím hákádos báruch

,)

.

Távozzatok békén,béke angyalaí, a Magasságos ktildottei,
aKírályok Királyának Ura, a Szent nevébefl, áldott ŐI

Kidus

-

ll/lj'?

Vájchul hásámájim v'háárec v'chol-c'váám.
Vájchál Elohim bájom hásvií
m'láchtó áser ászá. I/ájisbot bájom

hásvií mikol-m'láchtó áser ászá.
Vájváreclt Elohim et-jom hásvií vájkádés
otó.

ki

N]!

vo sávát mikol-m'láchtó áser bárá

TT

Elohim láászot.

Es elvégeztetékaz ég és a fijld, és azoknak minden serege. Mikor pedig eVégezéIsten hetednapon az Ó
munkáját, amelyet alkotott vala, megszínéka hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala.
Es megáldá Isten a hetedik napot, és megszente|é azt, mivelhogy azon snint meg vala minden
munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. (lMózes 2:I-3)
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a-Trrn )V ;])1]

Átaas a borr
Báruch Átá Ádonái, Elohénu melech
boré p

rí

hágáfen.

háolám,

1}n l:r;ib :: nT T'r?
:T?ln '''lP N_l'i! O!tV,7

Áldassiát,Ör<ikkévaló Istentink, avilágkirálya, aki a sz

l

Átaas a szorírb atnaplára-

n!lv,7
r]? ir

Báruch Atá Adonáj, Elohén melech háolám,
áser kidsánu b'micvotáv v'rácá ván

,

v'sábát kodsó b'áhává uvrácon ltinchilánti,

t?
-},!

gyiim lcsét teremti.

nf

U2

E]'} n)-'lf

l],n)N::;rT T1?
rrTiTa? r]PT ]P

TJ)rnJ;,l
a.

zikáron l'máászé v'résit.

Ki

jom t'chilá l'mikráé kodes,
zécher liciát Micráj im.
ki ván váchártá v'otánu kidástá mikol háámim.
v'sábát kods'chá b'áhává uvrácon hincháltánu.
Báruch Átá Ádonái m'kádés hásábát.

w1.?

hu

EIrDyn-)lD
TT
:l]n7n]n
a.

Aldassál,Ortikkévaló Isteniink, avílágkirálya, aki megszentel minket micváival, cirtimét leli benniink.
Szeretettel és jóakarattal circikségiil adja nektink szent Sábátj át, a teremtés miíve emlékére.Ez a nap
ugyanis els a tobbi szent gyiilekezés (iirmep) k zcitt, emlékeztetó az egyíptomi kivonulásra. Mert
kiválasztottál minket, hogy szentek legyiink a népek ktiztitt, és szeretettel és jóakarattal rcikségtil adtad
szent Sábátodat. Áldott légy Te, Örtjkkévaló, aki megszenteli a Sábátot.

Átaas a kenyérre -

nT

ta

;ll1?
r],nh_t::
:F,].. T ID DT? NrslDit n)iyn

Báruch Átá Ádoráj, Elohénu melech
háolám, hámóci lecltem min háárec
Áldassál,Örokkévaló

I

stentink,

avilág kiráIya, aki kenyeret ad

A'kidus hójom' i'anap megszentelése' otthoni szeftartáq de sid k

óta recitáljak a zsinagógiákbanis,
vándorok kedvéért, s hogy a még járatlanoknak is legyen alkalmuk megtanulni.

Az els

bekezdés (l,Mózes 2:1-3)

a legels kiil

Dn)n )V i])1]

a

foldb

1.

az ott megszálló átutazó

nválasztott pihen nap megteremtésének kontextusába helyezi

a

recitálás

mindenkori pi|lanatát.

A bor iir mszimbólum.
A második áldás, 'a nap megáldása' felvezeti a Sábát két nagy vez&sz lamát: a teremtés és az exodus témáit. A Micrájimból való
kiszabadulás jelképpéválik a szabadság mind fizikai, mind szellemiJelki átélésétjelenti - s ez teszi a napot Sábáttá.
A két kalács

a pusztai

vándorlás

id

szakába vezet vissza minket; a Sábána dupla adagban hulló manna

Az

t

rténetétidézi fel.

egy egységként kezelt, a borra és a napra mondott áldás megel zi akenyérá|dást, holott a Talmud szerint (B,T. Bráchot 4la)
fordított sorendben kellene lennie [5, Mózes 8:8 ugyanis a hét szentfoldi n vény felsorolásakor a gabonákat el bb említi, mint a
sz l t]. Ezért takarjuk le a kalácsot a boráldás ktizben - mintha jelen sem volna [vagy: "nehogy megsért djék"].
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nf w D,lJ|? w]-Tr?
kidus sábát délel ttre
Y'sámru v'né-Jiszráél et-hásábát láászot
et-hásábát l'dorotám b'rít olám. Béníuvén b'né
Jiszráél ót hí l'olám, ki-séset jámím ászá

,]?

nlip* n!ur;]-nx )xrtp)-)JJ tlDtt 1
,l;l;DilI, n.'li opil? n3Pil-nx
T,Jl

nvY Dra: nPP-rP o)iv?

bx]q:
.F,]. T-n ]n:BPil-n illn:
:1rD!r,| nfu )yr]un Dlrf:l

Ádonái et-hásámáj im v' et-háárec
uvájom hásvi'í sávát vájináfás.

Nrit nlN

Megtartsrák azértlzrael gyermekei a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségr l nemzetségre,

cir k sz<jvetségiil. Legyen ktiztittem és Izrael gyermekei k zcitt rcik jel ez, meít hat napon át teremtette
az Ör kkévaló a mennyet és a fijldet, a hetedik napon pedig megszííntés megnyugodott.
(2M zes31:16-17)

n?vi] El) n li)l
:;lT?N?? )p ÍulY] ]]YD D.'B: nvu2
-}i) Tfi nli-lr} n?qr ryrJpil Dir,!
:itt/1??

Záchor et jom hásábát l'kádsó
Séset jámím táávod v'ászítá kol m'láchtechá
V'jom hásvií sábát lÁdonáj Etohechá ló-

lii].

táásze chol m'láchá átá uvinchá uvitechá

lv

ávdchá váámát'chá uvhemtechá v'gérchá áser
bisárechá.
Kí séset jámím ászá Ádoruáj et hásámájim

E]BPII
n1:]

v'et háárec et hájom v'et kol áser bám vájánách

bájom ltásvií.

Át ru, bérách Ádonáj

et

jom hásábát vájkádséh
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Emlékezzél meg a szombat napjár l, hogy megszenteljed. Hat napon át dolgozzál és végezd el minden
munkádat, A hetedik nap azonban szombat az Ör kkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi
munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálón d, sem barmod, sem az idegen, aki
kapuidon beltil van. Mert hat napon alkotta az Ör

kkéval az

eget és a ftildet, a tengert és mind ami

benne van és megpihent a hetedik napon; azért áldotta meg az Ör

kkéval a

szombat napját és

megszentelte azt.

(2M zes20:8-11)
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Báruch Átá Ádonái, Etohénú melech háolám,
boré pörí hágáfen.

Áldassál,Örökkévaló

Isteniink, avilágkirálya, aki a szőlő gyíimölcsét teremti.

tr?19' 1)p l:,iib§ :] ir9§ !r,r?
:F,]§T ID DT? N.'§,llrD

Báruch Átá Ádonái, Elohénu melech háolám,
hámoci lechem min háárec
Áldassál,Örökkévaló

A

Istentink, a világ királya, aki kenyeret ad a földből.

Sábát délelőtti, a sáchárit istentisáeletet követő kidus két olyan bibliai szöveget emel be a liturgiába, melyek tizenete
a Sábát félidejében járunk,..).

napszakhoz (körülbelül

illik

a

Ezek a Sábát-ta&asba rejlő látszólagos paradoxont tudatosítják bennünk: a nyugalom, a 'Sábót menuchó' feltételeinek
megteremtése dolgos előkészületek, tudatos döntések, aktív tevékenységek láncolatát igényli.
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A
A

H ávd álá I

szertartáshoz a k<jvetkez

k

A

n

,T];,t

szo mb atbri c silztatá s

sziikségesek: egy speciális, t<ibb szálból fonott Hávdá|á gyerla, (kapható

zsidó kegyszerboltokban), annak lttányában két szokványos gyertya, flíszertartó kellemes aromájri fiiszerrel
(pl.szegfriszeggel), bor vagy szól Ié, annak hiányában más nemes ital, egy kehely, egy mélyebb tálka. A
kehelybe csordultig bort tciltiink. Ha csak szokványos gyertyímk van, akkor két gyer át kell gyujtani és
azokat íryy tartari, hogy a lángjuk cisszeé{en és egy "fáklyát" alkosson. A gyertyát meggyujtjuk és a
fenyénélmondjuk a

k

vetkez

t:

Hiné Éti'suáti evtách v'lo eíchád.

Ki ází v'zimrát JÁH, Ádonái vájhi ti lisuá.
Usávtem májim b'szászon mimáájné hájsuá.

tÁdonáj hájsuá ál ámchá virchátechá szelá.
Ádonái C'váot imánu miszgáv lánu Elohé Jáákov
szelá. Ádonáj C'váot ásré ádám botéách bách.
Ádonáj hosiá hámelech jáánénu

v

jom

kárénu.

Lájhudim hájtá orá v'szimchá v'szászon vikár.

"]p,,!

Kén tihje lánu.
Kosz j'sttot eszá uvsém Ádonáj etcrá.

Íme - Isten az én segítségem! Bízom és nem felek, mert er sségem és énekem JAH, az Örókkévaló,

Ő lett segítségemtil. Merítsetekhátvizet

tritráradó tir<immel a segítségfonásvizéból|

Az Örtjkkévalóé a

Az Ör<ikkéval , a Seregek Ura veliink van, Jiákob Istene az
er sségiink, szelá| Örokkévaló, Seregek Ura, boldog a Benned bíz | Örtikkévaló, segíts meg, az
Örcikkévaló Király hallgasson meg benntinket azon a napon, amikor hozzá fordulunk. A zsidókra egykor
fény dertilt, tircim, vígság és tisztelet. Így legyen veltink is. A segítségkelyhét emelem és az Örtikkévaló
segítés,népeden nyugodjék áldásod, szeIál.

Nevében hirdetem:

Bibliai források: Ezsaiás 12:2-3, Zsoltárok 3:9,46:12,84:13,20:10, Eszter

A

8:16,

Zsoltírok 116:13

'hóvtláld' szó szétválasztást, elkiiltinítést jelent, a Sábátot vagy más tinnepet választjuk el vele a hétkiiznapoktól. Hagyorrr.ínyos
id pontja az, amikor már három csillag látszik az égen- így k riilbeliil2í rásra,,ny jtjuk" a Sábátot.
A hagyomány azt 1,artja, hogy a Sábát bek sz ntekor a meglév n kíviil még egy másik lelket is kapunk, Ez az .n. nesámd j'téró a
Hávdáláig van veliink. Neheziinkre esik megválnunk ett l a "lélekt bblet"-iinkt l, ezért marasztalni próbáljuk, Az áldások k ziil a
gyefiagyujás és a borivás szertartása egyaránt megjelenik a Sábát k sziintésekor és a bricsriztatásakor, A borral csordultig ttilttitt
pohár egy ijr mtjkkel teli hétbe vetett reményiinket fejezi ki, A kiil nleges gyertya ttibb lángjának eggyéfonódása az egység
gondolatát jeleníti meg. A trízgyrijtás és atuzhaszná|ata a hétk zrrapokba való visszatérést is szimbolizá|ja. A nesámá j'téró
távozásakor lankadtságunkból az er s fiiszer illata térítmagunkhoz, édessége pedig a Sábát édességéreemlékeztet majd egész
héten.
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Folemeljiik

a

borral telt kelyhet, és a kovetkezó áldást mondjuk:

.Dhy;,t

Báruch átá Ádonái Elohénu melech háolám,
boré p'ri hágáíen.

ta

r:riD

nln:

ilT

:Tl1?

N,f!
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Áldassál, Ör kkévaló Istentink, avíIágkirálya, aszóIó gyiimiilcsénekteremt je!
Ha nem borral mondjuk az áldást, ezt mondjuk:

.ohyn

Báruch átá Ádonái, Etohéftu, melech háolám,
sehákol nihje bidváró!

l],if

*a

nln:

:i"l]]l

nT

;]:it]

:ll1?

)lilp

Áldassál, Örtjkt<évaló Isteniink, avilághjrálya, akinek aszavára lett minden!

Keztinkbe vesszlik a frís zertartót és a kovetkezó áldást mondjuk:

ollvry

Báruch átá Ádonái, Elohéftu, melech háolám,
boré miné v'számim!

ta

r],ii)N irin:
lnrpilrf

nT

:ll1?

.'JrD

N11!

Áldassál, Ör kkévaló Istentink, avllágkirtilya, mindenféle fiiszer teremt je!
Most beleszagolunk a fiiszerbe és továbbadjuk

a

jelenlév knek, hogy k is megszagolhassák.

Keziinket a gyertya fölé emeljiik és a k vetkez áldást mondjuk.

n!iv7 *a l],ii)N nln: nT
:tt l il r,ilNp

Báruch átá Ádonái, Elohéftu, melech háolám,
boré m'oré héés!

:T11?

N_T!

Áldassál, Örcikkévaló Isteniink, a világ királya, a tln fény ének teremt

A

gyefiafényében megszemléljiik

k

je

!

vet ujjainkat,
majd a kovetkezó áldást mondjuk:

rmeinket és a tenyeriinkre árnyékot

r].'i]) ;rin: ilT T1?
;lPn) ]lN T,t )ln? u)lP T,l ),T?D,-1
lnvYpil ,p] n.u/vl?.'!,rlPD Di.' T,l
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Báruch átá Ádonái, Etohéftu, melech háolám,
hámávdil bén kódes l'chol, bén or l'choseclt,
bén jom hásvií l'séset j 'mé hámáásze.
Báruch átá Ádonái, hámávdit bén kódes l'chol.

ta

Áldassál, Örtikkévaló Istentink, a világ királya, aki szétválasztja a szentet
a mindennapitól, a fényt a sotétségt l, a hetedik napot a hat munkanaptól!
Áldassál, Örcikkévaló ,
Mindenki kiissza

a

ak<t

széNálasztja a szentet a mindennapitól!

borát. A maradék bort a tálkába ntjiik, és borba
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foj uk

a gyertyát.
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w,N ]D'

A szombat

n]JrDT

kimenetele utáni dalok

):-Tf Dn

Hámávdíl
Hámávdíl bén kódes l'chol,
chátoténu (h ) jimchol.
Zarénu v'cltászpénu járbe káchol,
kákochávim bálájlá.

Lichvod chemdát l'vávi
Elijáhu hánávi!
Ő, ki szétválaszljaa szentet és a mindennapit, bocsássa meg brineinket,
sokasítsa meg utódainkat és javainkat akár a homokszemeket, akar az éjszakai ég csillagait!

Teljesiiljcin be szívem vágya, óh Illés próféta!

,lnr)x
Étüáhu
.NrJ|[l lnl?x

Énianu hánávi
Éuianu háttsbt
Éuianu hágiládi
Bimhérá jávó élénu

.,l9nD ln:?
.,]y?ln rn??
1]r? N]: ir]n?r

Im mássiách ben Dávid

]]T-T? DrvQ n9
Illés a pr féta,
Illés a tisbéi,
Illés a Gileád torzséból való,
j jjon el hozzánkmiel bb
a ftilkenttel, Dávid fiával!

Hámávdíl: Izsak ibn Gáját, XI. szánadi spanyol rabbi ktilteményének elsó versszaka.
íródott.
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A

vers eredetileg Jom Kipur |ezárására

DrlD
MirJám
Miúám ltanviá oz v'zimrá

b

ir ,]lil
o?iy nl?T ),lln? r]T ,rlpu
:n?ivT-n 1?D? rJT -riptn
n],:? ir]?T] Ty

jádá

Mirjám tirkod itánu l'hágdil zimrát olám
Mirjám tirkod itánu l'tákén et-háolám

D:,lB
tr:,]B

D?]B

lJ.'R?? ;]JilDl
:iT!:ltt2lil ,R ) r]! rJIl NIit

Bimhérá v jáménu
hi t'viénu el mé hájsuá.

Mirj ám a prófétanó, csupa fenség, csupa dal,
Veliink táncol1a az orokkévalós ág dalát.
MirJ ítmmal egyutt téncolunk, hogy gyógytsuk a vílágot.
J jjon el miel bb, shozza el a megváltás forrásvízét!

:fiu !,llq

Sávuá Tov!
Á sute voch|

|,I r1

yutt
.a

Jó hetet!

szerzi|: Leila Gal Berner rekonstrukcionista rabbi
sauat fényenek kialvásakor népiink megváltás iránti, sok-sok évszázados vágya csendiil fel az Elijáhu hánávi hangjaiban.
Illés próféta hagyomanyunk szerint á messiási kor el hirn ke. A Mirjám han'viá c, kortárs vers egY n i vezeói modellt is kínál
Illés próféta pái3aul Midrások szerint Mirjám prófétan , Mózes n vére volt a héber n k bátorítója a rabszolgaságból való

Mirj ám:

Á

-.rr.i.ulé.iaóien.DobbaléskrtárrccalveietteátanketaVrs-tengeren,aszabadságfelé(2.Mózes15:20-2.1).Atikkun
Mirjám
olám-ért (a világ megjavításáért) való ttirekvéseinkben, és a megváltásért mondott imáinkban mind Elijáhu, mind
inspirálhat minket.
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Etkezés el tti áldások
Átoas kézmosáskor
Bárucn Áta Ádonái, Elohénll melech háolám,
áser kidsánu b'micvotáv v'civán
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ál n'ttlát iádájim
Áldassál, ÖrOkkévaló Isteniink, avlIág,királya, aki megszentelt minket micváival
és meghagyta nekiink, hogy kezet mossunk.

Átaas a kenyérceBáruch

há

Ádonái, Etohénu melech háolám,

hámocí lechem min háárec
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Áldassál, Örcikkévaló Isteniink, a világ királya, aki kenyeret ad a
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Etkezés utáni áldások
Átaas
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Sír hámáátot b'suv Ádonái
et sivát Cijón, hájínu k'cholmím.
Áz jimálé sz'chok pínu ulsonén riná,
áz
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vágojím higdíl

Ádonái láászot ím éle.
Higdit Ádonáj táászot imánu,

el tti ének: 126. zsoltár

hájín sz'méchím.

Suvá Ádonái et s'viténu kááfikím bánegev.

Házorim b'dimá b'riná jikcor
Háloch jéléchuváchó noszé mesech házárá
bó jávó v'riná noszé álumotáv.
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Zarándokének. Mikor visszahoáa az Örtikkévaló Cijón szélmuzótteit, azt hittiik, álmodunk. Akkor
megtelt színk nevetéssel, nyelvtink ujjongással. Akkor igybeszéItek más népeknél: "Bizony nagyot tett
ezekkel az Örcikkévaló!" Nagyot is tett veltink az Örcikkévaló, azért ríiltiink. Hozd vissza
szárrilzótteinket, Örcikkévaló, mint (vizet) a negevi vízmosásokba! Akik k nnyezve vetettek, vígan
aratnak majd; ki sírva járt-kelt míg vet magvát hordozta, ujjongva jtin majd, mid n kévéitbetakadtja!
Áldasv ezetó;

Chávéráj n'váréch
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Barátaim, mondj unk áldást
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Kozosség, maj d az áldásvezetó:
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J'hí sém Ádonái m'vorách méátá v'ád olám
Áldassék az Örokkév at neve
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Áldasv ezetó;
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Birsut chávéráj n'váréch Elohén
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seáchálnu miseló
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Baré aim, engedelmtikkel: Áldjuk Istentinket, akiéb 1 etttink!
Kozosség, maj d az áldásvezetó:
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Báruch Elohén seáchálnu miseló
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uvtuvó chájín

Áldott Istentink, akinek kenyeréb 1 etttink

és jóságából

éltink!

Egytitt:
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Báruch hu uváruch s'mó
Áldassék, és áldott a neve!
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Asztali áldás
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Báruch Átá Ádonái, Etohénu melech háolám,
cházán et háolám kuló b'tuvó
b' chén b' cltes

h

z

ed uvr ácltámím,

notén lechem l'chol bászár

kí l'olám chászdó.
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(Jvtuvó hágádol támíd lo chászár lánu

)

v'ál jechszár lánu mázon l'olám váed,

báávur smó hágádol,
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kí hu Ét,ón umfarnész tákot
umétívlákol uméchin mázon

l'chol b'rijotáv áser bárá.
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Báruch átá Ádonái cházán et hákol.
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Áldassál, Örcikkévaló Isteniink, a világ királya, aki jóságában szívesen, szeretettel és irgalomm al táplálla
az egész vitágot! Ó ad kenyeret minden él lénynek, mert tjrtjk a szeretete. Nagy jóságában sohasem
szriktjlkiidtiink, továbbra se sziik lkcidjtink eledelben nagy neve kedvéért,mert Ó azlsten,aki mindenkit
táplál és ellát, aki mindenkivel jót tesz, gondoskodik taplálékról minden lénynek, amelyet teremtett!
Áldassál, Ör kkévaló, aki mindenkittápláll
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Báruch átá Ádonái át háárec v'ál hámázon
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Amint azkásmondja: "Enni fogsz, míg jóllaksz, aztítnaldd Ör k_Istenedet azért aszép országért, melyet
neked adott!" Aldassál, Or kkéval , az országért és az eledelért.

(Jvné Jerusálájim

,

ír hákodes bimhérá v'jámén
Báruch átá Ádonáj boné v'ráchámáv Jerusálájim,

ámen,
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napj ainkban építsdíjjá J enlzsálem szent városát
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Aldassál, Örcikkévaló, aki irgalmában felépítiJeruzsálemet. Ámen!
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jimloch álénu l'olám váed.
Háróchámán hu jitbárách básámájim uváárec.
Háráchámán hu jislách lánu
Háráchámán

hu
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v'ál sulchán ze seácháln áláv.
hu
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jislách lán

Éltiáhu hánáví záchur látov
vívászer lán b'szorot tovot j'suot v'nechámot.
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bráchá m'rubá bábájit háze

Háráchámán
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Ó, azlrgalmas uralkodjék ftl ttiink

r

kké.

Ó, azLrgalmas legyen áldott azégbenés a ftildrin,
Ó, azlrgalmas áldja meg b ség gel ert ahénat és ezt az asztalt, amelynél ettiink!
Ó, azkgalmas kiildje elhozzállka boldog emlékezetri Ui.;anri pr féát,hogy jó híreket, segítséget és vígasá
hirdessen nektink!
Sábátkor ezt mondjuk:

Háráchámán

H
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jánchilénu jom sekuló Sábát
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umnuchá l' cháj é háolámim.
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Ó, azlrgalmas adja, hogy megérjiik a végtelen szombati nyugalom napjátaz r k életben!
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Osze sálom bimromáv hu jáásze sálom álénu

v'ál-kol-Jiszráél, v'imru ámén.

Ó, aki békétteremt legfenntebb, adjon békétnekiink és egész lzraelnek, és mondjátok rá: Ámen!

Adonáj oz l'ámó jitén
Ádonái j'váréch et ámó vásátom
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Az Örokkévaló adjon er tlztaelnek!
Az Örc'kkévaló átdja meg népétbékességgell
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Círr miseló
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Cur miseló áchálnu, bárách emunáj,
szávánu v'hotárnu kidvár Ádonáj.
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Házán et-olámó roénu ávínu ácháln et-lácltmó,
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unháláló b'finu,
ámárnu v'ánínu én-kádos Kádonáj.
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r miseló áchálnu, báráchu emunáj,

száván v'hotárnu kidvár Ádonáj.
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B'sír v'kol todá, n'váréch Elohérui,
ál erec cltemdá sehinchíl láávoténu,
mázon v'cédá, hiszbíá l'náfsénu,
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chászdó gávár áténu veemet Ádonáj.
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v'jén sátín , ál-kén node lismó,
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r miseló áchálnu, báráchu emunáj,

száván v'hotárnu kidvár Ádonáj.
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Feleim, áldjuk hát, kinek javaiból ettiink! Jutott is, maradt is, mint ígértenektink.

Atyánk és pásztorunk, ki ellátj a a világot,
az Övéb 1 etttink kenyeret, ittunk bort.
Adjunk háIátNevének, ajkunk dics ítse,
nincs hozzáhasonló senki se.
Feleim, áldjuk hát, kinek javaiból etttillk,...
Zengó háladallal áIdJuk Isteniinket
e szép otszágért, mely seinké lett.
Ételt,eleséget b ven adott nektink:
Isten igazjósága mily nagy is felettiink!
Feleim , áIdjuk hát, kinek javaiból etttink

Forditás: Sámuel imája, Zsidó imakonyv
Chábád Lubavics Zsidó l{evelési és Ohatási Egyestilet, Bp. 1996
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vid változataként a szefárd zsidóság
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rében.
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