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Má tovú
Má tovú ohálechá Jáákov, misk’notechá Jiszráél.
Váání b’rov chászd’chá ávó vétechá, estácháve el
héchál kods’chá b’jirátechá, Ádonáj áhávtí m’on
bétechá, um’kom miskán k’vodechá, váání estácháve
v’echráá, evr’chá lifné Ádonáj oszí, váání t’filátí
l’chá Ádonáj, ét rácon, Elohím b’rov chászdechá,
ánéní beemet jisechá.
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Mily jók a te sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael! El is jövök házadba nagy szeretetedben, s félelemmel
meghajlok szent templomod felé. Örökkévaló, szeretem lakhelyedet, hol fenséged lakozik, és imádkozom
és meghajlok, és térdet hajtok teremt m, az Örökkévaló el tt. Imám pedig hozzád száll, Örökkévaló, mikor
szívesen fogadod; Istenem, hallgass meg nagy szeretetedben, igaz h ségedben!
(4Mózes 24:5, Zsoltárok 5:8, 26:8, 69:14)

Hozzád fordulunk az elmúló év alkonyán, ahogy ezt el ttünk szüleink, az nemzedékük tette. Eléd
járulunk néped többi szent gyülekezetével együtt, hogy metisztítsd Izraelt évr l évre. Tisztíts meg
minket b neinkt l és újítsd meg létünket. Ahogy a sófár hangja visszhangzik bennünk, ébredjen fel
bennünk a jóra és az új életre való vágykozás. Adj bátorságot, hogy szinték legyünk
önmagunkhoz. Adj er t, hogy lezárjuk régi veszekedéseinket. Tégy elég bátorrá, hogy kifogások
nélkül tudjunk közeledni Feléd, és elég alázatossá ahhoz, hogy el tudjuk fogadni a megbocsájtást.
Tisri hónap újholdja felt nik az égen, megújulásunk jele.
Hálával áldjuk Nevedet, mert megéretted velünk ezt az id t.
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Báruch átá Ádonáj, Elohénú melech háolám,
sehechejánu v’kijmánu v’higijánu lázmán háze.

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki éltettél és fenntartottál bennünket, és megengedted, hogy
megérjük ezt az id t.

ekxa
Bárchú
Az el imádkozó állva, a tóraszekrény felé fordulva térdet hajt, majd meghajol:

:K ¨a§nd© ï§iÎz¤̀ EkxÄ
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Bárchú et-Ádonáj hámvorách.

Áldjátok az Örökkévalót, az áldottat!
A közösség állva, térdet hajtva, majd meghajolva válaszol:

Báruch Ádonáj hámvorách l’olám váed.
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Áldassék az Örökkévaló, az áldott, örökkön-örökké!
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jizekxae rny
A S'má és áldásai
Báruch átá Ádonáj Elohénú melech háolám áser
bidváró má’árív árávím, b’chochmá potéách s’árím,
uvitvuná m’sáne itím, umáchálíf et-házmáním,
umszádér et-hákochávím b’mism’rotéhem bárákíá
kirconó. Boré jom válájlá, golél ór mipné chósech
v’hósech mipné ór. Hámáávír jom uméví lájlá,
umávdíl bén jom uvén lájlá, Ádonáj c’váót s’mó. Él
cháj v'kájám támíd jimloch álénú l'olám váed.
Báruch átá Ádonáj, hámáárív árávím.
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Áldassál, Örökkévaló, Istenünk, világ királya, kinek szavára beesteledik, ki bölcsességgel megnyitja (a
napszakok) kapuit és ésszer en változtatja az id k szakaszait, felváltatja a napszakokat, rendszert tart fenn a
csillagok rhelyei tekintetében az égbolton, akarata szerint. Nappalt és éjjelt teremt, elgördíti a világosságot
a sötétség el l és a sötétséget a világosság el l, elmulasztja a napot, hozza az éjjelt és elválasztja a nappalt
az éjszakától. “Seregek Ura” az neve. , az él és állandó Isten fog uralkodni rajtunk örökké. Áldassál,
Isten, ki esteledni hagysz esténként.”

Áhávát olám bét Jiszráél ámchá áhávtá. Torá
úmicvot chukím umispátím otánú limádtá. Ál-kén
Ádonáj Elohénú, b’sochbénú uvkuménú nászíách
b’chukechá, v’niszmách v’nááloz b’divré torátechá
úmicvotechá v’chukotechá l’olám váed. Ki hém
chájénú v’orech jáménú, uváhem nehge jomám
válájlá. V’áhávátchá ál- tászír mimenú l’olámím.
Bárúch átá Ádonáj ohév et- ámó Jiszráél.
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Örök szeretettel szeretted Izrael házát, a Te népedet. Tórára, micvákra, törvényekre és jogszabályokra
tanítottál bennünket. Azért, Örökkévaló Istenünk, lefekvésünkkor és felkelésünkkor (egyaránt) elmélkedünk
törvényeiden, örvendezünk Tórád szaván és micváidon örök id kig, mert ezek rejtik életünk és napjaink
hosszát, rajtuk gondolkozunk éjjel és nappal. És szeretetedet ne vond meg t lünk soha. Áldassál,
Örökkévaló, ki szereti az népét, Izraelt.
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Szemünket jobb kezünkkel eltakarva:
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S’má Jiszráél, Ádonáj Elohénú, Ádonáj echád.
Halljad, Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy.
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Báruch sém k’vod málchutó l’olám váed.
Áldott a neve, dics uralma örök.

V’áhávtá ét Ádonáj Elohechá, b’chol-l’vávchá,
uvchol-náfs’chá, uvchol-m’odechá. V’hájú hádvárím
háéle, áser ánochí m’cávchá hájom ál-l’vávechá.
V’sinántám l’vánechá v’dibártá bám. B’sivt’chá
b’vétechá, uvlecht’chá váderech, uvsochb’chá
uvkumechá. Uksártám l’ot ál-jádechá. V’hájú
l’totáfot bén énechá. Uchtávtám ál-m’zuzot bétechá
uvisárechá.
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És szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész tehetségeddel! Ezek a
szavak pedig, amelyeket kijelölök neked a mai napon, legyenek a szívedben. Vésd be azokat gyermekeidbe,
szólj róluk mid n házadban ülsz és mid n az úton jársz, mid n lefekszel, és amikor felkelsz! Kösd azokat
jelül karodra, és legyenek azok homlokköt ül szemeid között, és írd azokat házad félfáira és kapuidba!
(5Mózes, 6 : 4 - 9)

V’hájá ím-sámoá tism’ú el-micvotáj áser ánochí
m’cáve etchem hájom, l’áhává et-Ádonáj Elohéchem
ulovdó b’chol-l’vávchem, uv’chol náfs’chem.
V’nátátí m’tár-árc’chem b’itó jore umálkós,
v’ászáftá d’gánechá v’tirs’chá v’jic’hárechá.
V’nátátí észev b’szádchá livhemt’chá v’ácháltá
v’szávátá. Hisámrú láchem pen-jifte l’vávchem,
v’szártem váávádtem Elohim áchérim
v’histáchávitem láhem. V’chárá áf-Ádonáj báchem
v’ácár et-hásámájim v’lo-jihje mátár váhádámá lo
titén et-j’vulá, váávád’tem m’hérá méál háárec
hátová áser Ádonáj notén láchem. V’sámtem
et-d’váráj éle v’ál- l’vávchem v’ál- náfs’chem,
uksártem otám l’ot ál-jedchem v’hájú l’totáfot bén
énechem. V’limádtem otám et-b’néchem l’dábér
bám, b’sívt’chá b’vétechá uvlecht’chá váderech
uv’sochb’chá uvkumechá. Uchtávtám ál-m’zuzot
bétechá uvisárechá. L’máán jirbú j’méchem vímé
v’néchem ál háádámá áser nisbá Ádonáj
láávotéchem látét láhem, kímé hásámájim ál-háárec.
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És lészen, hogyha hallgatva hallgattok parancsolataimra, amelyeket ma nektek parancsolok, hogy
szeressétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket és szolgáljátok t egész szívetekkel és egész lelketekkel, akkor
megadom országtok es jét a maga idejében, a korai es t és a kései es t, és begy jtöd gabonádat, mustodat
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és olajodat. És adok füvet mez dön barmod számára, és enni fogsz és jól fogsz lakni. Óvakodjatok, nehogy
csábításnak engedjen szívetek és eltérjetek és szolgáljatok más isteneket és leboruljatok el ttük; és
föllobbanjon az Örökkévaló haragja ellenetek és elzárja az eget, hogy ne legyen es és a föld ne adja meg
termését és elvesszetek csakhamar a jó ország színér l, amelyet az Örökkévaló nektek ad. Tegyétek ezeket a
szavaimat szívetekre és lelketekre, kössétek ket jelül kezetekre és legyenek homlokköt gyanánt szemeitek
között. Tanítsátok ezekre gyermekeiteket, beszélve róluk, mid n házadban ülsz és mid n az úton jársz,
mid n lefekszel és mid n fölkelsz. És írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra, hogy sokasodjanak
napjaitok és gyermekeitek napjai a földön, amelyr l megesküdött az Örökkévaló seiteknek, hogy nekik
adja, amíg csak ég lesz a föld fölött.
(5Mózes 11:13-21)

Vájomer Ádonáj el-Mose léémor: Dábér el-b'né
Jiszráél v'ámártá áléhem v'ászú láhem cicit ál-kánfé
vigdéhem l'dorotám, v'nátnú ál-cicit hákánáf p'tíl
t'chélet. V'hájá láchem l'cicit úrítem otó úzchártem
et-kol-micvot Ádonáj váászítem otám, v'lo-tátúrú
ácháré l'vávchem v'ácháré énéchem áser-átem
zoním ácháréhem. L'máán tizk'rú váászítem
et-kol-micvotáj vihjítem k'dosím LÉlohéchem. Ání
Ádonáj Elohéchem áser hocétí etchem méerec
Micrájim lihjot láchem LÉlohím. Ání Ádonáj
Elohéchem.
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És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Izráél fiaihoz és mondd nekik, hogy készítsenek
maguknak rojtot ruháik szögleteire nemzedékeiken át és tegyenek mindegyik szöglet rojtjára kék-bíbor
zsinórt. És legyen számotokra néz rojt, hogy lássátok azt és emlékezzetek az Örökkévalónak minden
parancsolatára és tegyétek meg azokat, hogy ne keressetek utat saját szívetek és saját szemetek után,
amelyek után ti paráználkodtok, hogy emlékezzetek és megtegyétek parancsolataimat és szentek legyetek
Isteneteknek. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki kivezettelek benneteket Egyiptom országából,
hogy legyek a ti Istenetek. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.
(4Mózes 15:37-41)
Emet veemuná kol-zot v’kájám álénú, ki hú Ádonáj
Elohénú, v’én zulátó, váánáchnú Jiszráél ámó.
Háosze g’dolot ád-én chéker, v’nifláot ád-én
miszpár. V’ráú vánáv g’vurátó sibchú v’hodú lismó
umálchutó b’rácon kiblú áléhem. Mose úvné Jiszráél
l’chá ánú sírá b’szimchá rábá, v’ámrú chulám:

Mí-chámochá báélim Ádonáj, mí kámóchá
nedár bákodes, norá t’hilot oszé fele.
Málchutchá Ádonáj Elohénú ráú vánechá ál hájám,
jáchád kulám hodú v’himlíchú v’ámárú:

Ádonáj jimloch l’olám váed.
V’neemár: Kí fádá Ádonáj et Jáákov ugáló mijád
cházák mimenú.
Báruch átá Ádonáj gáál Jiszráél.
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Igaz és hiteles mindez, és elfogadjuk, hogy az Örökkévaló az Istenünk, és nincs más kívüle, mi, Izrael pedig
az népe vagyunk. Végtelenül nagy tetteket és számtalan csodát visz végbe. Látván hatalmát, gyermekei
dicsérték és dics ítették nevét és jószántukból magukra vették uralmát. Mózes és Izrael fiai nagy örömmel
zengtek Neked éneket, s mondták együttesen: “Ki hasonlítható Hozzád, Örökkévaló, a hatalmasok közül? Ki
oly szent és magasztos, dics ségében félelmetes és csodatév ?” Gyermekeid megtapasztalták uralmadat a
tengernél. Mindannyian egyként dicsértek és elismerték hatalmadat, hirdetvén: “Az Örökkévaló uralkodni
fog örökkön-örökké!” Megíratott: “Mert megváltotta az Örökkévaló Jákobot és kiszabadította a nála er sebb
kezéb l.” Áldott vagy Te, Izrael megment je.
Háskívénú ávínú l’sálom v’háámidénú málkénú
l’chájím. Ufrosz álénú szukát slomechá v’táknénú
b’écá tová milfánechá v’hosiénú l’máán s’mechá.
V’hágén báádénú v’hászér méálénú ójév dever
v’cherev v’rááv v’jágon. Uvcél k’náfechá tásztírénú,
ki él somrénú umácilénú átá, ki él melech chánun
v’ráchum átá. Usmor céténú uvoénú l’chájím
ulsálom méátá v’ád olám. Ufrosz álénú szukát
slomechá. Báruch átá Ádonáj háporész szukát sálom
álénú v’ál-ámó Jiszráél v’ál-kol- háolám.

Ep¥M§ln© Epci¦
¥ nr©
£d§e mFlẄ§l Epi¦a`¨ Ep¥
ai¦MW
§ d©
dv̈r§
¥A Ep¥pT§ z
© §e LnFl§
¤ W z©Mqª Epi¥lr̈ UFx§tE .mi¦Ig© §l
Epc¥r©
£A o¥bd̈§e .Ln§
¤ W or©
© n§l Epri¦
¥ WFd§e Li¤pẗ§Nn¦ däFh
l¥va§ E .oFbï§e ar̈ẍ§e ax¤
¤g§e x¤aC¤ a¥iF` Epi¥lr̈¥n x¥qd̈§e
i¦M dŸ¨` Ep¥li¦Sn© E Epx§
¥nFW l¥̀ i¦M Epxi¥ Y§
¦ qY
© Li¤tp̈§M
Ep¥̀ FaE Epz`¥
¥ v xFn§WE .dŸ¨` mEgx§
©e oEP©g K¤ln¤ l¥̀
Epi¥lr̈ UFx§tE .ml̈Fr cr§
© e dŸr¥
© n mFlẄ§lE mi¦Ig© §l
mFlẄ z©Mqª UxFR©
¥ d .ï§i dŸ©` KExÄ .Ln¤ Fl§W z©Mqª
:ml̈Frd̈ÎlM̈Îlr§
© e l¥̀ ẍ§U¦i FOrÎl
© r§
© e Epi¥lr̈

Engedj lefeküdnünk, atyánk, békére, és kelts bennünket, királyunk, életre, terjeszd ki felettünk békéd sátrát
és láss el jó tanácsoddal. Segíts meg neved kedvéért, védelmezz bennünket és tarts távol t lünk ellenséget,
járványt, kardot, éhséget és bánatot. Rejts el bennünket szárnyaid árnyékában. Mert rz és megment
Istenünk vagy, mert Te, Isten, irgalmas és könyörületes király vagy. rizd meg indulásunkat és érkezésünket
életre és békére mostantól mindörökre. Vond fölénk békéd sátrát. Áldassál, Örökkévaló, ki a béke sátrát
terjeszted fölénk, Izrael és az egész világ fölé.
Szombaton:

V’sámrú v’né-Jiszráél et-hásábát láászot
et-hásábát l’dorotám b’rít olám. Béní uvén
b’né Jiszráél ót hí l’olám, ki-séset jámím ászá
Ádonáj et-hásámájim v’et-háárec uvájom
hásvií sávát vájináfás.

zFUr©
£l zÄ©Xd© Îz¤̀ l¥̀ ẍ§U¦iÎi¥pa§ Ex§nẄ§e
oi¥aE i¦pi¥A :ml̈Fr zix§
¦A m ¨ c§l zÄ©Xd© Îz¤̀
z¤WW
¥ Îi¦M ml̈Fr§l `i¦d zF` l¥̀ ẍ§U¦i i¥pA§
.ux¨
¤`d̈Îz¤̀§em¦in© Ẍ©dÎz¤̀ dF̈d§i dÜr̈ mi¦nï
:W©tP̈¦I©e z©aẄ iri¦
¦ aX
§ d© mFI©aE

Megtartsák azért Izrael gyermekei a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségr l
nemzetségre, örök szövetségül. Legyen közöttem és Izrael gyermekei között örök jel ez, mert hat
napon át teremtette az Örökkévaló a mennyet és a földet, a hetedik napon pedig megsz nt és
megnyugodott.
(2Mózes 31:16-17)
Tikú b’sofár bákesze l’jom chágénu. Ki chok
l’Jiszráél hú, mispát lÉlohé Jáákov.

g i¦M :Ep«¥Bg© mFi§l d¤qM¥ A© .xẗFW W ¤g©a Er§wY
¦
:aw« r«£©i i¥ l`¥l hR̈§Wn¦ .`Ed l¥̀ ẍ§U¦i§l

Fújjátok meg a kürtöt újholdkor, a gyülekezéskor, ünnepünk napján. Mert törvény ez Izrael számára, Jákob
Istenének rendelete.
(Zsoltárok 81:4-5)

5

dcinr
Ámidá
ima. Állva mondjuk.

:LzN̈¦
¤ dY
§ ci¦B©i i¦tE gŸ§tY
¦ i©zẗ§U ip̈c£̀
Ádonáj sz'fátáj tiftách ufí jágíd t'hilátechá
Uram! Nyisd fel ajkamat, hogy hirdesse dics ségedet!

zedn`e zea`
sök
Báruch átá Ádonáj Elohénú vélohé ávoténú
v’imoténú, Elohé Ávráhám, Elohé Jicchák, vélohé
Jáákov, Elohé Szárá, Elohé Rivká Elohé Léá,
vélohé Ráchél, háél hágádol hágibór v’hánorá, él
eljon, gomél chászádím tovím koné hákol v’zochér
chászdé ávot v’imáhot uméví g’ulá/goél livné
v’néhem l’máán s’mó b’áhává.

Zochrénú l'chájim, melech cháféc báchájim,
v'chotvénú b'széfer háchájim, l'máánchá
Elohím chájim.
Melech ozér umosíá umágén.
Báruch átá Ádonáj, mágén Ávráhám v’ezrát Szárá.

:EpizFO¦
¥ `§e EpizFa£̀
¥
i¥ l`¥e Epi¥ l¡` ï§i dŸ©` KExÄ
i¥ l¡` .awr©
£i i¥ l`¥e wg̈§v¦i i¥ l¡` md̈ẍ§a`© i¥ l¡`
l¥̀ d̈ .l¥gẍ i¥ l`¥e d¨`¥l i¥ l¡` dẅ§ax¦ i¥ l¡` dẍÜ
micq̈£
¦ g l¥nFB .oFi§lr¤ l¥̀ .`ẍFP©d§e xFA¦Bd© lFcB̈©d
zFdÖ¦`§e zFa¨` ic§
¥qg© x¥kFf§e .lM©d d¥pFw .mi¦aFh
Fn§W or©
© n§l m¤di¥pa§ i¥pa§ ¦l l¥̀ Fb/dN̈ªª̀§
ªB `i¦an¥ E
:dä£d`© A§
Ep¥azk̈§
§ e .mi¦Ig© A© u¥tg̈ K¤ln¤ .mi¦Ig© §l Epx§
¥kÇ̈f
:mi¦Ig© mi¦ l¡` L§pr©
© n§l .mi¦Ig© d© x¤tq¥ A§
:o¥bn̈E ri¦
© WFnE x¥fFr K¤ln¤
.dẍÜ zx§
©fr§
¤e md̈ẍ§a`© o¥bn̈ ï§i dŸ©` KExÄ

Áldassál, Örökkévaló, Istenünk, seink Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene, Sára Istene,
Rebeka Istene, Lea Istene és Ráhel Istene, a nagy, er s, félelmetes és felséges Isten, szeretet és jóság
árasztója és gazdája mindennek, aki emlékezetében tartja seink igaz voltát, és szeretetében megváltást hoz
utódaikra Neve kedvéért. Emlékezz ránk, hogy éljünk, életet kedvel Király, s jegyezz be bennünket az
Élet Könyvébe a Magad kedvéért, él Isten! Király, oltalmazó és segít pajzs vagy Te. Áldassál,
Örökkévaló, Ábrahám pajzsa és Sára védelmez je!
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zexeab
Isten ereje
Másív háruách umoríd hágesem, moríd hátál,
m’chálkél chájím b’cheszed, m’chájé métím
b’ráchámím rábím, szoméch noflím, v’rofé cholím
umátír ászurím, umkájém emunátó liséné áfár. Mí
chámochá báál g’vurot umí dome lách, melech
mémít umcháje umácmiách j’suá.

ax© dŸ©` miz¥
¦ n d¥Ig© n§ ï§i ml̈Fr§l xFA¦b dŸ©`
d¥Ig© n§ .c¤qg¤ A§ mi¦Ig© l¥M§lk© n§ .lḦ©d cixFn
¦ .ri¦
© WFd§l
mi¦lFg `¥tFx§e mi¦lt§ Fp K¥nFq .mi¦Ax© mi¦ng
£ x§
©A miz¥
¦n
i¦n .xẗr̈ i¥pi¥Wi¦l Fzp̈En¡` m¥Iw© n§ E .mixEq£̀
¦
xiY©
¦ nE
zi¦nn¥ K¤ln¤ .Kl̈ d¤nFc i¦nE zFxEa§B lr©
© A LFnk̈
:dr̈EW§i g© i¦nv§ n© E .d¤Ig© n§ E

mi¦Ig© §l eiẍEv§i x¥kFf ,mi¦ng
£ xd̈
© a©` LFnk̈ i¦n
.mi¦ng
£ x§
©A

Mí chámochá áv háráchámím, zochér j’curáv
l’chájim b’ráchámím.
V’neemán átá l’háchájot métím. Báruch átá Ádonáj,
m’chájé hámétím.

d¥Ig© n§ .ï§i dŸ©` KExÄ :miz¥
¦ n zFi£gd© §l dŸ©` on̈¡`p¤§e
:miz¥
¦ Od©

Te, Örökkévaló, a végtelen er vagy, Te életet adsz a halálon túl, aki harmatot hullat. Jóságosan tör dsz az
él kkel, életet adsz a halálon túl nagy irgalommal, támogatod az elesetteket, gyógyítod a betegeket,
feloldozod a megkötözötteket és h maradsz a porban szunnyadókhoz. Ki olyan, mint Te, Er k Ura? Ki
hasonlítható Hozzád? Király vagy, aki ölsz és éltetsz és segítséget sarjasztasz. Ki olyan, mint Te, irgalmas
Atya, ki irgalommal megemlékezik teremtményeir l, hogy éljenek? És h ségedben életet adsz a halálon
túl. Áldassál, Örökkévaló, ki életet adsz a halálon túl!

myd zyecw
Isten szentsége
El imádkozó:

eiÎlk̈§A mi¦ ec§we yecẅ j̈§ny
¦ §e yecẅ dŸ©`
.dl̈¤q j̈e§l§ld© §i

Átá kádos v'simchá kádos úkdosím b'chol-jom
j'hál'lúchá szelá.

Szent vagy Te és szent a Neved, és a szent lények nap mint nap Téged dics ítenek, szelá.
Közösség:

ux«¤`¨ d̈ lÇ̈k `l§n ,zF`ä§v ï§i ,WFcẅ ,WFcẅ ,WFcẅ
.FcFa§M

Kádos, kádos, kádos, Ádonáj c’váot, m’lo chol
háárec k’vódó.

Szent, szent, szent a Seregek Ura, az egész föld az

dics ségét zengi!

El imádkozó:

V’timloch átá, Ádonáj, l’vádechá ál kol máászechá
b’hár Cijon miskán k’vodechá uvIrusálájim ir
kodsechá, kákátuv b’divré kodsechá:

lM̈ lr© dẍ¥dn§ Epi¥ l¡` ï§i `Ed dŸ©` Kl§nz§
¦e
xir¦ m¦i©lÿExi¦aE .LcFa§
¤ M o©My
§ n¦ oFI¦v x©dA§ .Li¤yr©
£n
:L«W
¤ cẅ
§ ix§
¥ac§
¦A aEzM̈©M .L¤Wcẅ
§

És egydül te, Örökkévaló, fogsz uralkodni minden m veden Cion hegyén, hol dics séged lakik, és
Jeruzsálemben, szentséged városában, amint szent szavaidban írva van:
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Közösség:

.DïEl§ld© ,xcë xc§l ,oFI¦v K¦i«© l¡` ,ml̈Fr§l ï§i Kl§n¦i

Jimloch Ádonáj l’olám, Elohájich Cijon, l’dor
vádor, hál’lújáh.

Örökké uralkodni fog az Örökkévaló, Istened, Cion, nemzedékr l nemzedékre, halleluja!
El imádkozó:

,j̈ic¤r§
£lA© n¦ © el¡` oi¥̀§e ,j̈¤n§W ` ¨ep§e dŸ©` Wecẅ
ecT̈©d l¥̀ d̈§e hR̈§WO¦ A© ze`ä§v ï§i D©Ab§¦I©e ,aEzM̈©M
.dẅc̈§vA¦ WC§
¥w¦p

Kádos átá v’norá s’mechá, v’én Eloáh mibáládechá,
kákátuv: Vájigbáh Ádonáj c’váot bámispát, v’háÉl
hákádos n’kádés bic’dáká.

Szent vagy Te, és félelemetes a Neved, és nincs más Isten, csak Te. Amint írva van: Felmagasztosul a
Seregek Ura az ítélkezésben és Isten megszenteltetik az igazságosságban.
Együtt:

.WFcT̈©d K¤lO
«¤ d© ,ï§i dŸ©` KExÄ

Báruch átá Ádonáj, hámelech hákádos.

Áldott légy Te, Örökkévaló, a szent Király!

meid zyecw
Az ünnep megszentelése
Átá v’chártánu mikol háámim, áhávtá otánu v’rácítá
bánu, v’romámtánu mikol hál’sonot, v’kidástánu
b’micvotechá, v’kérávtánu málkénu láávodátechá,
v’szimchá hágádol v’hákádos álénu kárátá. Vátitén
lánu, Ádonáj Elohénu, b’áhává et jom (szombaton:
hásábát háze v’et jom) házikáron háze, jom
(szombaton: zichron) t’ruá (szombaton: b’áhává) mikrá
kodes, zécher liciját Micrájim.

z̈i¦vẍ§e Epz̈F` Ÿ§ad© `¨ mi¦Ord̈
© lM̈¦n EpŸx©
§ga§ dŸ©`
.LizF§
¤ vn¦ A EpY§yC¦w§e .zFpFWN©d lM¦n EpY§nn© Fx§e .EpÄ
WFcT̈©d§e lFcB̈©d L§nW
¦ §e .Lz
¤ c̈Far©
£l Ep¥M§ln© EpŸ§ax¥
©w§e
mFi z¤̀ dä£d`© A§ Epi¥ l¡` ï§i Epl̈ oY
¤ Y©
¦ e :z̈`ẍẅ Epi¥lr̈
(oFx§k¦f) mFi .d¤Gd
© oFxM̈¦Gd© (mFi z¤̀§e .d¤Gd© zÄ©Xd© )
z©`i¦vi¦l x¤k¥f .W ¤w `ẍ§wn¦ (dä£d`© A§ ) dr̈ExY
:m¦iẍ§vn¦

Kiválasztottál minket az összes nép közül, hogy szeress minket és örvendezz rajtunk, kiválasztottál minket a
más nyelvet beszél k közül és megszenteltél parancsolataiddal. Közel vontál magadhoz, királyunk, hogy
szolgáljunk téged, és elneveztél minket nagy és szent Neveddel. És nekünk adtad, Örökkévaló, Istenünk,
szeretettel (a szombat és) az emlékezés napját, a sófárfúvás (emlékezetének) napját (szeretettel,) szent
gyülekezésre, az egyiptomi kivonulás emlékezetére.
Elohénu vÉlohé ávoténu, jáálé v’jávo, v’jágíjá,
v’jéráe, v’jéráce, v’jisámá, v’jipákéd, v’jizáchér
zichronénu ufikdonénu, v’zichron ávoténu, v’zichron
másíjách ben Dávid ávdechá, v’zichron J’rusálájim
ír kodsechá, v’zichron kol ámchá bét Jiszráél
l’fánechá, liflétá, l’tová, l’chén ulcheszed
ulráchámim, l’chájim ulsálom, b’jom házikáron
háze. Zochrénu, Ádonáj Elohénu, bó l’tová,
ufokdénu vó livráchá, v’hosijénu vó l’chájim.
Uvidvár j’suá v’ráchámim, chúsz v’chonénu,
v’ráchém álénu v’hosijénu, ki élechá énénu, ki él
melech chánún v’ráchúm átá.
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,d¤̀ ẍ¥i§e ,ri«
© ¦B©i§e ,`aï§e d¤lr©
£i ,Epi«zFa£̀
¥
i¥ l`¥e Epi«¥ l¡`
,Ep«¥pFc§wt¦ E Ep«p¥Fx§k¦f x¥kG̈¦i§e ,c¥wR̈¦i§e ,r©nẌ¦i§e ,d¤vẍ¥i§e
,L«C§
¤ar© c¦eC̈ o¤A g© i«W
¦ n̈ oFx§k¦f§e ,Epi«zFa£̀
¥
oFx§k¦f§e
zi¥A L§Or© lMÇ̈ oFx§k¦f§e ,L«W
¤ cẅ
§ xir¦ m¦i«©lẄEx§i oFx§k¦f§e
c¤qg
«¤ §lE o¥g§l ,däFh§l ,dḧi¥lt§ ¦l ,Li«p¤ẗ§l l¥̀ ẍ§U¦i
.d¤Gd© oFxM̈¦Gd
© mFi§A ,mFlẄ§lE mi¦Ig© §l ,mi¦ng£ x§
©lE
,dk̈ẍ§a¦l Fa Ep«c§
¥wtE
Ç̈ ,däFh§l FA ,Epi«¥ l¡` ï§i ,Epx§
«¥kÇ̈f
qEg ,mi¦ng
£ x§
©e dr̈EW§i x©ac¦
§ aE .mi¦Ig© §l Fa Epri¦
«¥ WFd§e
i¦M ,Epi«¥pir¥ Li«¤l ¥̀ i¦M ,Epri¦
«¥ WFd§e Epi«¥lr̈ m¥gx§
©e ,Ep«¥Pg§
Ç̈ e
.dŸ«`¨ mEgx§
©e oEP©g K¤ln
«¤ l¥̀

Istenünk, seink Istene! Szálljon hozzád, érkezzék elébed, fogdtassék szívesen, láttassék és hallgattassék
meg, jusson eszedbe említésünk és emlékezetünk, atyáink emlékezete, Dávid szolgád ivadéka, a Messiás
emlékezete, szent városod, Jeruzsálem emlékezete és egész néped, Izrael emlékezete, s hozzon szabadulást,
jólétet, kegyet és szeretet és irgalmat, életet és békét a mai Emlékezés napja alkalmából! Emlékezz meg
rólunk ma, Örökkévaló, Istenünk, javunkra, mérj ránk e napon áldást, segíts meg minket ma, hogy
élhessünk. A megváltás és könyörület dolgában pedig szánj meg minket, légy kegyes hozzánk, légy
irgalommal irántunk és segíts meg minket, hisz rajtad függ szemünk, hiszen kegyelmes és irgalmas uralkodó
Isten vagy!

WC©
¥wn§ .ux¨
¤`d̈ÎlM̈Îlr© K¤ln¤ ii dŸ©` KExÄ
:oFxM̈¦Gd© mFi§e l¥̀ ẍ§U¦i(§e zÄ©Xd© )

Báruch átá Ádonáj, melech ál kol háárec, m’kádés
(hásábát v’)Jiszráél v’jom házikáron.

Áldassál, Örökkévaló, az egész világ uralkodója, ki megszenteli (a szombatot,) Izraelt és az emlékezés
napját!

dcear
Istenszolgálat
R’cé Ádonáj Elohénú, b’ámchá Jiszráél v’litfilátám
s’é, uvráchámechá hárábím táchpoc bánú v’tásre
s’chinátchá ál Cijon. V’techezená énénú b’súvchá
l’Cijon b’ráchámím. Báruch átá Ádonáj,
hámácházír s’chinátó l’Cijon.

,dr§
¥W mz̈N̈¦tz¦
§ l§e l¥̀ ẍ§U¦i L§Or§
© A ,Epi«¥ l¡` ï§i ,d¥vx§
Lzp̈i¦
§ kW dx§
¤Wz
© §e EpÄ uR§gY
© mi¦Axd̈
© Lin¤ g
£ x§
©aE
.mi¦ng
£ x§
©A oFI¦v§l L§aEW§A Epi«p¥ir¥ dp̈i«¤fg
¡ z§
¤ e :oFI¦v lr©
:oFI¦v§l Fzp̈i¦kW
§ xi¦fg
£ O© d© ,ï§i dŸ©` KExÄ

Legyen tetsz neked, Örökkévaló, Istenünk néped, Izrael, és hallgasd meg imáit. Örvendj bennünk a Te
nagy kegyelmedben, hogy a Te jelentléted pihenjen Cionon. Add, hogy lássa szemünk, amint visszatérsz
Cionba irgalommal. Áldott légy Te, Örökkévaló, aki visszahelyezi jelenlétét Cionba.

d`ced
Hála
Modím ánáchnú lách seátá hú Ádonáj Elohénú
vélohé ávoténú v’imoténú l’olám váed, cúr chájénú
mágén jisénú átá hú l’dor vádor. Node l’chá
unszápér t’hilátechá ál-chájénú hámszurím
b’jádechá, v’ál nismoténú hápkudót lách,
v’ál-niszechá seb’chol-jom imánú. V’ál nifl’ótechá
v’tovotechá seb’chol-ét, erev vávoker v’cohorájim.
Hátov kí ló-chálú ráchámechá, v’hámráchém kí-ló
támú chászádechá, méolám kivínú lách.
Uchtov l’chájim tovím kol b’né v’rítechá.
V’chol háchájím jodúchá szelá, víhál’lú et simchá
beemet, háél j’suáténú v’ezráténú szelá. Báruch átá
Ádonáj, hátov simchá ul’chá náe l’hodot.
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i¥ l`¥e Epi¥ l¡` ii `Ed dŸ©`W
¤ .Kl̈ Ep§g©p £̀ micFn
¦
o¥bn̈ .Epi¥Ig© xEv .crë
¤ ml̈Fr§l EpizFO¦
¥ `§e EpizFa£̀
¥
x¥Rq© p§ E L§N dcFp
¤ .xFcë xFc§l `Ed dŸ©` Epr§
¥W¦i
EpizFn§
¥ Wp¦ Îlr§
© e .Lcï§
¤ A mixEq§
¦ Od© Epi¥Ig© Îlr© LzN̈¦
¤ dY
§
.EpÖr¦ mFiÎlÇ̈k§AW
¤ Li¤Q¦pÎlr§
© e .Kl̈ zFcEw§Rd©
x¤aë ax¤r¤ .zrÎlÇ̈
¥ k§AW
¤ LizFaFh§
¤
e LizF`§
¤ lt§ ¦pÎlr§
©e
i¦M m¥gx§
©nd© §e .Li¤n£gx© ElÇ̈k `l i¦M aFH©d :m¦iẍÇd
¢v§
Ç̈ e
:Kl̈ Epi¦Ew¦ ml̈Fr¥n .Licq̈£
¤ g EO©z `l

.L«zi
¤ x§
¦a i¥pA§ lÇ̈M mi¦aFh mi¦Ig© §l aFz§kE
.z¤n¡`A¤ L§nW
¦ z¤̀ El§Nd© i¦e .dl̈¤q LEcFi mi¦Ig© d© lk§e
.ii dŸ©` KExÄ :dl̈¤q Epz
¥ ẍ§fr§
¤e Epz
¥ r̈EW§i l¥̀ d̈
:zFcFd§l d¤̀p̈ L§lE L§nW
¦ aFH©d

Hálásak vagyunk, hogy Te vagy, Örökkévaló, Istenünk és seink Istene mindörökké. K sziklánk, életünk
szirtje vagy és ment pajzsunk nemzedékr l nemzedékre. Hálát adunk Neked és dicséretedet hirdetjük
életünkért, melyet kezedben tartasz, és lelkünkért, melyet óvsz, és a jelekért, melyek nap mint nap kísérnek
minket, és csodáidért és jóságodért, melyek mindig velünk vannak, este, reggel és délben. Te vagy a jóság,
mert irgalmadnak nincs határa, Te vagy az irgalom, mert szereteted nem sz nik. Örökre Beléd helyeztük
reményünket. És mindezért legyen a Te neved, Királyunk áldott és magasztalt mindörökké.
Jegyezd be jó életre szövetséged tagjait!
Minden él legyen hálás Neked, szelá. És dicsérjék és áldják a nevedet, a nagyságát, igazsággal. Isten vagy,
aki megment és oltalmaz minket. Áldassál, Örökkévaló, akinek neve Jó és akit hála illet.

mely
Béke
Sálom ráv ál Jiszráél ámchá tászím l’olám,
kí átá hú melech ádon l’chol-hásálom,
v’tov b’énechá l’váréch et ám’chá Jiszráél
b’chol-ét uv’chol-sáá bislomechá.

.ml̈Fr§l mi¦UŸ L§Or© l¥̀ ẍ§U¦i lr© aẍ mFlẄ
.mFlẄ©dÎlk̈§l oFc¨` K¤ln¤ `Ed dŸ©` i¦M
l¥̀ ẍ§U¦i L§OrÎz¤̀
©
Kxä§
¥ l Li¤pir§
¥A aFh§e
:L¤nFl§WA¦ dr̈Ẅ lk̈§aE zr¥ lk̈§A

B’széfer chájím, nizáchér v’nikátév l’fánechá, ánáchnú
v’chol ámchá bét Jiszráél, l’chájim tovím ulsálom.

lÇ̈k§e Ep§g«©p £̀ ,Li«¤pẗ§l azM̈¦
¥ p§e x¥kG̈¦p ,mi¦Ig© x¤tq«¥ A§
.mFlẄ§lE mi¦aFh mi¦Ig© §l ,l¥̀ ẍ§U¦i zi¥A L§Or©

Báruch Átá Ádonáj, hámváréch et ámó Jiszráél básálom.

.mFlẌ©A l¥̀ ẍ§U¦i FOr© z¤̀ Kxä§
¥ nd© ,ï§i dŸ©` KExÄ

Adj teljes békét népednek, Izraelnek mindörökre. Mert Te Király vagy, minden béke ura, és jónak tetszik a
Te szemedben az, hogy népedet Izraelt mindig és mindenkor megáldd békéddel. Az élet, az áldás, a
békesség és a jó megélhetés könyvében említtessünk meg és jegyeztessünk be, mi és egész néped, Izrael
háza, színed el tt, jó éltre és békére! Áldassál, Örökkévaló, aki békével áldja meg népét, Izraelt!

Eloháj n’cor l’soní mérá, v’sziftotáj midábér mirmá,
v’limkál’láj náfsí tidom, v’náfsí keáfár lákol tihje.
P’tách libí b’Torátechá, v’ácháré micvotechá tirdof
náfsí, v’chol hákámim áláj l’ráá m’hérá háfér
ácátám v’kálkél máchs’votám.
Jihjú l’rácon imré-fí, v’hegjon libí l’fánechá,
Ádonáj curí v’goálí.
Osze sálom bimromáv, hú jáásze sálom álénú
v’ál-kol-Jiszráél, v’ál-kol-b’né Ádám.

x¥AC¦
©n i©zFz§tU
¦ §e .rẍ¥n i¦pFW§l xv§p i© l¡
`
M©l xẗr̈¤M i¦Wt§ ©p§e .mCz
¦ i¦Wt§ ©p i©l§lw© n§ ¦l§e .dn̈x¦
§n
Cx§Y
¦ LizF§
¤ vn¦ ix£
¥g`© §e .Lz
¤ ẍFz§A i¦A¦l g©zR§ :d¤id§ Y
¦
x¥td̈ dẍ¥dn§ dr̈ẍ§l i©lr̈ mi¦nT̈©d lÇ̈k§e .i¦Wt§ ©p
.i¦tÎix§
¥n`¦ oFvẍ§l Ei§d¦i :mŸFa§Wg§ n© l¥w§lw© §e mz̈v̈r£
:i¦l £ b§e ixEv
¦ dF̈d§i .Li¤pẗ§l i¦A¦l oFi§bd¤§e
Epi¥lr̈ mFlẄ d¤Ur©
£i `Ed .ein̈Fx§nA¦ mFlẄ d¤ r
:mc̈¨`Îi¥pA§ ÎlÇ̈M lr§
© e l¥̀ ẍ§U¦iÎlÇ̈MÎlr§
©e

Istenem, add, hogy nyelvem ne ártson és ajkaim ne ejtsenek ki hazugságot. Add, hogy csendben maradjak,
ha átkoznak engem és lelkem alázatos és békés maradjon mindenkivel szemben. Nyisd meg szívemet tanaid
el tt és adj akaratot, hogy gyakoroljam ket. Add, hogy az ártó szándékkal készített tervek semmivé
foszoljanak. Fogadd el szám szavait és szívem meditációját, Örökkévaló, sziklám és megment m.
, aki békét teremt legfentebb, adjon békét nekünk és egész Izraelnek és a föld minden lakójának, és
mondjátok: Ámen!
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epkln epia`
Ávínu Málkénu
Ávínu Málkénu, chátánu l’fánechá.
Ávínu Málkénu, én lánu melech zulátechá.
Ávínu Málkénu, ászé imánu l’máán s’mechá.
Ávínu Málkénu, chádés álénu sáná tová.
Ávínu Málkénu, kálé dever v’cherev v’rááv us’ví
umáschí umágéfá mib’né v’ritechá.
Ávínu Málkénu, bátél méálénu kol g’zérot kásot.
Ávínu Málkénu, selách r’fuá s’lémá l’cholé
ámechá.
Ávínu Málkénu, m’chál lánu uszlách l’chol
ávonoténu.
Ávínu Málkénu, kotvénu b’széfer párnászá
v’chálkálá.
Ávínu Málkénu, z’chor kiáfár ánáchnu.
Ávínu Málkénu, zochrénu l’chájim tovim.
Ávínu Málkénu, kotvénu b’széfer g’ulá visuá.
Ávínu Málkénu, hárém keren Jiszráél ámechá.

.Li«¤pẗ§l Ep`«ḧg̈ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.L«zl̈Ef
¤ K¤ln
«¤ Ep«l̈ oi¥̀ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.L«n¤ W
§ or«
© n© §l Ep«Ör¦ d¥Ur£ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.däFh dp̈Ẅ Epi«¥lr̈ WC©
¥g ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
i¦aW
§ E ar̈ẍ§e ax«¤g¤§e x¤aC«¤ d¥NM© ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.L«zi
¤ x§
¦a i¥pA§ n¦ dẗ¥Bn© E zi¦gW
§ n© E
.zFWẅ zFx¥fB§ lM̈ Epi«¥lr̈¥n l¥HA© ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.L«O¤ r© i¥lFg§l dn̈¥lW
§ d¨`Etx§ g©lW
§ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.Epi«zFpe
¥ r£ lk̈§l g©lq§ E Ep«l̈ l©gn§ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.dl̈M̈§lk© §e dq̈p̈x©
§R x¤tq
«¥ A§ Ep«a¥ zM̈
§ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.Ep§g«p̈ £̀ xẗr̈ i¦M xFkf̈ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.mi¦aFh mi¦Ig© §l Epx§
«¥kf̈ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.dr̈EWi¦e dN̈ ª̀§B x¤tq
«¥ A§ Ep«a¥ zM̈
§ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.L«O¤ r© l¥̀ ẍ§U¦i ox«¤w¤ mxd̈
¥ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨

Ávínu Málkénu, hácházirénu bit’suvá slémá
l’fanechá.
Ávínu Málkénu, s’má kolénu, chusz v’ráchém
álénu.

.Li«¤pẗ§l dn̈¥lW
§ däEWz¦
§ A Epxi¦
«¥ fg
£ d© ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.Epi«¥lr̈ m¥gx§©e qEg ,Ep«¥lFw r©nW
§ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨

Ávínu Málkénu, chámol álénu v’ál olálénu v’tápénu.
Ávínu Málkénu, t’hi hásáá házot s’át ráchámim v’ét
rácon milfánechá.

.Ep«R¥ h
© §e Epi«¥ll̈Fr lr§
© e Epi«¥lr̈ lFn£g ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
mi¦ng
£ x© zr§
© W z`G©d dr̈Ẍ©d `¥dY
§ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.Li«¤pẗ§Nn¦ oFvẍ zr§
¥e

Ávínu Málkénu, ászé l’máán hágurim ál sém
kodsechá.
Ávínu Málkénu, ál t’sivénu rékám milfánechá.

.L«W
¤ cẅ
§ m¥W lr© mi¦bEx£d or«
© n© §l d¥Ur£ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.Li«¤pẗ§Nn¦ mẅix¥ Ep«a¥ i¦WY
§ l©` ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨

,mi¦Ur©
£n Ep«Ä oi¥̀ i¦M ,Ep«¥pr©
£e Ep«P¥g̈ ,Ep«M¥ §ln© Epi«a¦ `¨
.Epri¦
«¥ WFd§e c¤qg
«¤ ë dẅc̈§v EpÖr¦ d¥Ur£
Ávínu Málkénu, chánénu váánénu ki én bánu máászim,
ászáé imánu c’dáká vácheszed v’hosiénu.
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Atyánk, királyunk, vétkeztünk el ttted.
Atyánk, királyunk, rajtad kívül nincs más királyunk.
Atyánk, királyunk, tégy velünk jót a magad kedvéért!
Atyánk, királyunk, adj nekünk egy jó új évet!
Atyánk, királyunk, tarts távol járványt, fegyvert, éhséget, fogságot, pusztulást és kivégzést
szövetséged tagjaitól!
Atyánk, királyunk, szüntess meg minden minket sújtó törvényt!
Atyánk, királyunk, hozz teljes gyógyulást néped betegeinek!
Atyánk, királyunk, bocsáss meg nekünk, és felejtsd el minden vétkünket!
Atyánk, királyunk, jegyezz fel bennünket a tisztes élet és megélhetés könyvébe!
Atyánk, királyunk, emlékezz rá, hogy mi porból vagyunk!
Atyánk, királyunk, emlékezz ránk, hogy jó életünk legyen!
Atyánk, királyunk, jegyezz fel minket a Megváltás és a Segítség Könyvébe!
Atyánk, királyunk, emeld fel Izraelt, népedet!
Atyánk, királyunk, segíts visszatérnünk Hozzád, teljes megbánásban!
Atyánk, királyunk, hallgasd meg hangunkat, irgalmazz nekünk, és szeress minket!
Atyánk, királyunk, kímélj meg minket, kisdedeinket és gyermekeinket!
Atyánk, királyunk, legyen ez az óra az irgalom órája, és a Te jóakaratod ideje!
Atyánk, királyunk, tedd ezt azokért, akik megölettek szent nevedért!
Atyánk, királyunk, ne küldj el minket üresen magadtól!
Atyánk, királyunk, kegyelmezz nekünk, és hallgass meg minket, mert nincsenek jótetteink;
tégy velünk igazságot és szeretetet, és ments meg minket!
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dxezd z`ixw xcq
A Tóra-olvasás szertartása
A közösség feláll.

jenk oi`
Én kámóchá

Én kámóchá váelohím, Ádonáj v’én k’máászechá. Málchút’chá
málchút kol olámím,
umemsált’chá b’chol dor vádor.
Ádonáj melech, Ádonáj málách, Ádonáj jimloch l’olám váed.
Ádonáj oz l’ámó jitén, Ádonáj j’váréch et ámó vásálom.

.Li«U
¤ r©
£nM§ oi¥̀§e ,ï§i ,mi¦ l¡`ä LFnM̈
« oi¥̀
,mi¦nl̈r lMÇ̈ zEk§ln© LzEk§
§ ln©
.xcë xC lÇ̈k§A LY§
§ lW
© n§ nE
¤
.crë
¤ ml̈r§l Kl§n¦i ï§i ,Kl̈n̈ ï§i ,K¤ln
«¤ ï§i
.mFlẌ©a FOr© z¤̀ Kxä§
¥ i ï§i ,oY¦
¥ i FOr§
© l fr ï§i

Nincs más rajta kív l. Nincs olyan az istenek közt, mint Te, Örökkévaló, és semmi sem hasonlítható
veidhez. Királyságod örök királyság, Te uralkodsz minden nemzedéken. Az Örökkévaló uralkodott, az
Örökkévaló uralkodik és uralkodni fog örökkön örökké. Az Örökkévaló er t ad népének, az Örökkévaló
megáldja népét békével.

Áv háráchámim, hétívá virconchá et Cijon, tivne
chomot J’rusálájim, ki v’chá l’vád bátáchnu, melech
Él rám v’niszá, Ádon olámim.

d¤pa§ Y
¦ ,oFI¦v z¤̀ L§pFvx¦
§a däih¦« i¥d ,mi¦ng
£ xd̈
© a©`
l¥̀ K¤ln
«¤ ,Ep§gḧ
« Ä c©a§l L§a i¦M .m¦i«l̈ẄEx§i zFnFg
.mi¦nl̈Fr oFc£̀ ,`V̈¦p§e mẍ

Irgalom Atyja, legyen tetsz neked jót tenni Cionnal, építsd Jeruzsálem falait, hisz csak benned bízunk
Király, fenséges, nagy Isten, Örök Uralkodó!

A Tóra-szekrény kinyitása és a Tóra-tekercs kivétele közben mondjuk:

reqpa idie
Vájhí binszoá
Vájhí binszoá hááron vájomer Mose, kumá, Ádonáj,
v’jáfucú ojvechá, v’jánuszú m’szánechá mipánechá,
kí miCijon técé Torá, udvár Ádonáj m’Irusálájim.

,ï§i ,dn̈Ew ,d¤ n xn`«
¤ I©e ox¨`d̈ rF
© q§
« pA¦ i¦d§i©e
.Li«p¤R̈¦n Li«¤̀ §pU
© n§ Eq«pªï§e ,Li«a¤§i` Ev«tï
ª §e
.m¦i«l̈ẄExi¦n ï§i x©acE
§ ,dẍFz `¥vY
¥ oFI¦Sn¦ i¦M

Mikor elindult a frigyláda, így szólt Mózes: „Kelj fel, Örökkévaló, hogy szétszéledjenek ellenségeid,
meneküljenek el led gy löl id!” Mert Cionból jön a Tan, az Örökkévaló szava Jeruzsálemb l.
(4Mózes 10:35)
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dxez ozpy jexa
Báruch senátán Torá
Báruch senátán Torá l’ámó Jiszráél bikdusátó.

.FzẌc§
ªwA¦ l¥̀ ẍ§U¦i FOr§
© l dẍFY o©zP̈¤W KExÄ

S’má Jiszráél, Ádonáj Elohénú, Ádonáj echád.

.cg̈¤̀ ï§i ,Epi«¥ l¡` ï§i ,l¥̀ ẍ§U¦i r©nW
§
.Fn§W `ẍFp§e WFcẅ ,Ep«¥pFc£̀ lFcB̈ ,Epi«¥ l¡` cg̈¤̀
.eC̈§g©i Fn§W dn̈§nFx§pE ,iY¦
¦ ` ïi©l ElC©
§B

Echád Elohénú, gádol ádonénú, kádos v’norá s’mó.
Gádlú l’Ádonáj ití, unrom’má s’mó jáchdáv.

Áldott legyen, aki Szentségében Tórát adott népének, Izraelnek! Halljad, Izrael, az Örökkévaló a mi
Istenünk, az Örökkévaló egy. Egy a mi Istenünk, nagy a mi Urunk, Neve szent és félelmetes. Hirdessük az
Örökkévaló nagyságát és dicsérjük Nevét együtt!
A közösség leül, majd a Tóra-tekercs „vetk ztetése” alatt éneklik:

`id miig ur
Éc chájim hí

Éc chájím hí lámácházíkím bách, v’tomchehá m’usár.
D’ráchehá dárché noám, v’chol n’tívotechá sálom.

.xẌ ª̀§n d̈i«k¤ § z§e ,DÄ mi¦wi¦fg
£ O© ©l `i¦d mi¦Ig© ur¥
.mFlẄ d̈i«zFai
¤ z§
¦ p lÇ̈k§e ,mr© p« i¥kx§c© d̈i«k¤ ẍC§

Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok! Útjai gyönyör séges utak, és
minden ösvénye békesség.
(Példabeszédek 3:18; 3:17)
A közösség feláll.

dxez xtq zdabd
A Tóra felmutatása
V’zot háTorá áser szám Mose lifné b’né Jiszráél
Torá civá lánú Mose, morásá k’hilát Jáákov. Háél
támím dárkó, imrát Ádonáj c’rufá, mágén hú l’chol
háchoszím bó.

l¥̀ ẍ§U¦i i¥pA§ i¥pt§ ¦l d¤Wn mÜ x¤W £̀ dẍFY©d z`f§e
l¥̀ d̈ .awr©
£i z©Nd¦ w§ dẄẍFn ,d¤ n Ep«l̈ dË¦v dẍFY
lk§l `Ed o¥bn̈ ,dẗEx§v ï§i zx§
©n`¦ ,FMx§C© mi¦nŸ
.FA mi¦ g©d

Ez a Tóra, amit Mózes Izrael gyermekei elé tett. Mózes szólított fel minket arra, hogy kövessük a Tórát,
Jákob közösségének örökségét. Az Isten útja tökéletes, az Örökkévaló szava igaz. Pajzsa mindazoknak,
akik bíznak benne.
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dxezd z`ixw
A Tóra-olvasás áldásai
A Tórához felhívott ezt mondja:

.K ¨a§nd© ï§i z¤̀ EkxÄ
§

Bárchú et Ádonáj hámvorách.

Áldjátok az Örökkévalót, az áldottat!
A közösség, aztán a felhívott:

Báruch Ádonáj hámvorách l’olám váed.

.crë
¤ ml̈Fr§l K ¨a§nd© ï§i KExÄ

Áldassék az Örökkévaló, az áldott, örökkön-örökké!
A Tórához hívott áldást mond:

Báruch Átá Ádonáj Elohénú melech háolám, áser
báchár bánú mikol háámím v’nátán lánú et Torátó.
Báruch Átá Ádonáj, notén háTorá.

x©gÄ« x¤W £̀ ,ml̈Frd̈ K¤ln
«¤ Epi«¥ l¡` ï§i dŸ©` KExÄ
KExÄ .FzẍFY z¤̀ Ep«l̈ o©z«p̈§e mi¦Ord̈
© lM¦
Ç̈ n Ep«Ä
.dẍFY©d ozFp
¥ ,ï§i dŸ©`

Áldassál, Örökkévaló, Istenünk, a világ királya, aki kiválasztott minket minden nép közül,
hogy nekünk adja Tóráját. Áldassál, Örökkévaló, aki a Tórát adja.

A felolvasás után a felhívott ezt mondja:

Báruch Átá Ádonáj Elohénú melech háolám, áser
nátán lánú torát emet, v’chájé olám nátá b’tochénú.
Báruch Átá Ádonáj, notén háTorá.

o©z«p̈ x¤W £̀ ,ml̈Frd̈ K¤ln
«¤ Epi«¥ l¡` ï§i dŸ©` KExÄ
KExÄ .Ep«k¥ Fz§A r©hp̈ ml̈Fr i¥Ig© §e ,zn¡
¤ ` zxFY
© Ep«l̈
.dẍFY©d ozFp
¥ ,ï§i dŸ©`

Áldassál, Örökkévaló, Istenünk, a világ királya, aki igaz Tant adott nekünk és örök életet helyezett belénk.
Áldassál, Örökkévaló, aki a Tórát adja.
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dxezl dlerl jxay in
A Tórához felhívott megáldása
Férfire:

Mi sebérách ávoténu: Ávráhám, Jicchák, Jáákov,
v’imoténu: Szárá, Rivká, Ráchél v’Léá, hú j’váréch et
_________ ben ________ seálá lichvod Hámákom,
lichvod háTorá, (lichvod háSábát,) lichvod jom tov. Hú
Hám’kor Háchájim j’chájéhú v’jism’réhú mikol-cárá
v’cuká umikol-negá umáchálá, v’jislách bráchá
v’hácláchá b’chol-máászé jádáv, vivárchéhú
im-kol-Jiszráél echáv v’áchjotáv. V’nomár ámén.

,awr©
£i§e wg̈§v¦i md̈ẍ§a`© Epi«zFa£̀
¥
Kx¥
©A ¤ i¦n
Kxä§
¥ i `Ed ,d¨`¥l§e l¥gẍ dẅ§ax¦ dẍÜ EpizFO¦
¥ `§e
cFa§kl¦ dl̈r̈¤ ________ o¤A ________ z¤̀
cFa§k¦l (zÄ©Xd© cFa§k¦l) ,dẍFY©d cFa§k¦l ,mFwÖ©d
Edx§
«¥nW
§ ¦i§e Edi¥Ig© §i mi¦ig© d© xFw§nd© `Ed .aFh mFi
g©lW
§ ¦i§e ,dl̈£gn© E r©b«¤pÎlM̈¦nE dẅEv§e dẍv̈ÎlM̈¦n
Ed¥kxäi¦
§ e ,eic̈ï d¥yr©
£nÎlk̈§A dg̈l̈§vd© §e dk̈ẍ§A
.o¥n`¨ x©n`p§e .eiz̈Fi§g`© §e eig̈¤̀ l¥̀ ¨y
§ ¦iÎlM̈Îmr¦

re:

Mi sebérách ávoténu: Ávráhám, Jicchák, Jáákov,
v’imoténu: Szárá, Rivká, Ráchél v’Léá, hú j’váréch et
_________ bát ________ seáltá lichvod Hámákom,
lichvod háTorá, (lichvod háSábát,) lichvod jom tov,. Hú
Hámkor Háchájim j’chájéhá v’jism’réhá mikol-cárá
v’cuká umikol-negá umáchálá, v’jislách bráchá
v’hácláchá b’chol-máászé jádehá, vivárchéhá
im-kol-Jiszráél áchehá v’áchjotehá. V’nomár ámén.

,awr©
£i§e wg̈§v¦i md̈ẍ§a`© Epi«zFa£̀
¥
Kx¥
©A ¤ i¦n
Kxä§
¥ i `Ed ,d¨`¥l§e l¥gẍ dẅ§ax¦ dẍÜ EpizFO¦
¥ `§e
cFa§k¦l dz§lr̈¤ ________ z©A________ z¤̀
(zÄ©Xd© cFa§kl¦ ) ,dẍFY©d cFa§k¦l ,mFwÖ©d
d̈i¤Ig© §i mi¦ig© d© xFw§nd© `Ed .aFh mFi cFa§k¦l
,dl̈£gn© E r©b«¤pÎlM̈¦nE dẅEv§e dẍv̈ÎlM̈¦n d̈x§
«¥nW
§ ¦i§e
,d̈icï
¤ d¥yr©
£nÎlk̈§A dg̈l̈§vd© §e dk̈ẍ§A g©lW
§ ¦i§e
.d̈izFi§
¤ g`© §e d̈i¤g`© l¥̀ ¨y
§ ¦iÎlM̈Îmr¦ d̈¥kxäi¦
§ e
:o¥n`¨ x©n`p§e

Aki megáldotta seinket, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Sárát, Rebekát, Ráhelt és Leát, az áldja meg
____________-t, aki most áldást mondott az Örökkévaló, a Tóra, a Sábát (és az ünnep) tiszteletére. , aki
minden Élet Forrása, éltesse t és rizze meg minden gondtól és bajtól, szenvedést l és betegségt l.
Munkáját – többi zsidó testvéreiével együtt – kísérje áldás és siker. És mondjunk erre áment.
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dxez xtq zqpkd
Tóra-körmenet
A Tórát körbeviszik az imateremben, a közösség áll.

J’hál’lú et sém Ádonáj, kí niszgáv s’mó l’vádó.
Hodó ál erec v’sámájim, vájárem keren l’ámó, t’hilá
l’chol chászidáv, livné Jiszráél ám k’róvó, hál’lújá.

lr© FcFd .FC©a§l Fn§W aB̈§U¦p i¦M ,ï§i m¥W z¤̀ El§ld© §i
lÇ̈k§l dN̈¦dY
§ ,FOr§
© l ox«¤w¤ mx«¤Ï©e .m¦in̈
« Ẅ§e ux«¤¤̀
.DïEl§ld© ,FaFx§w mr© l¥̀ ẍ§U¦i i¥pa§ ¦l ,eic̈i¦qg
£

Dicsérjétek az Örökkévaló nevét, mert egydül az
neve magasztos! Fensége túl van égen és földön.
Helyreállítja népe becsületét, azok dicséretét, akik szeretik t, Izrael gyermekei, a nép, mely közel áll hozzá.
Halleluja!

Mizmor L’Dávid
Hávú ládonáj b’né élím hávú ládonáj kávod váoz.
Hávú ládonáj k’vod s’mó histáchávú ládonáj
b’hádrát-kódes.
Kol Ádonáj ál-hámájim él-hákávod hirím Ádonáj ál
májim-rábím.
Kol Ádonáj bákoách kol Ádonáj behádár.
Kol Ádonáj sovér árázím vájsábér Ádonáj et-ár’zé
hálvánon.
Vájárkidém k’mó-égel L’vánon v’sirjon k’mó
ben-r’émím.
Kol Ádonáj chocév láhávot és.
Kol Ádonáj jáchíl midbár jáchíl Ádonáj midbár
kádés.
Kol Ádonáj j’cholél ájálot vájecheszof j’árot
uvhécháló kuló omér kávod.
Ádonáj lámábul jásáv vájésev Ádonáj melech
l’olám.
Ádonáj oz l’ámó jitén Ádonáj j’váréch et-ámó
vásálom.

c¦ec̈§l xFn§fn¦
:frë cFaM̈ dëdi©l Ead̈ mi¦l ¥̀ i¥pA§ dëdi©l Ead̈
zx©c©
§ dA§ dëdi©l Ee£gY
©W
§ d¦ Fn§W cFa§M dëdi©l Ead̈
:W ¤w
lr© dëd§i mir¦ x¦
§d cFaM̈©d l¥̀ m¦iÖ©d lr© dëd§i lFw
:mi¦Ax© m¦in©
:xc̈d̈¤A dëd§i lFw © M©A dëd§i lFw
i¥fx©
§` z¤̀ dëd§i x¥AW
© §i©e mi¦fẍ£̀ x¥ W dëd§i lFw
:oFpä§Nd©
:mi¦n ¥̀ x§ o¤a Fn§M oFix¦
§U§e oFpä§l l¤br¥ Fn§M mci¦
¥ wx©§I©e
:W¥̀ zFa£d©l a¥ g dëd§i lFw
:Wcẅ
¥ x©Ac¦
§ n dëd§i li¦gï xÄc¦
§ n li¦gï dëd§i lFw
Flk̈i¥da§ E zFxr̈§i sU¡g¤I©e zFlÏ©` l¥lFg§i dëd§i lFw
:cFaM̈ x¥ ` FNMª
:ml̈Fr§l K¤ln¤ dëd§i a¤W¥I©e aẄï lEA©O©l dëd§i
:mFlẌ©a FOr© z¤̀ Kxä§
¥ i dëd§i oY¦
¥ i FOr§
© l fr dëd§i

1. Dicsérjétek az Örökkévalót, ti fels bb lények, ismerjétek el az dics ségét és erejét! 2. Az Örökkévaló
szava zeng a vizek felett, a dics ség Istene mennydörög. 3. Ott van az Örökkévaló a nagy vizek felett. 4. Az
Örökkévaló szava er s, az Örökkévaló szava fenséges. 5. Az Örökkévaló hangja cédrusokat tör szét,
szétzúzza az Örökkévaló a libanoni cédrusokat. 6. Úgy ugrándoznak azok, mint kisborjúk, Libanon és
Szirjon hegye pedig, mint az ifjú antilop. 7. Az Örökkévaló hangja lángoló tüzet ont, 8. megrengeti a
pusztát, megrengeti az Örökkévaló Kádesnek pusztáját. 9. Az Örökkévaló szava megborjaztatja a n stény
szarvasokat, letarolja az erd ket, és az hajlékában minden azt zengi: dics .10. Az Örökkévaló trónolt az
özönvíz felett, így trónol az Örökkévaló, mint király mindörökké. 11. Az Örökkévaló er t ád népének,
megáldja népét békességgel.
(Zsoltár 29)
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A Tóra visszatétele, a Tóra-szekrény becsukása és a paróchet elhúzása közben mondjuk:

S’chon Ádonáj b’toch ámechá v’tánuách rucháchá b’vét
t’filátechá, ki chol-pe v’col-láson jitnu hod v’hádár
l’málchutechá. Ki lekách tov nátáti láchem Toráti,
ál-táázovu.

Hásívénú Ádonáj élechá v’násúvá, chádés jáménú
k’kedem.

L«zN¦
¤ tY
§ zi¥aA§ L£gEx g© Epz̈§e KOr KFz§A ï§i ok§W
:L«zEk§
¤ ln© §l xc̈d̈§e cFd EpY¦
§ i oFyl̈ÎlÇk§e d¤RÎlÇ̈k iM
:Eafr©
£YÎl©` iz
¦ ẍFz m¤kl̈ iY«
¦z
© p̈ aFh g©wl¤ iM
:mc«¤w§
¤M Epi«n¥ ï WC©
¥g ,däEWp̈§
« e Li«¤l ¥̀ ï§i Ep«a¥ i¦Wd
£

Lakozz, Örökkévaló, néped közt, és Szellemed találjon nyugalmat imád házában. Mert minden száj és
minden nyelv a Te királyságod dics ségét és fenségét fogja hirdetni. Jóra buzdítottalak benneteket, hát ne
hagyjátok el Tórámat. Téríts vissza, Örökkévaló, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg napjainkat, mint
régen.

epidl`k oi`
Én kElohénu
Én kElohénu, én kÁdonénu,
én k’Málkénu, én k’Mosiénu.
Mi chElohénu, mi chÁdonénu,
mi ch’Málkénu, mi ch’Mosiénu.
Node lElohénu, node lÁdonénu,
node l’Málkénu, node l’Mosiénu.
Báruch Elohénu, báruch Ádonénu,
báruch Málkénu, báruch Mosiénu.
Átá hu Elohénu, átá hu Ádonénu,
átá hu Málkénu, átá hu Mosiénu.

,Epi«¥pFc`©M oi¥̀ ,Epi«¥ l`¥M oi¥̀
.Epri¦
«¥ WFn§M oi¥̀ ,Ep«M¥ §ln© M§ oi¥̀
,Epi«¥pFc`©k i¦n ,Epi«¥ l`¥k i¦n
.Epri¦
«¥ WFn§k i¦n ,Ep«M¥ §ln© k§ i¦n
,Epi«¥pFc`©l dcFp
¤ ,Epi«¥ l`¥l dcFp
¤
.Epri¦
«¥ WFn§l dcFp
¤ ,Ep«M¥ §ln© §l dcFp
¤
,Epi«¥pFc£̀ KExÄ ,Epi«¥ l¡` KExÄ
.Epri¦
«¥ WFn KExÄ ,Ep«M¥ §ln© KExÄ
,Epi«¥pFc£̀ `Ed dŸ©` ,Epi«¥ l¡` `Ed dŸ©`
.Epri¦
«¥ WFn `Ed dŸ©` ,Ep«M¥ §ln© `Ed dŸ©`

Nincs más olyan, mint Istenünk, nincs más olyan, mint Urunk,
nincs más olyan, mint Királyunk, nincs más olyan, mint Megment nk.
Ki olyan, mint Istenünk, ki olyan, mint Urunk,
ki olyan, mint Királyunk, ki olyan, mint Megment nk?
Hálát adunk Istenünknek, hálát adunk Urunknak,
hálát adunk Királyunknak, hálát adunk Megment nknek.
Áldott legyen Istenünk, áldott legyen Urunk,
áldott legyen Királyunk, áldott legyen Megment nk.
Te vagy Istenünk, Te vagy Urunk,
Te vagy Királyunk, Te vagy Megment nk.
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sqen zltz
Muszáf
Hozzád, Istenünk, Hozzád szólnak a szentség eme
imái, mert Te vagy az egyetlen igaz uralkodó.
Hirdessük mai szent nap erejét,
mert félelmetes nekünk. Mert a
Te

uralmad

ereje

kavarog

bennünk. Trónusod a szereteten

.j¤ln
«¤ Epi¥ l¡` dŸ©` i¦M dẌc§
ªw d¤lr£Y
© L§l o¥ka§ E

Untáné tokef k’dusát hájom,
ki hu norá v’ájom uvó tinászé
málchutechá v’jikon b’cheszed
kiszechá, v’tésév áláv beemet.

nyugszik, és az igazság szelleme
pihen rajta.

z©Xc§
ªw s¤ Y d¤
Pz
© §pE
FaE mFi¨`§e `ẍFp `Ed i¦M mFI©d
oFM¦i§e LzEk§
¤ ln©
`¥yP̈z
¦
eil̈r̈ a¥Wz§
¥ e L¤̀ q§ M¦ c¤qg¤ A§
.z¤n¡`A¤

Igaz az, hogy Te vagy az, ki ítélkezik és megvizsgál,
aki kutat, és tanúként áll. Feljegyzel és lepecsételsz,
megszámolsz és megmérsz. Emlékszel mindenre,
ami elfelejt dött. Kinyitod az Emlékezet Könyvét,
és az magáért beszél, hiszen minden ember az
életével írt belé.

azek§
¥ e crë
¥ r© cei§
¥ e g© i¦kene oïc© `ed dz̈©` i¦k zn¡
¤`
,zegk̈§y¦pd© lk̈ xk§fz§
¦ e .d¤pene x¥teq§e mzeg§
¥ e
.`xẅ¦
¥ i eil̈¥̀ n¥ e .zepex§k¦fd© x¤tq¥ z¤̀ g©zt§ z§
¦e
.ea mc̈¨` lk̈ c©i mz̈eg§e

A nagy sófár hangja szól, és egy halk hang
hallatszik. Az angyalok érzik a veszélyt. Félelemmel
tele, remegve kihirdetik: “Íme az Ítélet Napja” –
Mert a menny, miként a föld is, ítélet tárgya lesz.
Mindenki, aki valaha is belépett ebbe a világba, az
most egyesével elhalad El tted, akár egy birkanyáj.
Ahogy a juhász összetereli és botja alá kényszeríti a
birkát, épp úgy Te is tereled, feljegyzed,
megtekinted és megszámolod nyájadat. Megméred
minden lény életét, és meghatározod sorsát.

.r©nÿ¦i dẅc© dn̈n̈c§ lew§e .r©wz̈¦i lecb̈ xẗeW§aE
Ex§n`i§e .oEf¥g`i dc̈r̈xE§ li¦g§e .oEf¥tg̈¥i mi¦k`¨ §ln© E
i¦k .oic©
¦a mexn̈ `ä§v lr© cw§tl¦ .oic©
¦d mei d¥pd¦
oEx§ar©
© i ml̈er i¥̀ ä lk̈§e .oic©
¦a Li¤pir§
¥a EM§f¦i `l
xi¦ar©
£n .exc§ r¤ drex
¤ zxẅ©
© ak§ .oexn̈ i¥pa§ k¦ Li¤pẗ§l
d¤pn§ z§
¦ e xR§qz§
¦ e xi¦ar©
£z o¥k .eh§ay
¦ z©gz
© ep`v
lk̈§l dä§vw¦ KY§gz
© §e .ig̈ lk̈ W¤tp¤ cw§tz§
¦e
:mp̈ic¦ x©f§b z¤̀ aY§kz§
¦ e .LizeI
¤ x§
¦a

... oEnzg̈¥
¥ i xER¦M mFv mFi§aE oEazM̈¦
¥ i dp̈V̈©d W`x§A
B’ros hásáná jikátévun uv’jom com kipur jéchátémun ...
Ros Hasanakor beírattatik, Jom Kippurkor megpecsételtetik ...
hogy ki lesz az, aki elmúlik, és ki fog megszületni,
ki fog élni, és ki hal meg idejében és ki id nek
el tte, ki pusztul el t z vagy víz, kard vagy vadállat,
éhség vagy szomjúság, katasztrófa, járvány vagy
kivégzés által, ki pihen meg, és ki vándorol, ki lesz
biztonságban és ki nem, ki fog elszegényedni és ki
meggazdagodni, ki bukik el és ki emelkedik fel.

.zEnï i¦nE d¤ig§ ¦i i¦n oE`xä¦
¥ i dn̈©k§e oEx§ar©
© i dn̈©k
i¦n W¥̀ ä i¦nE .m¦in© a© i¦n eS¦wa§ `l i¦nE eS¦wa§ i¦n
i¦n `n̈v̈©a i¦nE .ar̈ẍä i¦n dï©ga© i¦nE .ax¤
¤ga©
i¦n dl̈i¦wq§ a© i¦nE dẅi¦pg
£ a© i¦n dẗ¥bn© a© i¦nE .Wr© xä
©
i¦nE .e¥lÿ¦i i¦n sxḧ¦
¥ i i¦nE h¥wÿ¦i i¦n rEpï
© i¦nE g© Epï
.mExï i¦nE .l¥tÿ¦i i¦n x¥yr̈¥i i¦nE .i¦pr̈¥i i¦n xq̈©iz¦
§i

.dẍ¥fB§ d© © x z¤̀ oixi¦
¦ ar©
£n dẅc̈§vE dN̈¦tzE
§ däEWzE
§
Ut’suvá ut’filá uc’dáká máávirin et roá hág’zérá.
De megbánás, ima és jótett még jóra fordíthatják végzetünket.
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Mert kegyelmes a Te természeted, lassan haragszol
meg és gyorsan bocsátasz meg. Mert nem azt
akarod, hogy a b nös meghaljon, hanem megtérjen
és éljen. Halála napjáig vársz rá. Mikor visszatér, Te
ott vagy, hogy fogadd t. Mivel Te vagy a teremt ,
így ismered teremtményeid természetét, a hús és a
vér gyengeségét.
Az ember porból jön és porrá lesz. Egész életében a
megélhetéséért küzd. Olyan, mint a törékeny csésze,
mint a kiszáradó f , elhalványuló virág, mint a múló
árnyék, mint az oszladozó felh , mint az elsuhanó
fuvallat, mint a szétszórt por, mint az elhalványuló
álom.

zevx¦
§l g© ep§e qr§k¦l d¤yẅ Lzl̈¦
¤ dz
§ o¥k L§ny
¦ k§ i¦k
eMx§c¦
©n eaEW§a m¦` i¦k z¥nd© zen§a uR§gz
© `l i¦k
c©in¦ aEWï m¦` eN d¤kg© z
§ ezen mei cr§
© e dïg̈§e
r© cei
¥ dz̈©`§e mẍ§vei `Ed dz̈©` i¦k zn¡
¤ ` .el§aw© z
§
.mc̈ë xÿä m¥d i¦k mẍ§v¦i
`i¦aï eW§t©pa§ xẗr̈¤l eteq§e ,xẗr̈¥n eceq§i mc̈¨`
ui¦vk§ E W¥aï xi¦vg̈§k xä§y¦pd© qx¤
¤gk§ lEWn̈ en§g©l
z¤aÿep g© Ex§kE dl̈k̈ op̈r̈§kE x¥aer l¥vk§ l¥aep
.sErï mel£gk© §e g© xeR
¥ wä¨`k§ E

.mï©w§e i©g l¥̀ K¤ln
«¤ `Ed dŸ©`§e
V’átá hú melech él cháj v’kájám.
De Te vagy az Uralkodó, az örökké él Isten.

Éveidnek nincs határa, napjaidnak nincs vége. Nem
foghatjuk fel a Te dics ségedet. Nem tudjuk
megmagyarázni, hogy ki vagy Te. A Te dics séged
a Te természeted, a Te természeted a Te dics séged,
és a Te dics ségedhez kapcsoltuk a miénket.

oi¥̀§e Lin¤ ï Kx`§
¤ l u¥w oi¥̀§e .Lizep§
¤ y¦l dä§vw¦ oi¥̀
j¤n§y mElr¥ Wxẗ§
¥ l oi¥̀§e .Lcea§
¤ k zea§kx©
§n xr©
¥y§l
Ep¥ny
§ E .Ln§
¤ y¦l d¤̀p̈ dz̈©`§e .L§l d¤̀p̈ L§ny
¦
.Ln§
¤ ya¦ z̈`ẍẅ

Tedd hát meg Magadért, és szenteld meg Neved
azok által, akik rzik a szentséget itt a földön, a
szent szeráfok titkos szava szerint, kik a Szentélyben
szentelik meg Nevedet. A földi lények a mennyei
lényekkel együtt mondják és háromszoros
szentséggel szentelnek, amint prófétád írja: “S így
hirdette egyik a másiknak:

i¥yic§
¦wn© lr© L§ny
¦ z¤̀ Wc©
¥w§e .Ln¤ y
§ or©
© n§l d¥yr£
ceq§k Wc̈§w¦pd© §e uẍr©
£pd© L§ny
¦ cea§k xEar©
£a Ln§
¤y
ix¥c̈ WcT©
¤ a L§ny
¦ mi¦yic§
¦wn© d© Wcw
¤ i¥tx©
§y g© i¦y
WEN¦ya§ mi¦y§ly
© n§ E mi¦`xew
§ dḧ©n ix¥c̈ mr¦ dl̈r©
§n
d¤f `ẍẅ§e ,j̈«¤̀ i¦a§p c©i lr© aezk̈©k .WcT©
¤ a dÿc§
ªw
:x©n`¨ §e d¤f l¤̀

ecea§M ux«¤`¨ d̈ lk̈ `l§n ,ze`ä§v ï§i ,yecẅ ,yecẅ ,yecẅ
Kádos, kádos, kádos, Ádonáj c’váot, m’lo chol háárec k’vodó.
Szent, szent, szent a Seregek Ura, az egész föld az dics ségét zengi!

---------------------------

Juda rabbi mondta Akiva rabbi nevében: A
Szent-Áldott-Legyenmondta: “Mondj nekem
olyan gondolatokat újévkor, amelyek a királyságról,
a megemlékezésr l és a sófárról szólnak. A
királyságról, hogy elismerj engem uralkodóként
magad
felett;
a
megemlékezésr l,
hogy
megemlékezésedet kedvez en fogadhassam. És mi a
megemlékezés eszköze? – A sófár.

xn` `aiwr iax meyn dcedi iax xn`
dpyd y`xa iptl exn` `ed jexa yecwd
ick zeikln zexteye zepexkf zeikln
dlriy ick zepexkf mkilr ipekilnzy
.xteya dnae daehl iptl mkipexkf
(Ros Hasana 16a)
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Málchujot - Királyság
Gondoljunk azokra az er kre, amelyek életünket irányítják: az ösztön áramlataira és a vágyódásra, amely
lényünk mélyéb l fakad, a becsvágy és a sóvárgás hullámverésére, amely elsöpri akaratunkat, a megszokás
kis hullámaira és a rutinra, amelybe látomásaink belefulladnak. – És az Örökkévaló mégis nagyobb
mindezeknél, és az kicsiny hangja hangosabb a többi üvöltésénél. Újévkor elismerjük t uralkodónknak.
uralkodjék felettünk és bennünk.
Álénú l’sábéách láádon hákol látét g’dulá l’jocér
b’résít, áser szám chelkénú l'jáchéd et - s'mó
v'gorálénú l'hámlich málchutó. Váánáchnú korím
umistáchávím umodím lifné melech málché
hámláchím Hákádos Báruch Hú, sehú note sámájim
v’joszéd árec, umosáv j’káró básámájim mimáál
uschinát uzó b’govhé m’romím. Hú Elohénú, én od,
emet málkénú, efesz zulátó, kákátúv b’torátó,
v’jádátá hájom váhásévotá el-l’vávechá kí Ádonáj
hú há-Elohím básámájim mimáál v’ál- háárec
mitáchát én od.
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£ ©e mFI©d
:cFr oi¥̀ z©gŸ¦n ux¨
¤`d̈ Îlr§
© e lr©
© On¦ m¦in© Ẅ©A

A mi kötelességünk, hogy dics itsük a mindenség urát, hogy magasztalással adózzunk a világkezdet alkotójának,
aki azt tette sorsunkká, hogy eggyé tegyük az
nevét és feladatunkká, hogy az
uralmának beteljesítését
segítsük. Mi térdet hajtunk, leborulunk és elismerjük a királyok királya, a szentséges el tt, áldassék , hogy
az, aki boltozattá formálja az eget és a földnek alapot ád, fenségének székhelye fenn az égben, hatalma minden
magasságot felülmúló magasságban, a mi Istenünk, senki más Rajta kívül. Igaz királyunk , Rajta kívül senki
más, mint írva van Tórájában: „Tudd meg ma és vedd szívedre, hogy az Örökkévaló az Isten az égben fenn és a
földön lenn, nincs más”.

Ál-kén n’káve l’chá Ádonáj Elohénú lirot m’hérá
b’tiferet uzechá. L’háávír gilulím mín háárec
V’háElílím károt jikárétun, l’tákén olám b’málchut
sádáj v’chol-b’né vászár jikrú vismechá l’háfnot
élechá kol-risé árec. Jákírú v’jédú kol-josvé tévél kí
l’chá tichrá kol-berech tisává kol-láson. L’fánechá
Ádonáj Elohénú jichrú v’jipolú, v’lichvod simchá
j’kár jiténú, víkáblú chulám et-ol málchutechá,
v’timloch áléhem m’hérá l’olám váed. Kí hámálchut
selchá hí ulolmé ád timloch b’chávod. Kákátuv
b’torátechá: Ádonáj jimloch l’olám váed.
V’neemár: v’hájá Ádonáj l’melech ál-kol-háárec
bájom háhú jihje Ádonáj echád usmó echád.
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Azért reménykedünk Benned, Örökkévaló Istenünk, hogy miel bb látnunk engeded mindenhatóságod
dics ségét, hogy szám zöd a bálványokat a földr l és végleg let nnek az istenítettek, hogy a világot a
mindenhatóság uralmával szabályozod, hogy minden halandó Nevedhez fohászkodik, hogy Magadhoz
téríted a föld minden gonosztev jét. Ismerjék fel és tudják meg az emberlakta föld összes lakói, hogy Neked
hajlik minden térd, Reád esküszik minden nyelv. El tted, Örökkévaló Istenünk fognak térdet hajtani és
leborulni, neved dics ségének hódolattal adózni, magukra vállalni uralmad jármát. Vajha uralkodnál
felettünk mihamarább mindörökké, mert Tied az uralom és örök dics ségben fogsz uralkodni, miként írva
van Tórádban: „Isten örökké uralkodni fog”. Megmondatott: „Isten királlyá lészen az egész föld felett, ezen
a napon egyetlen lesz Isten és egyetlen az neve”.

Felh , s
köd burkolja t, trónjának alapja igazság
és törvény.
(Zsoltár 97:2)

:F`§qM¦ oFk§n hR̈§Wn¦ E wc«¤v¤ eiäi¦aq§ l¤tẍr©
£e op̈r̈

Add az Örökkévalónak, ami az övé, mert ami vagy
és amid van, az mind az övé.

e`l̈ m¦`§e .Fp§A dY`§e Li¦a`¨ FpFvx§ d¤UFr dŸ©`W
¤ M§
:FC§ar© dY`§e L¤pFw LzäFh§
§
A `N¤W L£gxM̈
§ lr©

Isten királysága nem a csodálatos jöv . Mindig jelen

.i¦`l̈§R ciz
¦ r̈ l¤W xcB̈©
¥ A dP̈¤pi¥̀ mi¦ l¡`d̈ zEk§ln©
l©lk§ ¦l r©i¦B« ©iW
¤ mc̈¨`d̈ o¦n zr«
© a© Fz§e z¤n«¤Iw© ci¦nŸ `i¦d
:dḧl̈§gd© §e dl̈g̈z©
§d

van, és kezdetet és döntést kíván az embert l.

:oFxk̈¦fd© mFi§e l¥̀ ẍ§U¦i(§e zÄ©Wd© ) WC©
¥wn§ ux¨
¤`d̈ÎlM̈Îlr© K¤ln¤ ii dŸ©` KExÄ
Báruch átá Ádonáj, melech ál kol háárec, m’kádés (hásábát v’)Jiszráél v’jom házikáron.
Áldassál, Örökkévaló, az egész világ uralkodója, ki megszenteli
(a szombatot,) Izraelt és az Emlékezés napját!

driwz drexzÎmixay driwz
driwz mixay driwz
driwz drexz driwz
T’KIÁ S’VÁRIM-T’RUÁ T’KIÁ
T’KIÁ S’VÁRIM T’KIÁ
T’KIÁ T’RUÁ T’KIÁ
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Zichronot - Emlékezés
Szemünket Istenre vetjük, és az pillantása rajtunk pihen. Együtt emlékezünk egy évre, amely elmúlt, a
lehet ségekkel együtt, amelyek soha nem térnek már vissza. Az segítségével próbálunk szembenézni a
múltunkkal – kifogások és szemrehányás nélkül. Leltárt készítünk jótetteinkr l és azokról a jókról,
melyeket elszalasztottunk; a fájdalmakról, melyeket elviseltünk és a fájdalmakról, melyeket okoztunk.
Az Emlékezés Könyve még nyitva van, a vég még nincs megírva. Azért olvassuk, hogy megtérjünk.

Te emlékezel a világ teremtésére és minden lény
létrehozására a legels kt l kezdve. Ezen a
napon, a teremtés napján, minden ember
emlékanyaga, igazi vágyai, igazi céljai Eléd
kerülnek. Amikor megvizsgálod ket, nem
remegnek azok, akik bíztak Benned; nem
szégyenkeznek azok, akik a Te er dben bíztak.

ixEv§
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Én pedig megemlékezem Jákobbal kötött
szövetségemr l, Izsákkal kötött szövetségemr l
is, Ábrahámmal kötött szövetségemr l is
megemlékezem, és a földr l is megemlékezem.
(3Mózes 26:42)
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Teremtményei
iránti
jóságából
Isten
megemlékezik az
tetteikr l évr l évre Ros
Hásánákor, hogy b neik ne n hessenek
megbocsáthatatlanul nagyra.
(Széfer háchinuch)

mzF` cFw§t¦l ei¨`Ex§A lr© l¥̀ d̈ iC§
¥qg© n¥ dïd̈
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¥M
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A napok tekercsek: írd rájuk azt, amire
emlékezni akarsz.
(Bachja)

Ev§Rg§ Y
©X
¤ d©n m¤da© Eaz¦
§ M zFN¦bn§ mi¦nÏ©d
:n¤kl̈ x¥kG̈¦IW
¤

.zixAd xkFf ii dŸ©` KExÄ
Báruch átá Ádonáj,zochér háb’rit.
Áldott légy, Örökkévaló, aki emlékezik a szövetségre.

driwz drexzÎmixay driwz
driwz mixay driwz
driwz drexz driwz
T’KIÁ S’VÁRIM-T’RUÁ T’KIÁ
T’KIÁ S’VÁRIM T’KIÁ
T’KIÁ T’RUÁ T’KIÁ
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Sofárot - Kürtfúvás
A sófár hangja felidézi múltunkat. Harsogása emlékeztet bennünket Izsák megkötözésére. Visszavezet
bennünket Ábrahám atyánkhoz, aki kész volt egy ilyen áldozat véghezvitelére. Ereje felidézi azt az er t,
mellyel népünk Szinájnál találkozott. Ugyanezen er gy jt minket ma össze itt. Megsemmisíti
kifogásainkat. Szigorúsága mégis a gy zelem hangja, amely megújítja magabiztosságunkat és
reményünket. Felhív minket Izrael szerepének betöltésére és az emberiség megváltására.
Megmutattad Magad egy szent népnek
dics séged felh jén keresztül, hogy szólj
hozzájuk. Kinyilatkoztattad Magad a Tórán és a
parancsolataidon keresztül, míg teremtményeid
félve és remegve álltak. Er d átalakította ket a
sófár harsogása által.
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Az Újév napján megfújt sófár az ítélkezés
napjává pecsételi a napot. Az ítélet, melyet
rendszerint az id k végére teszünk, most a
közvetlen jelenbe helyez dik át.
(Franz Rosenzweig)
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A sófár hangja mindannyiunkat Istenhez hív.
Sezgényt és gazdagot az igazi gazdagsághoz
szólít, a legtávolabbi vándorlókat is hazahívja.
(S. R. Hirsch)
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Fújd a sófárt és hirdess szabadságot a földön,
annak minden lakójának.
(3Mózes 25:9)
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Báruch átá Ádonáj, soméá kol t’ruát ámó Jiszráél b’ráchámim.
Áldott légy, Örökkévaló, aki könyörületesen meghallgatja népe, Izrael kiáltását.

driwz drexzÎmixay driwz
driwz mixay driwz
driwz drexz driwz
dlecb driwz drexzÎmixay driwz
T’KIÁ S’VÁRIM-T’RUÁ T’KIÁ
T’KIÁ S’VÁRIM T’KIÁ
T’KIÁ T’RUÁ T’KIÁ
T’KIÁ S’VÁRIM-T’RUÁ T’KIÁ G’DOLÁ
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Kádis
Az élet véges. Akár a gyertya, melynek fénye kigyúl, sugárzó szépséggel, melegen ragyog, azután elhalványul, végül
kihúny. Mi azonban tudjuk, hogy többek vagyunk egy pislákoló fénynél. Életünkkel tovább visszük az Életet. Van
bennünk valami halhatatlan. A sötétség - fény, halál - élet örök körforgásában forgunk. Szeretteink nevének
említésekor imádkozunk azért, hogy az Örökkévaló jelenléte megvigasztaljon bennünket, és minden gyászolót.

Jitgádál v’jitkádás s’mé rábá b’álmá dí-v’rá chiruté,
v’jámlich málchuté b’chájéchon uvjoméchon
uvchájé dí-chol-bét Jiszráél báágálá uvizmán kárív,
v’imrú ámen. J’hé s’mé rábá m’várách l’álám
ulálmé álmájá. Jitbárách v’jistábách v’jitpáár
v’jitromám v’jitnászé v’jithádár v’jitále v’jithálál
s’mé dí-kudsá, b’rích hú, l’élá min-kol-birchátá
v’sirátá tusb’chátá v’nechemátá dí-ámírán b’álmá,
v’imrú ámén. J’hé slámá rábá min-s’májá v’chájím
álénú v’ál-kol-Jiszráél, v’imrú ámén. Osze sálom
bimromáv hú jáásze sálom álénú v’ál-kol-Jiszráél,
v’imrú ámén.
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Magasztaltassék és szenteltessék nagy neve a világban, amelyet teremtett akarata
szerint. Jöjjön el az királysága a ti életetekben, a ti napjaitokban és egész Izrael
házának életében – gyorsan és sebesen jöjjön. És mondjátok rá: Ámen.
Áldott legyen az

nagy neve örökkön örökké.

Áldassék és dicsértessék, tiszteltessék és magasztaltassék, fennen hirdettessék és
dics ittessék, imádassék és szenteltessék az neve még akkor is, ha messze túl
van bármilyen áldáson és dalon, tiszteletadáson és vigasztaláson, ami e világban
elhangozhat. És mondjátok rá: Ámen.
Adassék meg a mennyei nagy béke és az élet ajándéka nekünk és egész Izraelnek. És
mondjátok rá: Ámen.
, aki békét teremt legfenntebb, adjon békét nekünk és egész Izraelnek, és
mondjátok rá: Ámen.
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Ádon olám
Ádon olám áser málách, b’terem kol j’cír nivrá,
l’ét nászá k’chefco kol, ázáj melech s’mó nikrá,
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V’ácháré kichlot hákol, l’vádó jimloch norá,
v’hú hájá, v’hú hove, v’hú jihje, b’tifárá,
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V’hú echád v’én séní, l’hámsiló l’háchbirá,
b’lí résit b’lí táchlit v’ló háoz v’hámiszrá,
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V’hú Éli v’cháj goálí v’cúr chevlí b’jom cárá,
v’hú niszí umánoszí m’nát koszí b’jom ekrá.
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B’jádó áfkid ruchí b’ét isán v’áirá,
v’im ruchí g’vijátí Ádonáj lí v’ló irá.

A végtelen Urát, aki az összes lény megteremtése el tt is uralkodott,
amikor akarata szerint létrejött minden, már akkor királynak hívták.
És miután majd minden megsz nik, egyedül , a félelmetes, fog uralkodni.
volt, van és lesz dics ségben.
az egyetlen, és nincs más hozzá hasonlítható, mellé állítható.
Nincs el tte és nincs utána, övé az er és a hatalom.
az én Istenem, él az én Megváltóm, mentsváram a baj idején.
csodás megmenkülésem és menedékem, s megosztja velem kelyhem, amikor hívom.
Kezébe teszem le lelkem amikor alszom és amikor ébren vagyok,
és lelkemmel együtt testemet is. Az Örökkévaló velem van s nem félek.

mipdk zkxa
Hármas áldás
J'várech'chá Ádonáj v'jism'rechá.
Jáér Ádonáj pánáv élechá vichuneká.
Jiszá Ádonáj pánáv élechá v'jászém l'chá sálom.
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Áldjon meg téged az Örökkévaló, és rizzen meg!
Világíttassa az Örökkévaló az arcát te feléd és legyen kedves hozzád!
Fordítsa feléd arcát az Örökkévaló és szerezzen neked békét!
(Mózes 6:24-26)
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