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A tálit felöltése el tt:

cFd ,c`§n  Ÿ§l «©cB̈ i©dl¡̀ ï§i ,̈i§i z ¤̀  i¦W§t©p i¦k §x Ç̈A
m¦i«©nẄ  d¤hFp ,dn̈§l©V©M xF` d¤h «r :Ÿ§W«̈al̈  xc̈d̈§e

 :dr̈i ¦x§i©M

Borchí náfsí et Ádonáj, Ádonáj Eloháj gádáltá m’od,
hod v’hádár lávástá. Ote or kászálmá, note
sámájim, káj’ríá.

Áldd, lelkem, az Örökkévalót! Örök Istenem, mily nagy vagy! Fenség és méltóság az öltözeted. Fény a
ruházatod, sátorként feszíted az égboltot.

z¦vi¦v l¤y zi¦N©h§A z¤t«¤H ©r§z¦n/s¥H ©r§z¦n i¦p§p¦d
EUr̈§e .dẍFY©A aEzM̈©M .i ¦̀ §xFA z©e§v¦n m¥I©w§l  i ¥c§M
m¥W§kE :mz̈xc§l m¤di ¥c§b¦a i¥t§p©M  l ©r z¦vi¦v m¤dl̈
.d¤G©d ml̈FrÄ zi¦N©h§A dQ̈©M §z¦n/d¤Q©M §z¦n i¦p£̀ ¤W
d῭ p̈ zi¦N©h§A W¥A©l §z¦d§l  i ¦zn̈§W¦p d¤M§f ¦z o¥M

:o¥n῭  .o ¤c «¥r o©b§A `Ä©d ml̈Frl̈

Hin’ni mitátéf / mitátefet b’tálít sel cícit k’dé l’kájém
micvát borí. Kákátúv bátorá: v’ászú láhem cícit ál
kánfé vigdéhem l’dorotám. Uch’sém seáni mitkásze /
mitkászá b’tálít  báolám háze, kén tizke nismátí
l’hitlábés b’tálít náá láolám hábá b’gán éden.
Ámén.

Íme, most e tálitba burkolózom, hogy teljesítsem Teremt m akaratát. Ahogy a Tórában áll: „…készítsenek
maguknak rojtot ruháik szögleteire nemzedékeiken át…”. Aképpen, ahogyan itt, e világban imasálba
burkolózom, érdemelje ki lelkem, hogy majd az eljövend  világban, az Édenkertben szép tálitba
öltözhessen.

A tálit felöltésekor:

Ep«̈W §C¦w x¤y£̀  ,ml̈Frd̈ K¤l«¤n Epi«¥dl¡̀  ̈i§i  dŸ©̀  KExÄ
.z¦vi¦S©A s¥H ©r§z¦d§l Ep«̈E¦v§e ,eiz̈e§v¦n§A

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, áser
kid’sánú b'micvotáv v'civánú l’hitátéf bácícit.

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, ki megszentelt minket parancsolataival, és meghagyta nekünk,
hogy tálitot öltsünk!

Li«¤tp̈§M l¥v§A  mc̈ ῭  i¥p§aE ,mi¦dl¡̀ ,L §C§q©g xẅ̈I d©n
:m¥w§W©z Li«¤pc̈ £r l©g«©p§e ,L«¤zi¥A o¤W«¤C¦n  oªi§e §x¦i :oEiq̈¡g¤i
KW§n :xF` d¤̀ §x¦p  L §xF`§A ,mi¦I©g xFw§n L§O ¦r i¦M

.a¥l i ¥x§W¦i§l  L §zẅ §c¦v§e ,Li «¤r §ci§l  L §C§q©g

Má jákár chászd’chá, Elohím, uv’né ádám b’cél
k’náfechá jecheszájún. Jirv’jun midesen bétechá,
v’náchál ádánechá táském. Kí im’chá m’kor chájím,
b’órchá nire ór. M’soch chászd’chá l’jodechá,
v’cidkát’chá l’jisré  lév.

Mily drága a te szereteted, Isten, az emberfiak szárnyad árnyékában találnak menedéket. Házad javából
oltják szomjukat, patakzó gyönyörrel itatod ket, mert nálad van az élet kútfeje, fényességedb l jut nekünk
fény. Áraszd szeretetedet ismer idre, igazságodat az egyenes szív ekre.
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l ©rl¤W däi¦Wi¦A .ld̈T̈©d  z ©r©C  l ©r§e mFwÖ©d  z ©r©C
l¥N©R §z¦d§l oi ¦xi ¦Y©n Ep῭  dḦ©n l¤W däi¦Wi¦aE  dl̈ §r©n

:mi¦pï §x©a £rd̈  m ¦r

Ál dáát Hámákom v’áldáát hákáhál, bisivá sel málá
uvisivá sel mátá ánu mátirín l’hitpálél im
háávárjánim.

Isten és e közösség tudtával, az égi és a földi törvényszék beleegyezésével engedélyeztetett, hogy együtt
imádkozzunk a törvényszeg kkel.

KExÄEpẄ §C¦w x¤W£̀  .ml̈Frd̈  K¤l¤n Epi¥dl¡̀ ï§i dŸ©̀
mFi (l¤W§e zÄ©W) l¤W x¥p wi¦l §c©d§l Ep̈E¦v§e eiz̈F§v¦n§A

:mixERMd

Báruch átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, áser
kidsánú b'micvotáv v'civánú l'hádlik nér sel (Sábát
v’sel) jom hákipurím.

Áldassál, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszentelt minket micváival, és meghagyta nekünk,
hogy gyertyát gyújtsunk (Sábátra és) az ünnepre.

:dg̈ §n¦U a¥l i ¥x§W¦i§lE  wi ¦C©S©l  ©r ªxf̈ xF`Or záruá lácádík uljisré-lév szimchá.
Világosság árad az igazakra, és öröm a tisztaszív ekre.

Kol Nidré – ixcp lk

Hagyományos változat:

lM̈i¥qp̈§wE  i ¥np̈ew§e i ¥nẍ£g©e  i ¥rEa§WE  i ¥xq̈¡̀¤e  i ¥x §c¦p
l ©r `p̈ §n ¦x£g©̀ §cE  `p̈ §r©A©Y§W¦̀ §cE  `p̈ §x©§p ¦̀ §C i¥iEP¦k§e
`Ä©d  mi ¦xªR¦M mei c ©r d¤f mi ¦xªR¦M meI ¦n .`p̈z̈Ẅ§t©p
oed§lªM .oed§a `p̈ §h ©x£g¦̀  oed§Nªk§a ¦.däeh§l Epi¥lr̈
`l̈ .oi¦lḦ ªa§nE oi¦l¥h§A .oi ¦zi¦a§W .oiwi¦a§W  .oẍẄ oed§i
`p̈ẍq̈¡̀¤e .i ¥x §c¦p  `l̈  `p̈ẍ §c¦p :oi ¦n̈I©w `l̈§e .oi ¦xi ¦x§W

:zerea§W `l̈ `p̈z̈r̈ea§We .i ¥xq̈¡̀ `l̈

Kol nidré veeszáré us’vué váchárámé v’konámé

v’konászé v’chinujé d’inárná ud’istábáná

ud’áchárimná ál náfsátáná mijom kipurím ze ád jom

kipurím hábá álénu l’tová, v’chulhon ichárátná

v’hon, kulhon j’hon sárán, svikín, s’vikín, b’télín

um’vutálín, lá s’rirín v’lá kájámín, nidráná lá nidré,

veeszáráná lá eszáré, us’vuátáná lá s’vuót.

Valamennyi [vallási] fogadalmat, eltiltást, esküt, ígéretet, átok alá helyezést, vezeklést és más hasonlót, amit
megfogadtunk, amire megesküdtünk, amire köteleztük magunkat vagy amit l eltiltottuk magunkat a mai
engesztel naptól a következ ig, mely javunkra jön el – mindet megbántuk már. Legyen mind feloldva,
érvénytelenítve, nem kötelez  és semmis, érvényét és hatályát vesztett. Fogadalmaink ne számítsanak
fogadalomaknak, tilalmaink tilalmaknak, esküink eskünek.
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Progresszív változat:

lM̈L§l  mi ¦x §cFp dÖ¥d x¤W£̀  l¥̀ ẍ§U¦i i¥p§a  i ¥x §c¦pÎ
i¥k §xc̈§A z¤k«¤ll̈ mää§lÎlk̈§A Li¤l¥̀  aEWl̈ Epi «¦a῭
d¤f  mi ¦xªR¦M meI ¦n hR̈§W¦nE dẅc̈§v  g ©xF «̀ §a L«¤zẍFz
El £r©i  mN̈ªM ¦.däeh§l Epi¥lr̈ `Ä©d  mi ¦xªR¦M  mei  c ©r
Li«¤pẗ§N¦n Er§nẌ¦i§e Evẍ¥i§e E`ẍ¥i§e Eri«¦B©i§e E` «aï§e
mää§l¦A  o ¥z§e .mẍ§v¦iÎz¤̀ `p̈ sFk§e .mi¦n£g ©x§A

:`ẍFP©d§e lFcB̈©d L§n¦WÎz¤̀  d῭ §x¦i§lE dä£d©̀ §l

Kol nidré v’né Jiszráél áser hémmá nodrim l’chá,
Ávínu, lásúv élechá b’chol-l’vávám lálechet
b’dárché torátechá v’órách c’dáká umispát mijom
kipurím ze ád jom kipurím hábá álénu l’tová. Kulám
jáálú v’jávóú v’jágíú v’jéráú v’jérácú v’jisámú
mil’fánechá b’ráchámim, v’chof ná et jicrám, v’tén
bilvávám l’áhává ul’jirá et-simchá hágádól
v’hánorá.

Valamennyi igéret, amit Izrael gyermekei esküdtek neked, Atyánk, hogy megtérnek hozzád teljes szívükkel,
és hogy Tórád, a jó cselekedetek és a becsületesség útjain járnak ismét, ett l az engesztel naptól a
következ ig hozzon nekünk jót, szálljon hozzád, érkezzék elébed, fogdtassék szívesen, láttassék és
hallgattassék meg irgalommal. Alakítsd át vágyaikat és helyezd szívükbe a Te nagy és félelmetes neved
szeretetét.

Az el imádkozó és a közösség együtt:

mk̈Fz§A xB̈©d x¥B©l§e l¥̀ ẍ§U¦i i¥p§A  z©c £rÎlk̈§l g©l§q¦p§e
:d«̈bb̈§W¦A mr̈d̈Îlk̈§l i¦M

V’niszlách l’chol-ádát b’né Jiszráél v’lágér hágár
b’tochám, kí l’chol-háám bis’gágá.

És megbocsáttatik Izrael gyermekei egész gyülekezetének és a közöttük tartózkodó jövevénynek; mert az
egész nép tévedésben volt.

(4Mózes 15:26)

Az el imádkozó:

x¤W£̀ «©k§e  L ¤C§q©g  l ¤cb§M d¤G©d  mr̈d̈  oe £r«©l `p̈Îg«©l§«q
mẄe :dP̈«¥dÎc ©r§e  m¦i ©x§v¦O¦n d¤G©d  mr̈l̈  dz̈`Üp̈

:x©n¡̀¤p

Sz’lách-ná láávon háám háze k’godel chászdechá
v’chááser nászátá láám háze miMicrájim v’ád-héná.
V’sám neemár:

Bocsásd meg, kérlek, e nép b nét nagy szeretetedben, amint elnéz  voltál e néppel Egyiptomtól mostanáig.
Ahogy az ott meg van írva:

Az el imádkozó és a közösség együtt:

:L «¤xä §c¦M  i ¦Y§g©lq̈ dëd§i x¤n`I©eVájomer Ádonáj: száláchti kid’várechá.

Az Örökkévaló pedig így szólt: Megbocsátok, ahogy mondtad.
(4Mózes 14:19-20)

KExÄEpï¡g¤d¤W .ml̈Frd̈  K¤l¤n Epi¥dl¡̀ ii dŸ©̀
:d¤f©d o©n§G©l Epr̈i¦B¦d§e Epn̈§I¦w§e

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.
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 zFl £r«©O«©d xi¦W
i¦lFw§a  dr̈§n¦W ip̈c£̀  :d«̈ed§i Li ¦z`ẍ§w mi¦T©n £r«©O¦n
zFpe £rÎm¦̀  :i«̈pEp£g«©Y lFw§l zFaªX©w Li¤p§f ῭  dp̈i¤i§d¦Y
dg̈i¦l§Q©d L§O ¦rÎi¦M :c «n £r«©i i ¦n ip̈c£̀  DïÎxn̈§W «¦Y
Fxä §c¦l«§e i¦W§t©p  dz̈§E¦w  dëd§i  i ¦zi¦E¦w :` «¥xË ¦Y  o ©r©n§l
mi ¦x§nW x¤wA©l  mi ¦x§nX¦n ip̈c «̀©l i¦W§t©p :i ¦Y§l«̈gFd
dëd§iÎm ¦rÎi«¦M dëd§iÎl ¤̀  l ¥̀ ẍ§U¦i l¥g©i :x¤w «A©l
d ¤C§t¦i `Ed§e :zE «c§t  FO ¦r d¥A §x©d§e c¤q¤g©d

:ei «̈zpe £r lM¦n l¥̀ ẍ§U¦iÎz¤̀

Sír hámáálót.
Mimáámákím k’rátíchá, Ádonáj. Ádonáj, simá
v’kolí, tihjená oznechá kásuvot l’kól táchánunáj.
Im-ávonot tismor-Jáh, Ádonáj, mí jáámod. Kí-imchá
hász’lichá l’máán tiváré. Kivítí, Ádonáj, kivítá náfsí
v’lidváró hochálti: náfsí lÁdonáj misomrím lábóker,
somrim lábóker. Jáchél Jiszráél el-Ádonáj,
kí-im-Ádonáj hácheszed v’hárbé imó f’dút. V’hú
jifde et-Jiszráél mikol ávonotáv.

Grádicsok éneke. A mélységb l kiáltok hozzád, Örökkévaló! Uram, hallgasd meg az én szómat; legyenek
füleid figyelmetesek az én könyörg  szavamra! Ha a b nöket számon tartod, Örökkévaló, Uram, kicsoda
maradhat meg? Hiszen nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Örökkévalót, várja az én
lelkem, és bízom az  ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az rök a reggelt, az rök a reggelt.
Bízzál, Izráel, az Örökkévalóban, mert az Örökkévalónál van a kegyelem és b séges nála a szabadítás. Meg
is szabadítja  Izraelt minden b néb l.

(130. zsoltár)

Ha Jom Kipur szombatra esik, az istentiszteletet itt folytatjuk:

c¦ec̈§l xFn§f¦n
:frë cFaM̈ dëdi©l Ead̈ mi¦l ¥̀  i¥p§A dëdi©l Ead̈
dëdi©l Ee£g©Y§W¦d Fn§W cFa§M dëdi©l Ead̈
m¦iÖ©dÎl ©r dëd§i lFw :W ¤cwÎz ©x §c©d§A
lFw :mi¦A ©x m¦i©nÎl ©r dëd§i mi ¦r §x¦d cFaM̈©dÎl¥̀
x¥aW dëd§i lFw :xc̈d̈¤A dëd§i lFw ©gM©A dëd§i
:oFpä§N©d  i¥f §x©̀ Îz¤̀  dëd§i x¥A©W§i©e mi¦fẍ£̀
Fn§M oFi §x¦U§e oFpä§l l¤b ¥rÎFn§M  m ¥ci¦w §x©I©e
lFw :W¥̀  zFa£d©l a¥vg dëd§i lFw :mi¦n¥̀ §xÎo¤a
lFw :W ¥cẅ x©A §c¦n dëd§i li¦gï xÄ §c¦n li¦gï dëd§i
FNªM Flk̈i¥d§aE zFxr̈§i sU¡g¤I©e zFl̈I ©̀ l¥lFg§i dëd§i
K¤l¤n dëd§i a¤W¥I©e aẄï lEA©O©l dëd§i :cFaM̈  x¥n`
z¤̀  K ¥xä§i  dëd§i  o ¥Y¦i FO ©r§l fr dëd§i :ml̈Fr§l

:mFlẌ©a  FO ©r

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 váj’sábér
Ádonáj et-árzé háL’vánon. Vájárkídém k’mó-égel,
L’vánon v’Szirjon k’mó ven-r’émím. Kol Ádonáj chocév
láhávot és. Kol Ádonáj jáchíl midbár, jáchíl Ádonáj
midbár Kádés. Kol Ádonáj j’cholél ájálot vájecheszof
j’árot uv’hécháló kuló omér kávod. Ádonáj lámábul
jásáv vájésev Ádonáj melech l’olám. Ádonáj oz l’ámó
jitén, Ádonáj j’váréch et-ámó vásálom.

Dicsérjétek az Örökkévalót, ti fels bb lények, ismerjétek el az  dics ségét és erejét! Az Örökkévaló szava
zeng a vizek felett, a dics ség Istene mennydörög. Ott van az Örökkévaló a nagy vizek felett. Az
Örökkévaló szava er s, az Örökkévaló szava fenséges. Az Örökkévaló hangja cédrusokat tör szét, szétzúzza
az Örökkévaló a libanoni cédrusokat. Úgy ugrándoznak azok, mint kisborjúk, Libanon és Szirjon hegye
pedig, mint az ifjú antilop. Az Örökkévaló hangja lángoló tüzet ont, megrengeti a pusztát, megrengeti az
Örökkévaló Kádes pusztáját. Az Örökkévaló szava megborjaztatja a n stény szarvasokat, letarolja az
erd ket, és az  hajlékában minden azt zengi: dics . Az Örökkévaló trónolt az özönvíz felett, így trónol az
Örökkévaló, mint király mindörökké. Az Örökkévaló er t ád népének, megáldja népét békességgel.

(29. zsoltár)
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`P̈῭.dẍEx§v xi ¦Y©Y ,L§pi ¦n§i  z©N ªc§B ©g «k§A ,
.`ẍFp ,Ep «¥x£d©h ,Ep«¥a§B©U ,L§O ©r z©P ¦x l¥A©w
.m ¥x§nẄ z©aä§M  ,L §cEg¦i i¥W §xFC ,xFA¦b `p̈

.m¥l§nB̈ ci ¦nŸ  L §zẅ §c¦v ,m¥n£g ©x  ,m ¥x£d©h ,m¥k §xÄ
.L«¤zc̈ £r l¥d©p ,L§aEh aFx§A ,WFcẅ oi¦q£g

.L«¤zẌªc§w  i ¥x§kFf ,d¥p§R L§O ©r§l ,d ¤̀¥B ci¦gï
.zFnªl £r©Y  ©r «¥cFi ,Ep«¥zẅ £r©v r©n§WE ,l¥A©w Ep«¥zr̈§e©W

c ¤rë ml̈Fr§l FzEk§l©n cFa§M m¥W KExÄ.

Áná b’choách g’dulát j’minchá tátír c’rurá,
kábél rinát ám’chá, szágvénu, táhárénu norá,
ná gibor dorsé jichudchá k’vávát somrém,
bárchém, táhárém, ráchámém, cid’kát’chá támid gomlém,
chászín kádos, b’rov tuv’chá náhél ádátechá,
sáváténu kábél us’má cáákáténu, jodéá táálumot.
Báruch sém k’vod málchutó l’olám váed.

Kérünk, oldd fel a megkötözöttet nagy, er s jobboddal,
Félelmetes, fogadd néped dalát, emelj magadhoz, tisztíts meg minket,
vitézen rizd, mint a szem fényét, azokat, akik egyetlennek tartanak,
áldd meg, tisztítsd meg ket, juttas nekik irgalmadból,
er s és szent, nagy jóságodban mutass utat gyülekezetednek,
Egyetlen, büszkén nézz népedre, mely emlékezik szentségedre,
Titkok Tudója, fogadd jajunkat, hallgasd meg kiáltásunkat!
Áldott legyen szent uralmának Neve örökké!

dk̈§l .dN̈©M z` ©x§w¦l i ¦cFc
:dl̈§A©w§p zÄ©W i¥p§R

L’chá dodí likrát kálá,
p’né Sábát n’káblá

Jöjj, barátom, hívd az arát, fogadjuk a Szombatot!

.cg̈ ¤̀  xEA ¦c§A xFkf̈§e xFnẄ
.cg̈ªi §n©d l¥̀  Epr̈i ¦n§W¦d

 .cg̈ ¤̀  Fn§WE cg̈ ¤̀ dëd§i
dkl  :dN̈¦d §z¦l§e z ¤x¤̀ §t¦z§lE m¥W§l

Sámor v’záchor b’dibur echád
hismiánú él hámjuchád.
Ádonáj echád, usmó echád,
l’sém ultiferet v’lithilá.  L’chá dodí…

“Tartsd meg” és “emlékezz rá” – egy szóval hallatta velünk az Egyetlen Isten.
Az Örökkévaló egy, és a neve is egy, névre, hírre, dics ségre.

.dk̈§l¥p§e Ek§l zÄ©W  z` ©x§w¦l
 .dk̈ẍ§A©d xFw§n ̀ i¦d i¦M
 .dk̈Eq§p m ¤c¤T¦n W`x¥n

dkl  :dN̈¦g §Y däẄ£g©n§A d¤U £r©n sFq

Likrát sábát l’chú v’nélchá,
kí hí m’kor hábráchá,
méros mikedem n’szuchá,
szof máásze b’máchásává t’chilá. L’chá dodí…

Gyertek, induljunk a Szombat elébe, hisz  az áldások kútf je,
kezdett l, sid kt l fogva; utolsóként megalkotott, de a gondolatban az els .

.i¦vF «x§t¦Y l`n§UE oi ¦nï
.i¦vi «¦x £r©Y ̈i§i  z¤̀§e

.i¦v §x©R o¤A Wi ¦̀  c©i  l ©r
dkl  :dl̈i«¦bp̈§e dg̈ §n§U¦p§e

Jámin usz’mol tifróci,
v’et Ádonáj tááríci,
ál jád is ben Párci,
v’niszm’chá v’nágílá.  L’chá dodí…

Jobbra-balra terjeszkedsz és az Örökkévalót magasztalod
 Párci sarja által. Örüljünk hát, vígadjunk!
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 .Dl̈ §r©A  z ¤x¤h £r mFlẄ§a i ¦̀ FA
.dl̈¢dv̈§aE dg̈ §n¦X§A m©B

 .dN̈ªb§q  m ©r i¥pEn¡̀ KFY
dk̈§l  :dN̈©k i ¦̀ FA .dN̈©k i ¦̀ FA

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

Jöjj békében, urad dísze, öröm s ujjongás közepette a választott nép körébe,
Jöjj Menyasszony, jöjj Menyasszony!

xFn§f¦n:zÄ©X©d mFi§l xi¦W
ci¦B©d§l :oFi§l ¤r L§n¦W§l x¥O©f§lE dëdi©l zFcd§l aFh
xFUr̈Îi¥l ©r :zFli¥N©A  L §zp̈En¡̀¤e  L ¤C§q©g x¤wA©A
dëd§i i¦p©Y§g©O¦U i¦M :xFP¦k§A oFiB̈¦d  i¥l £r l¤ap̈Îi¥l £r©e
Li¤U £r©n  El §cB̈Îd©n  :o¥P ©x£̀  Li ¤cï i¥U £r©n§A  L¤l ¢rẗ§A
rc̈¥i  ̀ l  x ©r©AÎWi ¦̀  :Li ¤za§W§g©n Ew§nr̈ c`§n dëd§i
Fn§M  mi ¦rẄ §x  ©gx§t¦A :z`fÎz¤̀ oi¦aïÎ`l li¦q§kE
:c ©rÎi ¥c £r  mc̈§nẌ¦d§l o¤e ῭  i¥l £rRÎl Ç̈M Evi¦v̈I©e  a¤U ¥r
dëd§i Li¤a§i` d¥P¦d i¦M :dëd§i ml̈r§l mFxn̈  dŸ©̀ §e
:o¤e ῭  i¥l £rRÎl Ç̈M  Ec §xR̈ §z¦i Ec¥a`i Li¤a§i` d¥P¦d i¦M
h¥A©Y©e :op̈ £r ©x o¤n¤W§A  i ¦zN©A  i¦p §x©w mi ¥̀ §x¦M  m ¤xŸ©e
:ip̈§f Ç̀̈  dp̈ §r©n§W¦Y mi ¦r ¥x§n  i©lr̈  mi¦nT̈©A  iẍEW§A i¦pi ¥r
:d¤B§U¦i oFpä§N©A  f ¤x¤̀ §M  gẍ§t¦i xn̈Ÿ©M  wi ¦C©v
:Egi ¦x§t©i Epi¥dl¡̀ zFx§v©g§A dëd§i zi¥a§A mi¦lEz§W
ci¦B©d§l :Ei §d¦i mi¦P©p £r ©x§e mi¦p¥W §C däi¥U§A oEaEp§i cFr

:FA dz̈l̈§e ©r  ̀ l§e  i ¦xEv dëd§i xẄï i¦M

Mizmor sír l’jom hásábát.
Tov l’hodot ládonáj ul’zámér l’simchá eljon. L’hágíd
báboker chászdechá veemunát’chá bálélot.  Álé-ászor
váálé-nável álé higájon b’chinor. Kí szimáchtání Ádonáj
b’foolechá b’máászé jádechá áránén. Má-gád’lú
máászechá Ádonáj m’od ám’kú máchs’votechá. Ís-báár
ló jédá uch’szíl ló-jávín et-zot. Bif’roách r’sáím
k’mó-észev vájácícú kol-poálé áven l’hisám’dám ádé-ád.
V’átá márom l’olám Ádonáj. Ki hiné oj’vechá Ádonáj
ki-hiné oj’vechá jovédú jitpár’dú kol-poálé áven.
Vátárem kir’ém kární bálotí b’semen ráánán. Vátábét éní
b’suráj bákámím áláj m’réím tismáná oznáj. Cádík
kátámár jifrách k'erez bál’vánon jiszge. S’tulím b’vét
Ádonáj b’chácrot Elohénú jáfríchú. Od j’núvún  b’szévá
d’séním v’ráánáním  jihjú L’hágíd kí-jásár Ádonáj curí
v’lo-ávlátá bó.

Zsoltár szombat napjára.
Milyen jó dícsérni az Örökkévalót, éneket mondani a Te nevednek, Legfels ! Reggel kegyelmedet hirdetni,
éjjel h ségedet. Tízhúrú heged vel, lanttal, és zeneszóval a hárfán. Mert megörvendeztettél, Örökkévaló,
tetteiddel, kezed m vein ujjongok. Mily nagy a Te m ved, Örökkévaló, és mélységesek a Te gondolataid. A
balga nem fogja fel, oktalan ember nem érti meg: ha a gonoszok sarjadnak is, mint a f , ha virulnak is a
jogtalanságot cselekv k, a végzetük pusztulás lesz. Te pedig, Örökkévaló, magasságos vagy örökké. Mert
ellenségeid elvesznek és elszélednek mind a gonosztev k. Megnövesztetted az én szarvamat, mint a fiatal
antilopét, friss olajjal kenegetnek. Szembenézek az ellenségeimmel, füleim hallják a gonoszokat, akik rám
törnek. Az igaz ember virágzik, mint a pálmafa, magasra n , mint a libanoni cédrus. Palánták k az
Örökkévaló házában, Istenünk udvarában virítanak. Még öregségükben is gyümölcsöt teremnek, teltek, és
zöldell k lesznek. Hogy hirdessék: igazságos az Örökkévaló, az én k sziklám, és nincs benne hamisság.

(92. zsoltár)
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 dëd§ixG̈©̀ §z¦d fr dëd§i W¥al̈ W¥al̈ zE`¥B Kl̈n̈
f ῭ ¥n L£̀ §q¦M oFkp̈ :hFO¦Y l©A l¥a¥Y oFM ¦Y s©̀
zFxd̈§p E`§Up̈ dëd§i zFxd̈§p E`§Up̈ :dŸ῭  ml̈Fr¥n
mi¦A ©x m¦i©n zFlT¦n :mï§kC̈ zFxd̈§p E`§U¦i ml̈Ew
Li ¤zc ¥r :dëd§i mFxÖ©A  xi ¦C©̀  mï i ¥x§A§W¦n  mi ¦xi ¦C©̀
K ¤x`§l dëd§i W ¤cw dë£̀ ©p  L §zi¥a§l c`§n Ep§n¤̀¤p

:mi¦nï

Ádonáj málách géut lávés, lávés Ádonáj oz hitázár
áf-tikon tévél bál-timot. Náchon kiszáchá méáz
méolám átá. Nászú n’hárot Ádonáj nászú n’hárot
kulám jiszú n’hárot dochjám. Mikolot májim rábím
ádirím misb’ré-jám ádír bámárom Ádonáj. Édotechá
neemnú m’od l’vétchá náává kódes Ádonáj l’orech
jámím.

Az Örökkévaló király lett, méltóságba öltözött, hatalommal övezte magát. A világot is meger sítette, meg ne
inogjon. Állandó a Te királyi trónod, örökt l fogva létezel. Zúgnak a folyóvizek, Örökkévaló, zúgnak,
hullámokat hánynak. Nagy vizek hangjánál hatalmasabbak a hullámai, de annál is hatalmasabb az
Örökkévaló a magasban. Bizonyságaid biztosak, házadat, Örökkévaló, szentség illeti mindörökre.

(93. zsoltár)

Ha Jom Kipur hétköznapra esik, itt folytatjuk:

El imádkozó:

z¤̀  Ek §xÄÎ:Kẍa§n©d ï§iBárchú et-Ádonáj hám’vorách.
Áldjátok az Örökkévalót, az áldottat!

A közösség állva, térdet hajtva, majd meghajolva válaszol:

:c ¤rë ml̈Fr§l Kẍa§n©d ̈i§i KExÄBáruch Ádonáj hám’vorách l’olám váed.

Áldassék az Örökkévaló, az áldott, örökkön-örökké!

KExÄFxä §c¦A x¤W£̀  .ml̈Frd̈  K¤l¤n Epi¥dl¡̀ ï§i dŸ©̀
dp̈Ea §z¦aE .mi ¦xr̈§W  ©g¥zFR dn̈§kg̈§A .mi¦aẍ £r  ai ¦x £r©n
x ¥C©q§nE .mi¦P©n§G©dÎz¤̀  si¦l£g©nE .mi ¦Y¦r d¤P©W§n
` ¥xFA :FpFv §x¦M  ©ri¦wẍÄ  m¤di ¥zFx§n§W¦n§A mi¦ak̈FM©dÎz¤̀
:xF` i¥p§R¦n K¤Wg§e K¤Wg i¥p§R¦n xF` l¥lFB .dl̈§il̈ë mFi
oi¥aE mFi oi¥A li ¦C§a©nE .dl̈§il̈ `i¦a¥nE mFi xi¦a £r©O©d
KFl§n¦i ci¦nz̈ mï©w§¦e i©g l ¥̀  :Fn§W zF`ä§v ï§i .dl̈§il̈
:mi¦aẍ £r  ai ¦x £r©O©d ̈i§i dŸ©̀  KExÄ :c ¤rë ml̈Fr§l Epi¥lr̈

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.

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.”
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z©a£d©̀dẍFY .Ÿ§a©d῭  L§O ©r l¥̀ ẍ§W¦i zi¥A ml̈Fr
ï§i o¥MÎl ©r :Ÿ §c©O¦l Epz̈F` mi¦hR̈§W¦nE mi¦T ªg zF§v¦nE
g©n§V¦p§e .Li¤Tªg§A  ©gi¦Vp̈ Ep¥nEw§aE Ep¥A§kẄ§A Epi¥dl¡̀
ml̈Fr§l Li ¤zFTªg§e  Li ¤zF§v¦nE  L ¤zẍFz i ¥x§a ¦c§A fFl £r©p§e
mn̈Fi d¤B§d¤p m¤däE Epi ¥nï  K ¤x §̀e Epi¥I©g m¥d i¦M  :c ¤rë
KExÄ .mi¦nl̈Fr§l EP¤O¦n xi¦qŸÎl©̀  L §zä£d©̀ §e :dl̈§il̈ë

:l ¥̀ ẍ§U¦i FO ©rÎz¤̀  a¥dF` .̈i§i dŸ©̀

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.

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.

Szemünket jobb kezünkkel eltakarva:

©n§Wrg̈ ¤̀  dëd§i .Epi¥dl¡̀ dëd§i .l ¥̀ ẍ§U¦ic:
S’má Jiszráél, Ádonáj Elohénú, Ádonáj echád.

Halljad, Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy.

:c ¤rë ml̈Fr§l FzEk§l©n cFa§M m¥W KExÄ
Báruch sém k’vod málchutó l’olám váed.

Áldott a neve, dics  uralma örök.

L§W§t©pÎl Ç̈k§aE L§aä§lÎl Ç̈k§A . Li¤dl¡̀ dëd§i z¥̀  Ÿ§a©d῭§e
i¦kp῭  x¤W£̀  d¤N¥̀ d̈ mi ¦xä §C©d Eid̈§e  :L ¤c`§nÎl Ç̈k§aE
.mÄ  Ÿ §x©A ¦c§e Li¤pä§l  mŸ§p©P¦W§e :L¤aä§lÎl ©r mFI©d L§E©v§n
:L¤nEw§aE L§A§k Ç̈W§aE  K ¤x ¤C©a  L §Y§k¤l§aE  L ¤zi¥a§A  L §Y§a¦W§A
:Li¤pi ¥r oi¥A ztḧh§l Eid̈§e  .L ¤cïÎl ©r zF`§l mŸ §x©W§wE

:Li ¤xr̈§W¦aE L ¤zi¥A zFfªf §nÎl ©r mŸ§a©z§kE

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.

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)
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i¦kp῭  x¤W£̀  i ©zF§v¦nÎl ¤̀  Er§n§W¦Y  ©rnẄÎm¦̀  dïd̈§e
m¤ki¥dl¡̀ dëd§iÎz¤̀  dä£d©̀ §l .mFI©d m¤k §z¤̀  d¤E©v§n
i ¦Y©zp̈§e :m¤k§W§t©p l Ç̈k§aE m¤k§a©a§l l Ç̈k§A Fc§a Ç̈r§lE
L¤pb̈ §c  Ÿ§t©q῭ §e .WFw§l©nE  d ¤xFi FY ¦r§A m¤k§v §x©̀ Îx©h§n
.L¤Y§n¤d§a¦l  L §cÜ§A a¤U ¥r i ¦Y©zp̈§e  :L ¤xd̈§v¦i§e L§W «xi ¦z§e
.m¤k§a©a§l  d¤Y§t¦iÎo¤R m¤kl̈ Ex§nẌ¦d :Ÿ §räÜ§e  Ÿ§l©k῭ §e
m ¤zi¦e£g©Y§W¦d§e  mi ¦x¥g£̀  mi¦dl¡̀  m¤Y §c©a £r©e  m¤Y §x©q§e
`l§e m¦i©nẌ©d z¤̀  x©vr̈§e m¤kÄ dëd§i s©̀  dẍg̈§e  :m¤dl̈
m¤Y §c©a£̀©e .Dl̈Ea§i z¤̀  o ¥Y¦z `l dn̈c̈£̀ d̈§e  xḧn̈ d¤i§d¦i
:m¤kl̈  o ¥zp dëd§i  x¤W£̀  .däH©d  u ¤x῭ d̈  l ©r¥n  dẍ¥d§n
.m¤k§W§t©p  l ©r§e m¤k§a©a§l  l ©r d¤N¥̀  i ©xä §C z¤̀  m¤Y§n©U§e
oi¥A ztḧFh§l Eid̈§e m¤k §c¤i  l ©r zF`§l mz̈` m¤Y §x©W§wE
.mÄ x¥A ©c§l m¤ki¥p§AÎz¤̀  mz̈` m¤Y §c©O¦l§e :m¤ki¥pi ¥r
:L¤nEw§aE L§A§k Ç̈W§aE  K ¤x ¤C©a  L §Y§k¤l§aE  L ¤zi¥a§A  L §Y§a¦W§A
EA §x¦i  o ©r©n§l :Li ¤xr̈§W¦aE  L ¤zi¥A zFfEf §nÎl ©r mŸ§a©z§kE
dëd§i r©A§W¦p x¤W£̀  dn̈c̈£̀ d̈  l ©r m¤ki¥p§a i¥ni¦e m¤ki¥n§i

:u ¤x῭ d̈Îl ©r m¦i©nẌ©d i¥ni¦M .m¤dl̈ z¥zl̈ m¤ki ¥za£̀ ©l

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’tiros’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.

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
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)

A S’má második része helyett az alábbi alternatív szakaszt is olvashatjuk:

o¦i©wÎz¤̀  c¤l¥Y©e x©d©Y©e FY§W¦̀  dË©gÎz¤̀  r ©cï  mc̈ ῭ d̈§e
z ¤c¤ll̈ s¤qY©e :d«̈Fd§iÎz¤̀ Wi ¦̀  i ¦zi¦pẅ  x¤n`Y©e
dïd̈ o¦i©w§e o`v d ¥rx l¤a¤dÎi¦d§i«©e l¤ad̈Îz¤̀  ei¦g῭ Îz¤̀
i ¦x§R¦n o¦i©w `¥äI©e mi¦nï u¥T¦n i¦d§i©e :d«̈nc̈£̀  c¥ar
`EdÎm©b `i¦a¥d l¤a¤d§e :d«̈Fdi«©l dg̈§p¦n dn̈c̈£̀ «̈d
l¤a¤dÎl¤̀  dëd§i r©W¦I©e  o¤d¥a§l¤g«¥nE Fp`v zFxk§A¦n
x©g¦I©e  dr̈Ẅ `l Fzg̈§p¦nÎl ¤̀§e o¦i©wÎl ¤̀§e  :F «zg̈§p¦nÎl ¤̀§e
dÖl̈ o¦iẅÎl ¤̀  dF̈d§i  x¤n`I©e :ei«̈pR̈ El§R¦I«©e c`§n o¦i©w§l
ai¦hi ¥YÎm¦̀  `Fl£d :Li«¤pẗ El§t«̈p dÖl̈§e  Kl̈  dẍg̈
Li¤l¥̀§e u¥ax z`Ḧ©g g©z¤R©l ai¦hi ¥z `l m¦̀ §e  z¥̀ §U
l¤a¤dÎl¤̀  o¦i©w  x¤n`I©e :F «AÎlẄ §n¦Y dŸ©̀ §e FzẅEW §Y
ei¦g῭  l¤a¤dÎl¤̀  o¦i©w mẅ̈I©e  d ¤cV̈©A mz̈Fi§d «¦A i¦d§i«©e ei¦g῭
Li¦g῭  l¤a¤d i ¥̀  o¦i©wÎl ¤̀  dF̈d§i  x¤n`I©e :Ed«¥b §x©d«©I©e

:i¦k «p ῭  i¦g῭  x¥nW£d i ¦Y §r ©cï `l x¤n`I©e

Az ember pedig megismerte Évát, feleségét; visel s lett és
szülte Káint, mondván: Férfit szereztem az Örökkévalótól.
Továbbá szülte tesvérét. Ábelt; Ábel juhpásztor volt, Káin
pedig földmível  volt. És történt napok múltán, Káin hozott
a föld gyümölcséb l áldozatot az Örökkévalónak. Ábel
szintén hozott, juhai els szülöttjeib l és pedig a kövérjéb l.
És tekintett az Örökkévaló Ábelre és az  áldozatára; de
Káinra és az  áldozatára nem tekintett; ez igen
bosszantotta Káint és beesett az arca. Akkor így szólt az
Örökkévaló Káinhoz: Miért bosszant ez téged és miért esett
be arcod? Nemde, ha jót cselekszel, emelkedel; ha pedig
nem cselekszel jót, az ajtónál hever a b n, hozzád van
vágyakozása, de te uralkodjál rajta. És beszélt Káin
Ábellel, testvérével. S történt, mid n a mez n voltak,
rátámadt Káin Ábelre, testvérére s megölte t. És mondta
az Örökkévaló Káinnak: Hol van testvéred, Ábel? Mondta:
Nem tudom; vajon testvérem rz je vagyok-e én?

(1Mózes 4:1-9)
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i¥p§A l ¤̀  x¥A ©C :xn`¥N d¤Wn l ¤̀ dëd§i x¤n`I©e
i¥t§p©M  l ©r z¦vi¦v m¤dl̈ EUr̈§e  m¤d¥l£̀  Ÿ §x©n῭ §e  l ¥̀ ẍ§U¦i
li ¦z§R sp̈M̈©d z¦vi¦vÎl ©r Ep §zp̈§e  .mz̈xc§l m¤di ¥c§b¦a
m¤Y §x©k§fE Fz` m¤zi ¦̀ §xE z¦vi¦v§l m¤kl̈ dïd̈§e :z¤l¥k §Y
ExEzz̈ `l§e .mz̈` m¤zi¦U £r©e dëd§i zF§v¦nÎl Ç̈MÎz¤̀
mi¦pf  m¤Y©̀ Îx¤W£̀  m¤ki¥pi ¥r  i ¥x£g©̀ §e m¤k§a©a§l  i ¥x£g©̀
iz̈F§v¦nÎl Ç̈MÎz¤̀  m¤zi¦U £r©e Ex§M§f ¦Y  o ©r©n§l :m¤di ¥x£g©̀
m¤ki¥dl¡̀ dëd§i i¦p£̀  :m¤ki¥dl`¥l mi¦Wc§w  m¤zi¦i§d¦e
m¤kl̈ zFi§d¦l  m¦i ©x§v¦n  u ¤x¤̀ ¥n m¤k §z¤̀  i ¦z`¥vFd x¤W£̀

:m¤ki¥dl¡̀ dëd§i i¦p£̀  mi¦dl`¥l

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 úr’ítem otó
úz’chártem 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.

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)

z¤n¡̀ï§i `Ed i¦M  Epi¥lr̈ m̈I©w§e z`fÎlM̈ dp̈En¡̀¤e
Ep «¥cFR©d :FO ©r l¥̀ ẍ§U¦i Ep§g©p£̀©e Fzl̈Ef oi ¥̀§e Epi§dl¡̀
:mi¦vi ¦xr̈¤d lM̈ s©M¦n Ep«¥l£̀ FB©d Ep«¥M§l©n .mi¦kl̈ §n c©I ¦n
i¥a§i` lk̈§l lEn§B m¥N©W§n©d§e .Epi «¥xS̈¦n Ep«̈l rẍ§t¦P©d l¥̀ d̈
c ©r zF`l̈§t¦p§e .x¤w«¥g oi ¥̀  c ©r zFlFc§b d¤Urd̈ .Ep«¥W§t©p
hFO©l o©zp̈ `l§e .mi¦I©g©A Ep«¥W§t©p mV̈©d :xR̈§q¦n oi ¥̀
Ep«¥p §x©w m¤x«̈I©e .Epi«¥a§iF` zFnÄ  l ©r Ep«¥ki ¦x §c©O©d :Ep«¥l§b ©x
:dr §x©t§A dn̈ẅ§pE mi¦Q¦p Ep«̈N d¤U «rd̈ :Epi«¥̀ §pFU lM̈  l ©r
Fzẍ§a ¤r§a d¤M©O©d :mg̈ i¥p§A z©n §c©̀ §A mi ¦z§tFnE zFzF`
mk̈FY¦n l¥̀ ẍ§U¦i  FO ©r z¤̀  `¥vFI©e .m¦i «̈x§v¦n  i ¥xFk§A lM̈
z¤̀ .sEq m©i i ¥x§f¦B oi¥A eip̈Ä xi¦a £r©O©d :ml̈Fr zEx¥g§l
eip̈ä  E`ẍ§e :r©A¦h zFnFd §z¦A m¤di ¥̀ §pFU z¤̀§e  m¤di¥t §cFx
El§A¦w oFvẍ§A FzEk§l©nE Fn§W¦l EcFd§e Eg§A¦W  FzẍEa§B
dg̈§n¦U§A  dẍi¦W  Epr̈ L§l l ¥̀ ẍ§U¦i i¥p§aE d¤Wn :m¤di¥l £r

 .̈i§i mi¦l ¥̀ Ä dk̈nk̈ i ¦n :mN̈ªk Ex§n῭ §e .dÄ ©x
zFN¦d§z  ̀ ẍFp .W ¤cT©A  xC̈ §̀ ¤p dk̈nM̈ i ¦n

 :`¤l¤t d¥Ur
m¨̈̈NªM c©g©i .mï©d  l ©r Li¤pä  E`ẍ Epi¥dl¡̀ ï§i L §zEk§l©n

.Exn̈ ῭ §e Eki¦l§n¦d§e EcFd

 :c ¤rë ml̈r§l Kl§n¦i dF̈d§i
:EP¤O¦n wf̈g̈  c©I ¦n Fl῭ §bE aw £r©iÎz¤̀  ̈i§i  dc̈ẗÎi¦M x©n¡̀¤p§e

:l ¥̀ ẍ§U¦i l©̀ B̈  .̈i§i  dŸ©̀  KExÄ

Emet veemuná kol-zot v’kájám álénú, ki hú Ádonáj
Elohénú, v’én zulátó, váánáchnú Jiszráél ámó.
Hápodénú mijád máláchím, Málkénú Hágoálénú
mikáf kol hááricím. HáÉl hánifrá lánú micárénú
v’Hámsálém g’múl l’chol ojvé náfsénú, Háosze
g’dolot ád én chéker, v’nifláot ád én miszpár.
Hászám náfsénú b’chájím, v’lo nátán lámot ráglénú,
hámádrichénú ál bámot ojvénú, vájárem kárnénú ál
kol szonénú. Háosze lánú niszím unkámá b’fáró, otot
umoftim, b’ádmát b’né Chám. Hámáke v’evrátó kol
b’choré Micrájim, vájocé et ámó Jiszráél mitochám
l’chérút olám. Hámáávír bánáv bén gizré Jám Szúf,
et rodféhem, v’et szonéhem bit’homot tibá. V’ráú
vánáv g’vurátó sibchú v’hodú lismó umálchutó
b’rácon kiblú áléhem. Mose úv’né 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 ug’áló mijád
cházák mimenú. Báruch átá Ádonáj gáál Jiszráél.
10



Igaz és hiteles mindez, és elfogadjuk, hogy az Örökkévaló az Istenünk és nincs más kívüle, mi, Izrael pedig
az  népe vagyunk.  az, aki kiszabadít minket uralkodók kezéb l, királyunk, aki megvált minket az összes
zsarnok markából, Isten, aki elégtételt vesz értünk szorongatóinkon és megfizet ellenségeinknek; aki
végtelenül nagy tetteket és számtalan csodát visz végbe, aki életben tart minket és nem hagyja meginogni
lábunkat; aki ellenségeink magaslataira vezeti lépteinket, és er nket gy löl ink fölé emeli; aki csodákat tett
értünk és bosszút állt Fáraón; aki jeleket és csodákat m velt a chámiták földjén; aki haragjában megölte
Egyiptom összes els szülöttjét, népét, Izráelt pedig kihozta onnan örök szabadságra; aki gyermekeit
átvezette a Sás-tengeren, üldöz iket és gy löl iket pedig a mélységbe süllyesztette. 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.

Ep¥ai¦M§W©dEp¥M§l©n  Ep ¥ci¦n £r©d§e mFlẄ§l Epi¦a῭
dv̈ ¥r§A Ep¥p§T©z§e  L¤nFl§W z©Mªq Epi¥lr̈ UFx§tE .mi¦I©g§l
Ep ¥c £r©A o¥bd̈§e  .L¤n§W  o ©r©n§l  Ep ¥ri¦WFd§e Li¤pẗ§N¦n däFh
x¥qd̈§e .oFbï§e ar̈ẍ§e  a ¤x¤g§e x¤a ¤C a¥iF` Epi¥lr̈¥n x¥qd̈§e
i¦M  Ep ¥xi ¦Y§q©Y Li¤tp̈§M l¥v§aE .Epi «¥x£g©̀ ¥nE Epi«¥pẗ§N¦n oḧÜ
mEg ©x§e oEP©g K¤l¤n l¥̀  i¦M dŸ῭  Ep¥li¦S©nE Ep ¥x§nFW l¥̀
dŸ ©r¥n mFlẄ§lE mi¦I©g§l Ep ¥̀ FaE Ep ¥z`¥v xFn§WE .dŸ῭
dŸ©̀  KExÄ .L¤nFl§W z©Mªq Epi¥lr̈ UFx§tE .ml̈Fr c ©r§e
l ¥̀ ẍ§U¦i  FO ©rÎl ©r§e Epi¥lr̈ mFlẄ z©Mªq  U ¥xFR©d .̈i§i

:ml̈Frd̈ÎlM̈Îl ©r§e

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, v’hászér szátán mil’fánénu
uméáchárénu, 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
s’lomechá. Báruch átá Ádonáj háporész szukát
sálom álénú v’ál-ámó Jiszráél v’ál-kol- háolám.

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, háríts el minden akadályt el lünk és mög lünk. 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.
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Szombaton betoldjuk:

Ex§nẄ§ezFU £r©l zÄ©X©dÎz¤̀  l ¥̀ ẍ§U¦iÎi¥p§a
oi¥aE i¦pi¥A :ml̈Fr zi ¦x§A mz̈xc§l zÄ©X©dÎz¤̀
mi¦nï z¤W¥WÎi¦M ml̈Fr§l `i¦d zF` l ¥̀ ẍ§U¦i i¥p§A
mFI©aE .u ¤x῭ d̈Îz¤̀§em¦i©nẌ©dÎz¤̀ dF̈d§i dÜr̈

:W©tP̈¦I©e z©aẄ  i ¦ri¦a§X©d

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.

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)

mFI©aÎi«¦MlM¦n m¤k §z¤̀  x¥d©h§l m¤ki¥l £r x¥R©k§i d¤G©d
:Ex«̈d§h¦Y dF̈d§i i¥p§t¦l m¤ki ¥z`H©g

Kí-vájom háze j’chápér áléchem l’táhér etchem
mikol chátotéchem lifné Ádonáj titháru.

Mert e napon engesztelést szerzek nektek, hogy megtisztítson benneteket minden b nötökt l; akkor tiszták
lesztek az Örökkévaló el tt.

(3Mózes 16:30)
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Ámidá – dcinr

:L ¤zN̈¦d §Y ci¦B©i i¦tE  gŸ§t¦Y i©zẗ§U ip̈c£̀
Ádonáj sz’fátáj tiftách ufí jágíd t’hilátechá

Uram! Nyisd fel ajkamat, hogy hirdesse dics ségedet!

sök – zedn`e zea`

:Epi ¥zFO¦̀ §e Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi¥dl¡̀ ï§i dŸ©̀  KExÄ
i¥dl¡̀  .aw £r©i i¥dl ¥̀e  wg̈§v¦i i¥dl¡̀  md̈ẍ§a©̀  i¥dl¡̀
l ¥̀ d̈ .l¥gẍ i¥dl ¥̀e d῭ ¥l i¥dl¡̀  dẅ§a ¦x i¥dl¡̀  dẍÜ
mi ¦cq̈£g l¥nFB .oFi§l ¤r l¥̀  .`ẍFP©d§e xFA¦B©d lFcB̈©d
zFdÖ ¦̀ §e zFa῭  i ¥c§q©g x¥kFf§e .lM©d d¥pFw .mi¦aFh
Fn§W  o ©r©n§l m¤di¥p§a i¥p§a¦l l ¥̀ Fb/dN̈ ªªªªª̀§B `i¦a¥nE

 :dä£d©̀ §AEp¥a §zk̈§e .mi¦I©g©A u¥tg̈  K¤l¤n .mi¦I©g§l  Ep ¥x§kÇ̈f
 :mi¦I©g mi¦dl¡̀  L§p ©r©n§l .mi¦I©g©d x¤t¥q§Ax¥fFr K¤l¤n

z ©x§f ¤r§e md̈ẍ§a©̀  o¥bn̈   ï§i  dŸ©̀  KExÄ :o¥bn̈E  ©ri¦WFnE
:dẍÜ

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.

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!

 zexeabIsten ereje –

a ©x dŸ©̀  mi ¦z¥n d¥I©g§n ï§i ml̈Fr§l xFA¦b dŸ©̀
d¥I©g§n .c¤q¤g§A mi¦I©g l¥M§l©k§n .lḦ©d ci ¦xFn . ©ri¦WFd§l
mi¦lFg `¥tFx§e mi¦l§tFp K¥nFq .mi¦A ©x mi¦n£g ©x§A  mi ¦z¥n
i¦n .xẗr̈ i¥pi¥Wi¦l Fzp̈En¡̀ m¥I©w§nE .mi ¦xEq£̀  xi ¦Y©nE
zi¦n¥n K¤l¤n  .Kl̈  d¤nFc i ¦nE zFxEa§B l ©r©A LFnk̈

 :dr̈EW§i ©gi¦n§v©nE .d¤I©g§nE.mi¦n£g ©xd̈ a©̀  LFnk̈ i ¦n
 :mi¦n£g ©x§A mi¦I©g§l  eiẍEv§i x¥kFfdŸ©̀  on̈¡̀¤p§e

:mi ¦z¥O©d d¥I©g§n .̈i§i dŸ©̀  KExÄ :mi ¦z¥n zFi£g©d§l

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

Te, Örökkévaló, a végtelen er  vagy, Te életet adsz a halálon túl, harmatot hullatsz, 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!
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Isten szentsége – myd zyecw

meiÎlk̈§A mi¦yec§we yecẅ j̈ §n¦y§e yecẅ  dŸ©̀
:dl̈¤q j̈e§l§l©d§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.

.Li¤X £r©n lM̈  l ©r Epi¥dl¡̀ ii L §C§g©R o ¥Y o¥k§aE
lM̈  LE`ẍi¦i§e .z̈`ẍÄ¤U d©n lM̈  l ©r L §zn̈i ¥̀§e
EXr̈¥i§e .mi ¦̀ Ex§A©d lM̈ Li¤pẗ§l Ee£g©Y§W¦i§e .mi¦X £r©O©d
.m¥lẄ aä¥l§A L§pFv §x zFX £r©l zg̈ ¤̀  dC̈ªb£̀  ml̈ªM
L §cï§A fr Li¤pẗ§l oḧ§lÜ©d¤W Epi¥dl¡̀ ii Ep §r ©c̈I¤W Fn§M
:z̈`ẍÄ¤U d©n lM̈  l ©r  ̀ ẍFp L§n¦W§e .L¤pi ¦ni¦A  dẍEa§bE

Uv’chén tén páchd’chá Ádonáj Elohénu ál kol
máászechá, v’émát’chá ál kol má sebárátá,
v’jiráúchá kol hámáászim, v’jistáchávú l’fánechá
kol b’ruim, v’jéászú kulám águdá echát láászot
r’con’chá b’léváv sálém, k’mó sejádánu Ádonáj
Elohénu sehászáltán l’fánechá oz b’jádchá ug’vurá
biminechá, v’simchá norá ál kol má sebárátá.

És így add félelmedet, Örökkévaló Istenünk minden m vedre és szent borzalmadat mindenre, amit
teremtettél; hogy összes alkotásod féljen, és hajoljon meg el tted minden teremtményed. Váljanak mind egy
szövetséggé, hogy teljes szívvel teljesítsék akaratodat, amint mi elismerjük, Örökkévaló Istenünk, hogy tiéd
az uralom, és a hatalom a te kezedben, az er  a te jobbodban van, és a te neved félelmetes minden felett,
amit teremtettél.

d̈e§w ¦z§e  .Li ¤̀ ¥xi¦l dN̈¦d §Y .L¤O ©r§l ii cFaM̈  o ¥Y o¥k§aE
dg̈ §n¦U .Kl̈ mi¦l£g©i §n©l d¤R oFg §z¦tE .Li¤W §xFc§l däFh
.L ¤C§a ©r  c¦ec̈§l  o ¤x¤w z©gi¦n§vE .L ¤xi ¦r§l oFUÜ§e L¤v §x©̀ §l

:Epi ¥nï§A dẍ¥d§n¦A .L¤gi¦W§n i©W¦i o¤a§l x¥p z©ki ¦x £r©e

Uv’chén tén kávód, Ádonáj, l’ámechá, t’hilá
líréechá, v’tikvá tová l’dorsechá, ufit’chón pe
lám’jáchálim lách, szimchá l’árcechá v’szászón
l’írechá, uc’míchát keren l’Dávid ávdechá,
vááríchát nér l’ven Jisáj m’sichechá bim’hérá
b’jáménu.

És így szerezz megbecsülést, Örökkévaló, népednek, dícséretet a téged fél knek, jó reményt a téged
keres knek és bátor szólást a benned remél knek, örömet országodnak, vígságot városodnak; növeld meg
mihamarabb, napjainkban Dávid szolgád tekintélyét, fölkentednek, Jisáj fiának fényét.

mi ¦ci¦q£g©e .Efl £r©i  mi ¦xẄi¦e Egn̈§U¦i§e E` §x¦i mi¦wi ¦C©v o¥k§aE
dr̈§W ¦xd̈ lk̈§e  d̈i¦R uR̈§w ¦Y Dz̈l̈Fr§e Eli¦bï dP̈ ¦x§A
o¦n oFcf̈ z¤l¤W§n¤n xi¦a £r©z i¦M d¤l§k¦Y oẄr̈§M  DN̈ªM

:u ¤x῭ d̈

Uv’chén cádikim jir’ú v’jiszmáchú vísárim jáálozú,
váchászidim b’riná jágílú v’olátáh tikpec píhá
v’chol hárisá kuláh k’ásán tichle kí táávír memselet
zádon min háárec.

És így az igazak látni fogják és örülnek, az egyenes lelk ek örvendeznek és a jámborok énekszóval
ujjonganak, az álnokság pedig befogja száját, a gazság végképp elenyészik, mint a füst, amikor eltünteted a
gonoszság hatalmát a földr l.

lM̈  l ©r  dẍ¥d§n Epi¥dl¡̀ ï§i `Ed dŸ©̀  Kl§n¦z§e
xi ¦r m¦i©lÿExi¦aE .L ¤cFa§M o©M§y¦n oFI¦v x©d§A .Li¤y £r©n

 :L«¤W §cẅ  i ¥x§a ¦c§A aEzM̈©M .L¤W §cẅ.ml̈Fr§l ï§i Kl§n¦i
:DïEl§l©d .xcë xc§l .oFI¦v K¦i«©dl¡̀

V’timloch átá, Ádonáj, l’vádechá ál kol máászechá
b’hár Cijon miskán k’vodechá uvIrusálájim ir
kodsechá, kákátuv b’divré kodsechá: Jimloch
Ádonáj l’olám, Elohájich Cijon, l’dor vádor,
hál’lújáh.

És egydül te, Örökkévaló, fogsz uralkodni minden m veden Cion hegyén, hol dics séged lakik, és
Jeruzsálemben, szentséged városában, amint szent szavaidban írva van: Örökké uralkodni fog az
Örökkévaló, Istened, Cion, nemzedékr l nemzedékre, halleluja!
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.j̈i ¤c £r§l©A¦n  ©del¡̀ oi ¥̀ §e  j̈ ¤n§W  ̀ ẍep§e dŸ©̀  Wecẅ
yecT̈©d l¥̀ d̈§e hR̈§W¦O©A ze`ä§v ï§i D©A§b¦I©e aEzM̈©M

 :dẅc̈§v¦A  W ¥C§w¦p:WFcT̈©d K¤l«¤O©d .̈i§i dŸ©̀  KExÄ

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

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. Áldott légy Te, Örökkévaló, a
szent Király!

 meid zyecwAz ünnep megszentelése –

z̈i¦vẍ§e Epz̈F` Ÿ§a©d῭  mi¦O ©rd̈ lM̈¦n EpŸ §x©g§a dŸ©̀
.Li ¤zF§v¦n§A EpY§yC¦w§e .zFpFWN©d lM¦n EpY§n©nFx§e .EpÄ
WFcT̈©d§e lFcB̈©d L§n¦W§e  .L ¤zc̈Fa £r©l Ep¥M§l©n EpŸ§a ©x¥w§e

 :z̈`ẍẅ  Epi¥lr̈

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.

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.

zÄ©X©d) mFi z¤̀  dä£d©̀ §A Epi¥dl¡̀  ̈i§i  Epl̈  o ¤Y¦Y©e
.d¤G©d  mi ¦xER¦M©d (mFi z¤̀§e dg̈Ep §n¦l§e dÜªc§w¦l d¤G©d
lM̈ z¤̀  FA  lg̈ §n¦l§e  dẍR̈©k§lE dg̈i¦l§q¦l§e dl̈i¦g§n¦l
z©̀ i¦vi¦l x¤k¥f  .W ¤cw  `ẍ§w¦n (dä£d©̀ §A) Epi ¥zFpF £r

:m¦iẍ§v¦n

Vátitén lánu, Ádonáj Elohénu, b’áhává et jom
(szombaton: hásábát háze lik’dusá v’lim’nuchá v’et
jom) hákipurim háze, lim’chilá v’lisz’lichá
ul’chápárá v’lim’chál bó et kol ávonoténu
(szombaton: b’áhává) mikrá kodes, zécher liciját
Micrájim.

És nekünk adtad, Örökkévaló, Istenünk, szeretettel (ezt a szombati napot szentségre és pihenésre és) a mai
Engeszetl  napot b nbocsánat, elnézés és engesztelés végett, hogy megbocsásd azon összes b nünket
(szeretettel), szent gyülekezésre, az egyiptomi kivonulás emlékére.

d¤̀ẍ¥i§e  . ©ri«¦B©i§e `aï§e d¤l £r©i .Epi «¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi«¥dl¡̀
.Ep«¥pFc§w¦tE Ep«¥pFx§k¦f x¥kG̈¦i§e c¥wR̈¦i§e .r©nẌ¦i§e d¤vẍ¥i§e
.L «¤C§a ©r  c¦eC̈ o¤A  ©gi «¦Wn̈ oFx§k¦f§e .Epi «¥zFa£̀  oFx§k¦f§e
zi¥A L§O ©r l Ç̈M oFx§k¦f§e .L«¤W §cẅ xi ¦r m¦i«©lẄEx§i oFx§k¦f§e
c¤q«¤g§lE o¥g§l .däFh§l dḧi¥l§t¦l Li«¤pẗ§l l ¥̀ ẍ§U¦i
:d¤G©d  mi ¦xER¦M©d mFi§A .mFlẄ§lE mi¦I©g§l .mi ¦n£g ©x§lE
.dk̈ẍ§a¦l Fa Ep «¥c§w Ç̈tE .däFh§l FA Epi«¥dl¡̀ ï§i Ep «¥x§kÇ̈f
qEg mi¦n£g ©x§e  dr̈EW§i x©a §c¦aE :mi¦I©g§l Fa Ep «¥ri¦WFd§e
i¦M .Epi«¥pi ¥r Li«¤l ¥̀  i¦M .Ep «¥ri¦WFd§e Epi«¥lr̈ m¥g ©x§e .Ep«¥P Ç̈g§e

:dŸ«̀̈  mEg ©x§e oEP©g K¤l«¤n l¥̀

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 hákipurim
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.

15



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 Engesztelés 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!

mFi§A Epi ¥zFpF £r©l l©g§n .Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi«¥dl¡̀
x¥a £r©d§e d¥g§n .d¤G©d  mi ¦xER¦M©d (mFi§aE d¤G©d zÄ©U©d)
i¦kp῭  xEn῭ M̈ .Li¤pi ¥r c¤b¤P¦n Epi ¥z`H©g§e Epi ¥rẄ§R
`l  Li ¤z`H©g§e  i¦p £r©n§l  Li ¤rẄ§t d¤gFn `Ed i¦kp῭
op̈r̈¤k§e  Li ¤rẄ§R  ar̈M̈  i ¦zi¦gn̈ x©n¡̀¤p§e :xM§f ¤̀
mFI©a i¦M x©n¡̀¤p§e  :Li ¦Y§l©̀ §b i¦M i©l ¥̀  däEW Li ¤z`H©g
lM¦n .m¤k §z¤̀  x¥d©h§l m¤ki¥l £r x¥R©k§i d¤G©d

:Exd̈ §h¦Y dedi i¥p§t¦l m¤ki ¥z`H©g

Elohénu vÉlohé ávoténu, m’chál láávonoténu b’jom
(hásábát háze uv’jom) hákipurim háze, m’ché
v’háávér p’sáénu v’chátoténu mineged énechá,
káámur: Ánochí ánochí hú moche f’sáechá l’máání
v’chátotechá lo ezkor. V’neemár: Máchítí kááv
p’sáechá v’cheánán chaátotechá súvá éláj ki
g’áltíchá. V’neemár: Kí-vájom háze j’chápér
áléchem l’táhér etchem mikol chátotéchem lifné
Ádonáj titháru.

Szombaton betoldjuk:
:Ep ¥zg̈Ep §n¦A d¥v §x Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi¥dl¡̀

Ep ¥r§A©U .L¤zẍFz§A Ep¥w§l¤g o ¥z§e .Li ¤zF§v¦n§A Ep¥W §C©w
.L¤zr̈EWi¦A Ep¥g§O©U§e L¤aEH¦n

Elohénu vÉlohé ávoténu, r’cé bim’nucháténu.
Kád’sénu b’micvotechá v’tén chelkénu b’torátechá,
száb’énu mituvechá v’szám’chénu bisuátechá.

Szombaton betoldjuk:
z©A©W oFvẍ§aE dä£d©̀ §A Epi¥dl¡̀ ii Ep¥li¦g§p©d§e
 :L¤n§W i¥W §C©w§n l¥̀ ẍ§X¦i Dä EgEpï§e .L¤W §cẅ

V’hánchílénú Ádonáj Elohénú b’áhává uv’rácon
sábát kodsechá, v’jánuchú váh Jiszráél m’kádsé
s’mechá.

og̈§lq̈  dŸ©̀  i¦M .z¤n¤̀ ¤A  L §c§ar̈§l Ep¥A¦l x¥d©h¦e
.xFcë xFC lk̈§A oExªW§i  i ¥h§a¦W§l ol̈¢gn̈E l ¥̀ ẍ§U¦i§l
dŸ©̀  KExÄ :©g¥lFq§e l¥gFn K¤l¤n Epl̈ oi ¥̀  Li ¤cr̈§l©A¦nE
zi¥A  FO ©r zFpF £r©l§e Epi ¥zFpF £r©l  ©g¥lFq§e l¥gFn K¤l¤n .ii
K¤l¤n .dp̈Ẅ§e dp̈Ẅ lk̈§A Epi ¥zFn§W©̀  xi¦a £r©nE l ¥̀ ẍ§U¦i
mFi§e l ¥̀ ẍ§U¦i(§e zÄ©U©d)  W ¥C©w§n  .u ¤x῭ d̈ lM̈  l ©r

:mi ¦xER¦M©d

V’táhér libénú l’ovd’chá beemet, kí átá szolchán
l’Jiszráél umochálán l’sivté J’surún b’chol dor
vádor umibáládechá él lánu melech mochél
v’szoléách. Báruch átá Ádonáj, melech mochél
v’szoléách láávonoténu v’láávonot ámó bét Jiszráél
umáávír ásmoténu b’chol sáná v’sáná, melech ál
kol háárec, m’kádés (hásábát v’)Jiszráél v’jom
házikáron.

Istenünk, seink Istene, bocsásd meg a mi b neinket a mai (szombat-) és engesztel  napon, töröld el és
tüntesd el b neinket és vétkeinket szemed el l, amint megmondatott: “Én magam törlöm el b neidet a
magam kedvéért, és vétkeidet meg sem említem.” Ez is megmondatott: “Eloszlatom, mint a s  ködöt, a te

neidet, és felh ként a te vétkeidet; térj vissza hozzám, mert megváltalak.” És ez is megmondatott: “Mert e
napon engesztelést szerzek nektek, hogy megtisztítson benneteket minden b nötökt l; akkor tiszták lesztek
az Örökkévaló el tt. (Szombaton betoldjuk: Istenünk és seink Istene, legyen tetsz  neked nyugalmunk.)
Szentelj meg minket parancsolataiddal, és engedj részesednünk Tórádban. Engedj jóllaknunk a Te javaidból,
örvendeztess meg segítségeddel. (Szombaton betoldjuk: Add nekünk örökül, Örökkévaló Istenünk, szeretettel és
jóakarattal a Sábát szentségét, és adassék nyugalom egész Izraelnek, aki nevedet szenteli.) Tisztítsd meg
szívünket, hogy igazán szolgálhassunk, hisz Te elnéz  vagy Izraellel és megbocsátasz Jesurún törzsének
nemzedékr l nemzedékre, nincs rajtad kív l engesztel  és megbocsátó királyunk, csak Te. Áldassál,
Örökkévaló, Király, ki elnéz  és megbocsátó b neinkkel és népe, Izrael b neivel, az egész világ uralkodója,
ki megszenteli (a szombatot,) Izraelt és az engesztelés napját!
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 dcearIstenszolgálat –

.d ¥r§W mz̈N̈¦t §z¦l§e  l ¥̀ ẍ§U¦i  L§O ©r§A Epi«¥dl¡̀ ï§i d¥v §x
L§zp̈i¦kW  d ¤x§W©z§e EpÄ uR§g©Y mi¦A ©xd̈ Li¤n£g ©x§aE
.mi ¦n£g ©x§A oFI¦v§l L§aEW§A Epi«¥pi ¥r dp̈i«¤f¡g¤z§e :oFI¦v  l ©r

:oFI¦v§l Fzp̈i¦k§W xi¦f£g©O©d ,̈i§i dŸ©̀  KExÄ

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.

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`cedHála –

i¥dl`¥e Epi¥dl¡̀ ii `Ed dŸ©̀ ¤W .Kl̈ Ep§g©p£̀  mi ¦cFn
o¥bn̈ .Epi¥I©g xEv .c ¤rë ml̈Fr§l Epi ¥zFO¦̀ §e Epi ¥zFa£̀
x¥R©q§pE  L§N  d ¤cFp .xFcë xFc§l `Ed dŸ©̀  Ep ¥r§W¦i
Epi ¥zFn§W¦pÎl ©r§e  .L ¤cï§A  mi ¦xEq§O©d Epi¥I©gÎl ©r  L¤zN̈¦d §Y
.EpÖ ¦r mFiÎl Ç̈k§A¤W Li¤Q¦pÎl ©r§e .Kl̈ zFcEw§R©d
x¤waë  a ¤x ¤r  .z ¥rÎl Ç̈k§A¤W Li ¤zFaFh§e Li ¤zF`§l§t¦pÎl ©r§e
i¦M m¥g ©x§n©d§e  .Li ¤n£g ©x El Ç̈k  `l  i¦M aFH©d  :m¦iẍ Ç¢d Ç̈v§e

 :Kl̈ Epi¦E¦w ml̈Fr¥n .Li ¤cq̈£g EO©z `lmi¦I©g§l aFz§kE
 .L«¤zi ¦x§a i¥p§A l Ç̈M mi¦aFh.dl̈¤q LEcFi mi¦I©g©d lk§e

Ep ¥zẍ§f ¤r§e Ep ¥zr̈EW§i l ¥̀ d̈  .z¤n¡̀ ¤A L§n¦W z¤̀  El§N©di¦e
d ¤̀ p̈ L§lE L§n¦W aFH©d .ii dŸ©̀  KExÄ :dl̈¤q

:zFcFd§l

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.

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.

 melyBéke –

i¦M .ml̈Fr§l mi¦UŸ L§O ©r l¥̀ ẍ§U¦i  l ©r  aẍ mFlẄ
Li¤pi ¥r§A aFh§e .mFlẄ©dÎlk̈§l oFc῭  K¤l¤n  `Ed  dŸ©̀
dr̈Ẅ lk̈§aE  z ¥r lk̈§A l ¥̀ ẍ§U¦i  L§O ©rÎz¤̀  K ¥xä§l

 :L¤nFl§W¦AEp§g«©p£̀  .Li«¤pẗ§l  a ¥zM̈¦p§e x¥kG̈¦p mi¦I©g x¤t«¥q§A
:mFlẄ§lE mi¦aFh mi¦I©g§l .l ¥̀ ẍ§U¦i zi¥A L§O ©r l Ç̈k§e
:mFlẌ©A l¥̀ ẍ§U¦i FO ©r z¤̀  K ¥xä §n©d .̈i§i dŸ©̀  KExÄ

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. B’széfer chájím, nizáchér v’nikátév
l’fánechá, ánáchnú v’chol ámchá bét Jiszráél,
l’chájim tovím ulsálom. Báruch Átá Ádonáj,
hámváréch et ámó Jiszráél básálom.
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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!

i©dl¡̀.dn̈ §x¦n x¥A ©C¦n i©zFz§t¦U§e  .rẍ¥n i¦pFW§l xv§p
:d¤i§d¦Y  lM©l  xẗr̈¤M i¦W§t©p§e  .mC¦z i¦W§t©p i©l§l©w§n¦l§e
.i¦W§t©p  sC §x¦Y Li ¤zF§v¦n  i ¥x£g©̀ §e  .L ¤zẍFz§A i¦A¦l g©z§R
l¥w§l©w§e  mz̈v̈ £r x¥td̈  dẍ¥d§n  dr̈ẍ§l  i©lr̈ mi¦nT̈©d l Ç̈k§e
.Li¤pẗ§l i¦A¦l oFi§b¤d§e .i¦tÎi ¥x§n¦̀  oFvẍ§l Ei §d¦i :mŸFa§W§g©n
d¤U £r©i `Ed .ein̈Fx§n¦A  mFlẄ d¤Ur :i¦l£̀ b§e  i ¦xEv dF̈d§i

:mc̈ ῭ Îi¥p§AÎl Ç̈M  l ©r§e  l ¥̀ ẍ§U¦iÎl Ç̈MÎl ©r§e Epi¥lr̈ mFlẄ

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.

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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Szombaton a közös imát itt folytatjuk:

ENªk§i©el©k§i©e :m῭ ä§v lk̈§e  u ¤x«̀̈ d̈§e m¦i«©nẌ©d
.dÜr̈ x¤W£̀  FY§k`©l§n  i ¦ri¦a§X©d mFI©A mi¦dl¡̀
x¤W£̀  FY§k`©l§n lM̈¦n  i ¦ri¦a§X©d mFI©A zA§W¦I©e
W ¥C©w§i©e  i ¦ri¦a§X©d  mFi  z¤̀  mi¦dl¡̀  K ¤x«̈a§i©e :dÜr̈
`ẍÄ x¤y£̀  FY§k`©l§n lM̈¦n z©aẄ Fa i¦M .Fz`

:zFU £r©l mi¦dl¡̀

Vájchulú hásámájim v'háárec v'chol-c'váám.

Vájchál Elohim bájom hásvií m'láchtó áser ászá.

Vájisbot bájom hásvií mikol-m'láchtó áser ászá.

Vájvárech Elohim et-jom hás’vií vájkádés otó. Ki

vo sávát mikol-m'láchtó áser bárá Elohim

láászot.

És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az
 munkáját, amelyet alkotott vala, megsz nék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott

vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt, mivelhogy azon sz nt meg vala minden
munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

El imádkozó:

KExÄi¥dl¡̀ .Epi «¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi«¥dl¡̀  .̈i§i  dŸ©̀
lFcB̈©d l¥̀ d̈ .aw £r©i i¥dl ¥̀e .wg̈§v¦i i¥dl¡̀ .md̈ẍ§a©̀

:u ¤x«̀̈ ë m¦i«©nẄ d¥pFw .oFi§l ¤r l¥̀  .`ẍFP©d§e xFA¦B©d

Báruch átá Ádonáj, Elohénú vÉlohé ávoténú,
Elohé Ávráhám, Elohé Jicchák, vÉlohé Jáákov,
háÉl hágádol hágibór v’hánorá, Él eljon, koné
sámájim váárec.

Mindenki:

K¤l«¤O©d .Fxn̈£̀ ©n§A  mi ¦z¥n d¥I©g§n .Fxä §c¦A zFa῭  o¥bn̈
z©A©W mFi§A  FO ©r§l  ©gi«¦p¥O©d .EdF «nM̈ oi ¥̀ ¤W WFcT̈©d
cFa £r©p eip̈ẗ§l :m¤dl̈  ©gi«¦pd̈§l dv̈ẍ mä i¦M  .FW §cẅ
oi ¥r¥n .ci ¦nŸ mFi lk̈§A Fn§W¦l  d ¤cFp§e .c©g«©të d῭ §x¦i§A
W ¥C©w§n .mFlẌ©d oFc£̀  .zF`c̈Fd©d l¥̀  :zFkẍ§A©d
m ©r§l dẌ ªc§w¦A  ©gi«¦p¥nE .i ¦ri¦a§W  K ¥xä §nE zÄ©X©d

:zi¦W` ¥x§a d¥U £r©n§l x¤k«¥f .b¤p «r i¥p§X ªc§n

Mágén ávot bidváró, m’chájé métím b’máámáró
hámelech hákádos seén kámóhú, háméniách
l’ámó b’jom sábát kodsó, kí vám rácá l’hániách
láhem. L’fánáv náávod b’jirá váfáchád, v’node
lismó b’chol jom támíd mééjn hábráchot. Él
háhodáot, Ádon hásálom, m’kádés hásábát
umváréch svií, uméniách bikdusá l’ám m’dusné
oneg, zécher l’máászé v’résít.

El imádkozó:

.Ep«¥zg̈Ep §n¦a d¥v §x .Epi ¥«zFa£̀  i¥dl`¥e Epi«¥dl¡̀
Ep «¥r§A©U .L«¤zẍFz§A Ep«¥w§l¤g o ¥z§e .Li«¤ze§v¦n§A Ep«¥W §C©w
L §C§ar̈§l Ep«¥A¦l x¥d©h§e .L«¤zr̈EWi¦A Ep«¥g§O©U§e .L«¤aEH¦n
oFvẍ§aE dä£d©̀ §A Epi«¥dl¡̀ ï§i Ep«¥li¦g§p©d§e  .z¤n¡̀ ¤A
.L«¤n§W i¥W §C©w§n l¥̀ ẍ§U¦i Dä EgE «pï§e .L«¤W §cẅ z©A©W

:zÄ©X©d  W ¥C©w§n .̈i§i dŸ©̀  KExÄ

Elohénú vÉlohé ávoténú, r’cé vimnucháténú.
Kádsénú b’micvotechá v’tén chelkénú
b’torátechá. Szábénú mituvechá, v’számchénú
bisuátechá. V’táhér libénú l’ovd’chá beemet.
V’hánchílénú Ádonáj Elohénú b’áhává uvrácon
sábát kodsechá, v’jánuchú vá Jiszráél m’kádsé
s’mechá. Báruch átá Ádonáj m’kádés hásábát.

Áldassál, Örökkévaló, Istenünk, seink Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, nagy,
er s,  félelmetes és felséges Isten, ég és föld alkotója.
Szavával pajzsa volt az satyáknak, egy szavával életre kelti a holtakat. Szent Király, kihez fogható
nincs, aki nyugalmat szerez népének a szombat szent napján, mert kedvelte ket, nyugalmat szerezvén
nekik. Az  színe el tt szolgáljunk félelemmel és áhítattal, és hálálkodjunk Nevének minden nap
szüntelen az el írt áldásokkal. A hálaadások Istene , a békesség Ura, aki megszenteli a szombatot és
megáldja a hetedik napot, és a szent pihenés élvezetével tölti el népét a teremtés m vének emlékére.
Istenünk és seink Istene, legyen tetsz  neked nyugalmunk; szentelj meg minket micváiddal, és engedj
részesednünk Tórádban. Engedj jóllaknunk a Te javadból, örvendeztess meg segítségeddel. És tisztítsd
meg szívünket, hogy igazán szolgálhassunk Neked. Add nekünk örökül, Örökkévaló Istenünk
szeretettel és jóakarattal szent szombatodat, és adassék nyugalom egész Izraelnek, aki nevedet
szenteli. Áldassál, Örökkévaló, a szombat megszentel je.
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 iecie xcqnvallomás –

Miel tt az ember meggyógyíttatik, el kell ismernie, hogy beteg. Miel tt az ember
megtalálja a fényt, tudnia kell, hogy sötétségben van. Miel tt az embernek
megbocsáttatik, meg kell vallania b neit. Megvalljuk b neinket és embertársainkét,
mert felel sek vagyunk egymásért. Gyógyíts meg minket, Urunk, és vezess minket a
sötétségen át a világosságba.

Li¤pẗ§l `FaŸ `P̈ ῭  .Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi¥dl¡̀
Ep῭  oi ¥̀ ¤W .Ep ¥zP̈¦g §Y¦n  m¥N ©r §z¦Y l©̀ §e .Ep ¥zN̈¦t §Y
Epi¥dl¡̀ dëd§i Li¤pẗ§l x©nFl  s ¤xr i¥W§wE mi¦pẗ  i¥G ©r
lä£̀  .Ep`ḧg̈ `l§e Ep§g©p£̀  mi¦wi ¦C©v Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e

:Ep`ḧg̈ Epi ¥zFa£̀©e Ep§g©p£̀

Elohénú vÉlohé ávoténú, áná távó l’fánechá
t’filáténú, v’ál titálém mit’chináténú, seén ánú ázé
fáním uksé óref lomár l’fánechá Ádonáj Elohénú
vÉlohé ávoténú cádikím ánáchnú, v’ló chátánú, ávál
ánáchnú chátánú.

Istenünk és seink Istene, jusson el hozzád imádságunk és ne fordulj el könyörgésünkt l, mert nem vagyunk
olyan arcátlanok és nyakasok, hogy azt mondanánk, Örökkévaló Istenünk, atyáink Istene, igazak vagyunk és
nem vétkeztünk – mert bizony vétkeztünk, és vétkeztek seink is.

Mert b nt követtünk el azzal, hogy ki- és megkerültük az igazságot, mert nem bírtunk szembenézni vele.
Mert képmutatásba és félrevezetésbe menekültünk, mert nem mertük kimondani az igazságot.
Mert színleltünk és elkend ztük az igazságot, mert kifogásokat kerestünk.

.Epl̈ l©g§n .Epl̈ g©l§q .zFgi¦l§q ©DFl¡̀  mN̈ªM  l ©r§e
:Epl̈ x¤R©M

V’ál kulám Eloáh szlichot, sz’lách lánú, m’chál
lánú, káper lánú.

Mindezeket, megbocsátó Isten, bocsásd meg nekünk, nézd el nekünk, engedd el nekünk!

Mert etettük a testünket, de éheztettük a lelkünket.
Mert ráer szakoltuk az akaratunkat másokra, és nem vettük figyelembe szükségleteiket.
Mert elhárítottuk a felel sségünket, szemrehányást tettünk és visszavágtunk.

.Epl̈ l©g§n .Epl̈ g©l§q .zFgi¦l§q ©DFl¡̀  mN̈ªM  l ©r§e
:Epl̈ x¤R©M

V’ál kulám Eloáh szlichot, sz’lách lánú, m’chál
lánú, káper lánú.

Mindezeket, megbocsátó Isten, bocsásd meg nekünk, nézd el nekünk, engedd el nekünk!

Mert helytelenül viselkedtünk, és hamis értékeink voltak.
Mert ezen dolgokat másokban láttuk, soha nem magunkban.
Mert önelégültségünk elvakított minket, és beképzeltek voltunk.

.Epl̈ l©g§n .Epl̈ g©l§q .zFgi¦l§q ©DFl¡̀  mN̈ªM  l ©r§e
:Epl̈ x¤R©M

V’ál kulám Eloáh szlichot, sz’lách lánú, m’chál
lánú, káper lánú.

Mindezeket, megbocsátó Isten, bocsásd meg nekünk, nézd el nekünk, engedd el nekünk!
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Mert a jóságot számolgattuk és a sajnálatunkat kimértük.
Mert hideg szívvel jótékonykodtunk, és imáinkat érzés nélkül mondtuk.
Mert azért adtunk adományokat, hogy szeressenek minket.

.Epl̈ l©g§n .Epl̈ g©l§q .zFgi¦l§q ©DFl¡̀  mN̈ªM  l ©r§e
:Epl̈ x¤R©M

V’ál kulám Eloáh szlichot, sz’lách lánú, m’chál
lánú, káper lánú.

Mindezeket, megbocsátó Isten, bocsásd meg nekünk, nézd el nekünk, engedd el nekünk!

Mert nem válaszoltunk kérdésekre és elutasítottunk embereket.
Mert gyengédségünk elhalt, és szeretetünk keser  lett.
Mert jöv képünk elhalványult, eszményeinket elhagytuk, lehet ségeinket elvesztettük.

.Epl̈ l©g§n .Epl̈ g©l§q .zFgi¦l§q ©DFl¡̀  mN̈ªM  l ©r§e
:Epl̈ x¤R©M

V’ál kulám Eloáh szlichot, sz’lách lánú, m’chál
lánú, káper lánú.

Mindezeket, megbocsátó Isten, bocsásd meg nekünk, nézd el nekünk, engedd el nekünk!

Mert féltünk a változástól és a megújulástól, és hitetlenek voltunk.
Mert fennhangon imádkoztunk, de nem hallottuk meg az imák üzenetét.
Mert önmagunk ellenségévé váltunk.

.Epl̈ l©g§n .Epl̈ g©l§q .zFgi¦l§q ©DFl¡̀  mN̈ªM  l ©r§e
:Epl̈ x¤R©M

V’ál kulám Eloáh szlichot, sz’lách lánú, m’chál
lánú, káper lánú.

Mindezeket, megbocsátó Isten, bocsásd meg nekünk, nézd el nekünk, engedd el nekünk!

῭ .Ep §n©WÄ .Ep §c©bB̈ .Ep§l©f¦C :i¦tC  Ep §x©A

¤d .Epi¦e ¡r§e .Ep §r©W §x¦d©f .Ep §cg̈ .Ep§q©nḧ:x¤w¤W Ep§l©t

ï .rẍ Ep§v ©r¦M .Ep§a©G©l .Ep§vn̈ .Ep §c ©x¦p:Ep§v©̀

q̈ .Ep §x ©xr̈ .Epi¦eR̈ .Ep §r©Wv̈ .Ep §x ©x¦w:s ¤xr Epi¦U

ẍ .Ep §r©W¦W .Ep §z©g¦Y .Ep§a ©rŸ .Epi ¦r¦Y:Ep §rŸ §r

Ásámnú, bágádnú, gázálnú, dibárnú dofí.

He’evínú v’hirsánú, zádnú, chámásznú, táfálnú seker.

Jáácnú rá, kizávnú, lácnú, márádnú, niácn.

Szárárnú, ávínú, pásánú, cárárnú, kisínú óref.

Rásánú, sichátnú, tiávnú, táínú, titánú.

Vétkeztünk, h tlenkedtünk, raboltunk, rágalmaztunk; fondorkodtunk, rosszak voltunk, felfuvalkodtunk,
er szakoskodtunk, hazugságot koholtunk; rosszat tanácsoltunk, füllentettünk, gúnyolódtunk, lázadoztunk,
káromoltunk; tévelyegtünk, vétettünk, b nöztünk, gy lölködtünk, nyakaskodtunk; gonoszak voltunk,
elfajúltunk, elvetemedtünk, eltévelyedtünk és tévútra vezettünk.
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dëẄ `l§e mi¦aFH©d Li¤hR̈§W¦O¦nE Li ¤zF§v¦O¦n  Ep §x©q
z¤n¡̀  i¦M Epi¥lr̈ `Ä©d lM̈  l ©r  wi ¦C©v dŸ©̀ §e ,Epl̈

 :Ep §rẄ §x¦d Ep§g©p£̀©e  z̈i¦Xr̈

Szárnú mimicvotechá, umimispátechá hátovím, v’ló
sává lánú, v’Átá cádík ál kol hábá álénú kí emet
ászítá v’ánáchnú hírsánú.

Eltértünk parancsaidtól és jó törvényeidt l, bár nem volt érdemes. Te ellenben igazságosan jártál el
mindabban, ami minket ért, mert Te igazat cselekedtél, s mi voltunk a rosszak.

Li¤pẗ§l x¥R©q§P d©nE .mFxn̈ a¥WFi Li¤pẗ§l x©n`P d©n
zFl§b¦P©d§e zFxŸ§q¦P©d lM̈ `l£d .mi¦wg̈§W o¥kFW
zFnEl £r©z§e .ml̈Fr i¥fẍ  ©r ¥cFi dŸ©̀  : ©r ¥cFi dŸ©̀
o¥gFaE o¤hä  i ¥x §c©g lM̈ X¥tFg dŸ©̀  .ig̈ lM̈  i ¥x §z¦q
xŸ§q¦p oi ¥̀ §e  J̈ ¤O¦n  ml̈ §r¤p xäC̈ oi ¥̀  .a¥lë zFil̈§M
dëd§i Li¤pẗ§N¦n  oFvẍ i¦d§i o¥k§aE :Li¤pi ¥r c¤b¤P¦n
lM̈  l ©r  Epl̈  x¤R©k §Y¤W Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi¥dl¡̀
lg̈ §n¦z§e .Epi ¥zFpF £r lM̈  l ©r Epl̈ g©l§q¦z§e .Epi ¥z`H©g

:Epi ¥rẄ§R lM̈  l ©r Epl̈

Má nomár l’fánechá josév márom, umá n’szápér
l’fánechá sochén s'chákím. Háló kol hánisztárot
v’hániglot Átá jodéá. Átá jodéá rázé olám,
v’táálumot szitré kol cháj, Átá chofész kol chádré
váten uvochén klájot válév, én dávár neelám
mimeká, v’én nisztár mineged énechá. Uv’chén j’hí
rácon milfánechá Ádonáj Elohénú vÉlohé ávoténú
set’chápér lánú ál kol chátoténú, v’tiszlách lánú ál
kol ávonoténú, v’timchol lánú ál kol p’sáénú.

Mit szólhatnánk el tted, ki a magasságban trónolsz? Mit is mondhatnánk neked, ki az egekben lakozol? Hisz
a nyilvánvaló és a rejtett dolgokat Te egyaránt ismered. Ismered a világ rejtelmeit és minden él  leplezett
titkait. Átkutatod benns nk rejtett zugait, megvizsgálod szívünk gondolatait. Semmit sem lehet eltitkolni
el tted, semmi nem rejthet  el szemed el l. Legyen hát az az akaratod, Örökkévaló Istenünk, atyáink Istene,
hogy eltöröld minden vétkünket, elnézd minden b nünket, megbocsásd minden elpártolásunkat.

:mP̈¦g z©̀ §p¦V§A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r
:o¦ir̈ zExv̈§A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r§e
:cï z¤nEU§z¦A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r

:s ¤xr zEi§W©w§A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r§e
:zEli¦l§t¦A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r

:b¥bFW§A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r§e

Ál chét sechátánú l’fánechá b’szinát chinám,
v’ál chét sechátánú l’fánechá b’cárut ájin.
Ál chét sechátánú l’fánechá bit’szumet jád,
v’ál chét sechátánú l’fánechá b’kásijut oref.
Ál chét sechátánú l’fánechá biflilut,
v’ál chét sechátánú l’fánechá b’sogég.

A b nt, amit elkövettünk színed el tt – alaptalan gy lölködéssel,
és a b nt, amit elkövettünk színed el tt – irigységgel.
A b nt, amit elkövettünk színed el tt – hitszegéssel,

és a b nt, amit elkövettünk színed el tt – keménnyakúsággal.
A b nt, amit elkövettünk színed el tt – elhamarkodott bíráskodással,

és a b nt, amit elkövettünk színed el tt – véletlenül.

.Epl̈ l©g§n .Epl̈ g©l§q .zFgi¦l§q ©DFl¡̀  mN̈ªM  l ©r§e
:Epl̈ x¤R©M

V’ál kulám Eloáh szlichot, sz’lách lánú, m’chál
lánú, káper lánú.

Mindezeket, megbocsátó Isten, bocsásd meg nekünk, nézd el nekünk, engedd el nekünk!
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:af̈k̈§aE W©g©k§A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r
: §̀eẄ  z ©rEa§W¦A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r§e

:m¥U©d lEN¦g§A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r
:lr z©wi ¦x§t¦A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r§e

:d¤R xEA ¦c§A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r
:ci¦f¥n§A Li¤pẗ§l Ep`ḧg̈¤W ̀ §h¥g  l ©r§e

Ál chét sechátánú l’fánechá b’cháchás uv’cházáv.
v’ál chét sechátánú l’fánechá bisvuát sáv.
Ál chét sechátánú l’fánechá b'chillul háSém,
v’ál chét sechátánú l’fánechá bifrikát ol.
Ál chét sechátánú l’fánechá b’dibur pe,
v’ál chét sechátánú l’fánechá b'mézid.

A b nt, amit elkövettünk színed el tt – csalással és hamissággal,
és a b nt, amit elkövettünk színed el tt – el ítéletekkel.

A b nt, amit elkövettünk színed el tt – Neved megszentségtelenítésével,
és a b nt, amit elkövettünk színed el tt – vallási kötelezettségeink megtagadásával.

A b nt, amit elkövettünk színed el tt – b neink szintétlen megbánásával,
és a b nt, amit elkövettünk színed el tt – tudatosan.

.Epl̈ l©g§n .Epl̈ g©l§q .zFgi¦l§q ©DFl¡̀  mN̈ªM  l ©r§e
:Epl̈ x¤R©M

V’ál kulám Eloáh szlichot, sz’lách lánú, m’chál
lánú, káper lánú.

Mindezeket, megbocsátó Isten, bocsásd meg nekünk, nézd el nekünk, engedd el nekünk!

Csendes ima:

eiẄ§k ©r§e .i` ©c§k i¦pi ¥̀  i ¦Y §x©vFp `N¤W  c ©r ,i©dFl¡̀
l©w i©I©g§A i¦p£̀  xẗr̈  .i ¦Y §x©vFp `l EN ¦̀ §M  i ¦Y §x©vFP¤W
`¥ln̈ i¦l§k¦M Li¤pẗ§l i¦p£̀  i ¥x£d .i ¦zz̈i¦n§A x¤ngë
i©dl¡̀ dëd§i Li¤pẗ§N¦n  oFvẍ i¦d§i :dÖ¦l§kE dẄEa
i ¦z`ḧg̈¤U d©nE .cFr `ḧ¡g¤̀  `N¤W i©zFa£̀  i¥dl`¥e
i ¥c§i  l ©r `l lä£̀  .mi¦A ©xd̈  Li¤n£g ©x§A wg§n Li¤pẗ§l

 :mi ¦rẍ mi¦il̈¢gë mi ¦xEQ¦i

Eloháj, ád seló nocártí, éní ch’dáj, v’áchsáv
senocártí k’ílú ló nocártí, áfár ání b’chájáj kál
váchomer b’mitátí, háré ání l’fánechá kichlí málé
vusá uchlimá. J’hí rácon milfánechá Ádonáj Eloháj
vÉlohé ávotáj seló echetá od, umá sechátátí
l’fánechá m’chok b’ráchámechá hárábím, ávál ló ál
j’dé jisszurím váchálájím ráím.

Istenem, miel tt megszülettem, semmi voltam, és most, hogy megszülettem, mintha meg sem születtem
volna. Por vagyok életemben, hát még holtom után. Íme, olyan vagyok el tted, mint egy szégyennel és
gyalázattal teli edény. Legyen az az akaratod, Örökkévaló, Istenem és seim Istene, hogy ne vétkezzek
többé, és amit már vétkeztem ellened, töröld el nagy irgalmadban, de ne szenvedés vagy súlyos betegség
által.

o ©r«©n§l d¥U £r .L«¤pi ¦n§i  o ©r«©n§l d¥U £r .L«¤n§W  o ©r«©n§l d¥U £r
oEv§lg̈¥i  o ©r«©n§l .L«¤zẍFY o ©r«©n§l d¥U £r .L«¤zẌªc§w
i¦tÎi ¥x§n¦̀  oFvẍ§l Ei §d¦i :i¦p«¥p £r©e  L§pi ¦n§i  dr̈i «¦WFd .Li «¤ci ¦c§i

:i¦l£̀ b§e  i ¦xEv dF̈d§i .Li¤pẗ§l i¦A¦l oFi§b¤d§e

Ászé l’máán s’mechá, ászé l’máán j’minechá, ászé
l’máán k’dusátechá, ászé l’máán torátechá. L’máán
jéchálcún j’didechá, hosiá j’minechá váánéní. Jihjú
l’rácon imré-fí v’hegjon libí l’fánechá, Ádonáj, curí
v’goálí.

Tedd ezt Neved kedvéért, jobbod kedvéért, szentséged kedvéért, tanod kedvéért, hogy megmeneküljenek a
téged szeret k! Segíts meg jobboddal és hallgass meg! Fogadd el szám szavait és szívem meditációját,
Örökkévaló, sziklám és megment m.
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 zegilqA b nbánat imái –

:mFxn̈ i¥dl «̀¥l s©M¦̀  dëd§i m ¥C©w£̀  dÖ©A
Mivel menjek az Örökkévaló elébe? Hajlongjak-é a magasságos Isten el tt?

(Micha 6:6)

:i «¦gEx U¥R©g§i©e dg̈i¦U῭  i¦aä§lÎm ¦r dl̈§iN̈©A i ¦zp̈i¦b§p dẍ§M§f ¤̀
Megemlékezem éjjel az én énekeimr l; szívemben elgondolkodom, és lelkem kutat.

(Zsoltár 77:7)
Kinyitjuk a frigyszekrényt.

 .a ¤x ¤r¥n Ep¥pEp£g©z  d¤l £r©i
 .x¤wA¦n Ep ¥zr̈§e©W `Faï§e

.a ¤xr̈  c ©r Ep¥pEP ¦x d¤̀ ẍ¥i§e

 .a ¤x ¤r¥n Ep¥lFw d¤l £r©i
.x¤wA¦n Ep ¥zẅ §c¦v `Faï§e

.a ¤xr̈  c ©r Ep¥pFi §c¦t d¤̀ ẍ¥i§e

 .a ¤x ¤r¥n Ep¥iEP ¦r  d¤l £r©i
 .x¤wA¦n Ep ¥zg̈i¦l§q `Faï§e

.a ¤xr̈  c ©r Ep ¥zẅ£̀ ©p d¤̀ ẍ¥i§e

 .a ¤x ¤r¥n Ep¥qEp§n  d¤l £r©i
.x¤wA¦n  Fp £r©n§l `Faï§e

.a ¤xr̈  c ©r  Ep ¥xER¦k d¤̀ ẍ¥i§e

.a ¤x ¤r¥n  Ep ¥r§W¦i  d¤l £r©i
 .x¤wA¦n  Ep ¥x£d©h `Faï§e

.a ¤xr̈  c ©r Ep¥pEP¦g d¤̀ ẍ¥i§e

 .a ¤x ¤r¥n Ep¥pFx§k¦f  d¤l £r©i
 .x¤wA¦n  Ep ¥cEr¦e `Faï§e

.a ¤xr̈  c ©r Ep ¥zẍ §c©d d¤̀ ẍ¥i§e

 .a ¤x ¤r¥n Ep¥w§tC̈  d¤l £r©i
.x¤wA¦n Ep¥li¦b `Faï§e

.a ¤xr̈  c ©r Ep ¥zẄT̈©A d¤̀ ẍ¥i§e

 .a ¤x ¤r¥n Ep ¥zẅ§p ¤̀  d¤l £r©i
 .x¤wA¦n Li¤l¥̀  `Faï§e

.a ¤xr̈  c ©r Epi¥l¥̀  d¤̀ ẍ¥i§e

Jáále táchánúnénú méerev,
v’jávó sáváténú miboker
v’jéráe rinúnénú ád árev.

Jáále kolénú méerev,
v’jávó cidkáténú miboker
v’jéráe fidjonénú ád árev.

Jáále inujénú méerev,
v’jávó szlichoténú miboker
v’jéráe náákáténú ád árev.

Jáále m’nuszénú méerev,
v’jávó l’máánó miboker
v’jéráe chipurénú ád árev.

Jáále jisénú méerev,
v’jávó táhárénú miboker
v’jéráe chinunénú ád árev.

Jáále zichronénú méerev,
v’jávó viudénú miboker
v’jéráe hádráténú ád árev.

Jáále dáfkénú méerev,
v’jávó gilénú miboker
v’jéráe bákásáténú ád árev.

Jáále enkáténú méerev,
v’jávó élechá miboker
v’jéráe élénú ád árev.

Szálljon hozzád könyörgésünk ez este,
érkezzen meg jajszavunk reggelre,

njön fel örömrivalgásunk estére!

Hadd szálljon fel hangunk ma este,
s érkezzen meg igazunk reggelre,
hadd t njön fel megváltásunk estére!

Szálljon eléd szenvedésünk ma este,
s érkezzen meg igazunk estére,
hogy észrevedd sóhajunkat estére!

Szálljon fel menekvésünk ma este,
hogy megérkezzen  hozzá reggelre,
hadd t njön fel engesztelésünk estére!

Serkenjen fel segítségünk ma este,
érkezzen meg tisztulásunk reggelre,
hogy könyörgésünk el njön estére!

Szálljon eléd emlékezetünk ma este,
álljon eléd gyülekezetünk reggelre,
hadd láttassék ragyogásunk estére!

Szálljon hozzád kopogtatásunk ma este,
hogy vígságban ébredhessünk reggelre,
mert kérésünk teljesíthet  lesz estére!

Szálljon hozzád rebegésünk ma este,
érkezzen meg színed elé reggelre,
hadd érezzük, meghallgattál estére!

(Simon Sároni fordítása – Sámson fohásza, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Bp. 1998)

Becsukjuk a frigyszekrényt.
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.mi¦aFH©l§e mi ¦rẍl̈ L¤R©̀  Ki ¦x£̀ ©d§l Epi¥dl¡̀  L§M §x ©C

.Epl̈ `l§e d¥U £r Epi¥dl¡̀  L§p ©r©n§l  :L ¤zN̈¦d §z `i¦d§e
dk̈Ex£̀  d¤l £r©Y :mi¦w ¥x§e mi¦N ©C Epi ¥zc̈i ¦n £r d¥̀ §x
Ki¦l§W©Y :x¤t¥̀ ë xẗr̈  l ©r m¥gP̈ ¦Y  .sC̈¦p d¤lr̈§l
d¥U £r Wi ¦̀  oi ¥̀  i¦M  ̀ ¤x¥Y .Li¤U £r©n§A ogz̈§e Epi ¥̀ ḧ£g
L¤R©̀  Ki ¦x£̀ ©d§l Epi¥dl¡̀  L§M §x ©C :dẅc̈§v EpÖ ¦r
Epi¥dl¡̀  L§p ©r©n§l  :L ¤zN̈¦d §z `i¦d§e .mi¦aFH©l§e mi ¦rẍl̈

:mi¦w ¥x§e mi¦N ©C Epi ¥zc̈i ¦n £r d¥̀ §x .Epl̈ `l§e d¥U £r

Dárk’chá Elohénú l’háárích ápechá láráím
v’látovím, v’hí t’hilátechá. L’máánchá Elohénú
ászé v’lo lánú, r’é ámidáténú dálím v’rékím. Táále
áruchá l’ále nidáf. Tináchém ál áfár váéfer. Táslích
chátánú v’táchon b’máászechá. Tére kí én ís ászé
imánú c’dáká. Dárk’chá Elohénú l’háárích ápechá
láráím v’látovím, v’hí t’hilátechá. L’máánchá
Elohénú ászé v’lo lánú, r’é ámidáténú dálím
v’rékím.

Tulajdonságod, Istenünk, a hosszant rés úgy a gonoszok mint a jók iránt, ebben rejlik dics séged. Magadért
tégy így, ne értünk. Nézd, mily szegényen és érdemtelenül állunk itt. Hozz gyógyulást a lehullott falevélnek,
szánd meg azt, aki csak por és hamu. Vesd el vétkeinket és irgalmazz teremtményeidnek. Nézd, nincs senki,
aki igazságosan cselekedjen velünk. Tulajdonságod, Istenünk, a hosszant rés úgy a gonoszok mint a jók
iránt, ebben rejlik dics séged.

c¤q¤gÎa ©x§e m¦i©R©̀  K ¤x¤̀ oEP©g§e mEg ©x l¥̀ dëd§i dF̈d§i
r©W¤të  oer̈ `¥Up mi¦tl̈£̀ l̈  c¤q¤g x¥vp  :z¤n¡̀¤e

 :d¥T©p§e d῭ Ḧ©g§e

Ádonáj, Ádonáj Él ráchúm v’chánún, erech
ápájím v’ráv-cheszed veemet. Nocér cheszed
lááláfím noszé ávon váfesá v’chátáá v’náké.

Az Örökkévaló, az Örökkévaló irgalmas és kegyelmes Isten, hosszant , b séges a szeretetben és
igazságban, megtartja a szeretetet ezrediziglen, megbocsát b nt, elpártolást és vétket, és megtisztít
attól.

Kinyitjuk a frigyszekrényt.

 .x¥vFI©d c©i§A  x¤ng©M d¥P¦d i¦M
 .x¥S©w§n FzFv §x¦aE ai¦g §x©n FzFv §x¦A

 .x¥vFp c¤q¤g  .L §cï§A Ep§g©p£̀  o¥M
:x¤v¥I©l o¤t¥Y l©̀ §e h¥A©d zi ¦x§A©l

 .z¥Y©q§n©d c©i§A o¤a ¤̀ M̈ d¥P¦d i¦M
 .z¥Y©k§n FzFv §x¦aE f¥gF` FzFv §x¦A

 .z¥zFn§nE d¤I©g§n  .L §cï§A Ep§g©p£̀  o¥M
:x¤v¥I©l o¤t¥Y l©̀ §e h¥A©d zi ¦x§A©l

 .Wẍg̈¤d c©i§A o¤f §x©B©M d¥P¦d i¦M
 .W ©x¥R FzFv §x¦aE .xF`l̈ w¥A ¦C FzFv §x¦A

 .Wẍë i¦pr̈  K¥nFY .L §cï§A Ep§g©p£̀  o¥M
:x¤v¥I©l o¤t¥Y l©̀ §e h¥A©d zi ¦x§A©l

 .gN̈©O©d c©i§A d¤b¤d§M d¥P¦d i¦M
.g©N¦W FzFv §x¦aE f¥gF` FzFv §x¦A

 .gN̈©q§e aFh l ¥̀  .L §cï§A Ep§g©p£̀  o¥M
:x¤v¥I©l o¤t¥Y l©̀ §e h¥A©d zi ¦x§A©l

Kí híné káchomer b’jád hájocér,
bírcotó márchív uvircotó m’kácér,
kén ánáchnú b’jádchá, cheszed nocér.
Lábrít hábét v’ál téfen lájécer.

Kí híné káeven b’jád hám'szátét,
bírcotó ochéz uvírcotó m’chátét,
kén ánáchnú b’jádchá, m’cháje um’motét.
Lábrít hábét v’ál téfen lájécer.

Kí híné kágárzen b’jád hechárás,
bircotó dibék láor, uvírcotó pérás,
kén ánáchnú b’jádchá, toméch ání várás.
Lábrít hábét v’ál téfen lájécer.

Kí híné k’hege b’jád hámálách,
bírcotó ochéz uvircotó silách,
kén ánáchnú b’jádchá, Él tov v’szálách.
Lábrít hábét v’ál téfen lájécer.
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Bizony, mint az agyag a fazekas kezében: ha akarja szélesre formálja, ha akarja, keskenyre –
úgy vagyunk mi a kezedben, szeretet rz je: a frigyre gondolj, ne rossz ösztöneinkre!

Íme, mint egy k tömb a k ves kezében: ha akarja, egészben hagyja, ha akarja, széttöri –
úgy vagyunk mi a kezedben, aki öl és éltet: a frigyre gondolj, ne a rossz ösztöneinkre!

Bizony, mint egy fejsze a kovács kezében: ha akarja, t zbe teszi, ha akarja, kiveszi –
úgy vagyunk mi a kezedben, szegények támasza: a frigyre gondolj, ne a rossz ösztöneinkre!

Íme, mint a horgony a hajós kezében: ha akarja leengedi, ha akarja, felszedi –
úgy vagyunk mi a kezedben, jóságos, megbocsátó Isten: a frigyre gondolj, ne a rossz ösztöneinkre!

Bizony, mint az olvadt üveg az üvegfúvó kezében: ha akarja, megformálja, ha akarja beolvasztja –
úgy vagyunk mi a kezedben, tévelyg k és zendül k reménye: a frigyre gondolj, ne a rossz ösztöneinkre!

Íme, mint egy vég vászon a hímz  kezében: ha akarja, egyenesen, ha akarja, ferdén viszi –
úgy vagyunk mi a kezedben, bosszúálló Isten: a frigyre gondolj, ne a rossz ösztöneinkre!

Bizony, mint az ezüstérc az ötvös kezében: ha akarja, finomítja, ha akarja, ötvözi –
úgy vagyunk mi a kezedben, jóságos, sebek gyógyítója: a frigyre gondolj, ne a rossz ösztöneinkre!

(Simon Sároni fordítása – Sámson fohásza, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Bp. 1998)

Becsukjuk a frigyszekrényt.

:Wi ¦̀  x©U§AÎlM̈ ©gEx§e ig̈ÎlM̈ W¤t«¤p  L §cï§a i¦M
 :Kl̈n̈ £r  l ©r dq̈Eg .Kl̈ ¢rR̈ sEB©d§e Kl̈ dn̈Ẅ§P©d

:L¤n§W  o ©r©n§l d¥U £r ii .KN̈¤W sEB©d§e Kl̈ dn̈Ẅ§P©d
 :L¤n§W  o ©r©n§l d¥U £r ii .L§n¦W  l ©r Ep`z̈῭

 :L¤n§W mEg ©x§e oEP©g K¤l¤n l¥̀  i¦M .L§n¦W xEa £r©A
:`Ed a ©x i¦M Ep¥pF £r©l Ÿ§g©lq̈§e ii L§n¦W  o ©r©n§l

Kí b’jádchá nefes kol-cháj v’rúách kol-v’szár ís.
Hán’sámá lách, v’hágúf páolách, chúszá ál ámálách.
Hán’sámá lách, v’hágúf selách, Ádonáj, ászé l’máán s’mechá.
Átánú ál simchá, Ádonáj, ászé l’máán s’mechá.
Báávúr k’vód simchá, kí Él Melech chánún v’ráchúm s’mechá.
L’máán simchá, Ádonáj, v’száláchtá láávonénu kí ráv hú.

A Te kezedben van minden él lény lelke, minden emberi lény szelleme.
Tiéd a lélek, és a test is a Te m ved – könyörülj hát alkotásodon!

Tiéd a lélek és tiéd a test is – könyörülj, Örökkévaló, Neved kedvéért!
Nevedben bízva járulunk eléd – könyörülj, Örökkévaló, Neved kedvéért!

Neved kedvéért bocsáss meg nekünk, hisz irgalmas és könyörületes Istennek ismernek Téged!
Neved kedvéért bocsásd meg, Örökkévaló, b nünket, oly nagy az!

c¤q¤gÎa ©x§e m¦i©R©̀  K ¤x¤̀ oEP©g§e mEg ©x l¥̀ dëd§i dF̈d§i
r©W¤të  oer̈ `¥Up mi¦tl̈£̀ l̈  c¤q¤g x¥vp  :z¤n¡̀¤e

 :d¥T©p§e d῭ Ḧ©g§e

Ádonáj, Ádonáj Él ráchúm v’chánún, erech
ápájím v’ráv-cheszed veemet. Nocér cheszed
lááláfím noszé ávon váfesá v’chátáá v’náké.

Az Örökkévaló, az Örökkévaló irgalmas és kegyelmes Isten, hosszant , b séges a szeretetben és
igazságban, megtartja a szeretetet ezrediziglen, megbocsát b nt, elpártolást és vétket, és megtisztít
attól.
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Kinyitjuk a frigyszekrényt.

.Epi¥lr̈ m¥g ©x§e qEg .Epi¥dl¡̀ dedi .Ep¥lFw r©n§W
Ep¥ai¦W£d  :Ep ¥zN̈¦t §Y z¤̀ oFvẍ§aE mi¦n£g ©x§A l¥A©w§e

 :m ¤c¤w§M Epi¥nï  W ¥C©g däEWp̈§e Li¤l¥̀  dedi

oFvẍ§l Ei §d¦i :Ep¥bi¦b£d dp̈i¦A .dedi dp̈i¦f£̀ ©d Epi ¥xn̈£̀
Ep ¥xEv dedi .Li¤pẗ§l Epi¦A¦l oFi§b¤d§e Epi¦t  i ¥x§n¦̀

 :Ep¥l£̀ b§e

g©T¦YÎl©̀  L§W §cẅ  ©gEx§e Li¤pẗ§N¦n E¦p¥ki¦l§W©YÎl©̀
Ep¥gM zFl§k¦M dp̈§w¦f  z ¥r§l E¦p¥ki¦l§W©YÎl©̀  :E¦P¤O¦n
Epi¥dl¡̀ dedi Ep¥a§f ©r©YÎl©̀  :Ep¥a§f ©r©YÎl©̀
EpŸ §x©f £r dedi dŸ©̀ Îi¦M :E¦P¤O¦n w©g §x¦YÎl©̀
d¤p £r©z dŸ©̀  Ep§lg̈Fd dedi L§lÎi¦M :E¦pŸ §n©g¦p§e

:Epi¥dl¡̀  ip̈c£̀

S’má kolénú, Ádonáj Elohénú, chúsz v’ráchém álénú,
v’kábél b’ráchámím uv’rácon et tfiláténú. Hásívénú
Ádonáj élechá v’násúvá chádés jáménú k’kedem.

Ámárénú hááziná Ádonáj biná chágigénú. Jihjú
l’rácon imré fínu, v’hegjon libénu l’fánechá, Ádonáj
curénu v’goálénu.

Ál-táslichénú milfánechá v’ruách kodsechá ál-tikách
mimenú. Ál-táslichénú l’ét zikná kichlot kochénú
ál-táázvénú. Ál-táázvénú Ádonáj Elohénú ál-tirchák
mimenú. Kí-Átá Ádonáj ázártánú v’nichámtánú. Kí-
l’chá Ádonáj hochálnú, Átá tááne Ádonáj Elohénú.

Halld meg hangunkat, Örökkévaló Istenünk, mutass irántunk kegyet és irgalmat, fogadd el imáinkat
tudatosan és szeretettel. Téríts vissza minket magadhoz, Örökkévaló, és mi visszatérünk, újítsd meg
napjainkat, mint régen.

Halld meg, amit mondunk, értsd meg, amit nem tudunk kifejezni. Fogadd el ajkunk szavait és szívünk
gondolatait, Örökkévaló, sziklánk és megment nk.

Ne taszíts el minket, amikor megöregszünk, er nk fogytával ne hagyj el minket. Ne hagyj el minket,
Örökkévaló, Istenünk, ne légy távol t lünk. Csak benned reménykedünk, egyedül Te tudsz válaszolni,
Örökkévaló, Istenünk.

Becsukjuk a frigyszekrényt.

c¤q¤gÎa ©x§e m¦i©R©̀  K ¤x¤̀ oEP©g§e mEg ©x l¥̀ dëd§i dF̈d§i
r©W¤të  oer̈ `¥Up mi¦tl̈£̀ l̈  c¤q¤g x¥vp  :z¤n¡̀¤e

 :d¥T©p§e d῭ Ḧ©g§e

Ádonáj, Ádonáj Él ráchúm v’chánún, erech
ápájím v’ráv-cheszed veemet. Nocér cheszed
lááláfím noszé ávon váfesá v’chátáá v’náké.

Az Örökkévaló, az Örökkévaló irgalmas és kegyelmes Isten, hosszant , b séges a szeretetben és
igazságban, megtartja a szeretetet ezrediziglen, megbocsát b nt, elpártolást és vétket, és megtisztít
attól.

27



.Epl̈ l©g§n .Epl̈ g©l§q .Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi¥dl¡̀
:Epl̈ x¤R©M

Elohénu vÉlohé ávoténu, sz’lách lánú, m’chál lánú,
káper lánú.

Istenünk, seink Istene, bocsásd meg nekünk, nézd el nekünk, engedd el nekünk b neinket!

  .Epi¥dl¡̀  dŸ©̀ §e  L¤Or̈ Ep῭  i¦M
  .Epi¦a῭  dŸ©̀ §e Li¤pä Ep ῭

  .Ep¥pFc£̀  dŸ©̀ §e  Li ¤cä £r Ep῭
Ep¥w§l¤g dŸ©̀ §e L¤ld̈§w Ep῭

.Ep¥lẍEB dŸ©̀ §e  L ¤zl̈£g©p Ep῭
  .Ep ¥rFx dŸ©̀ §e L¤p`v Ep῭

  .Ep ¥x§hFp dŸ©̀ §e  L¤n §x©M Ep῭
  .Ep ¥x§vFi dŸ©̀ §e  L ¤zN̈ ªr§R Ep῭
  .Ep ¥cFc dŸ©̀ §e  L ¤zï §r ©x Ep῭

.Epi¥dl¡̀ dŸ©̀ §e  L ¤zN̈Eb§q Ep῭
.Ep¥M§l©n dŸ©̀ §e  L¤Or̈ Ep῭

:Ep ¥xi¦n£̀ ©n dŸ©̀ §e  L ¤xi¦n£̀ ©n Ep῭

Kí ánú ámechá, v’Átá Elohénú,
Ánú vánechá, v’Átá Ávínú,
Ánú ávdechá, v’Átá Ádonénú,
Ánú k’hálechá, v’Átá Chelkénú,
Ánú náchálátechá, v’Átá Gorálénú,
Ánú conechá, v’Átá Roénú,
Ánú kármechá, v’Átá Notrénú,
Ánú p’ulátechá, v’Átá Jocrénú,
Ánú rá’játechá, v’Átá Dodénú,
Ánú sz’gulátechá, v’Átá Elohénú,
Ánú ámechá, v’Átá Málkénú,
Ánú máámirechá, v’Átá Máámirénú,

Mert mi a Te néped vagyunk, és Te vagy a mi Istenünk,
mi a Te gyermekeid vagyunk, és Te vagy a mi szül nk,

mi a Te szolgáid vagyunk, és Te vagy a mi urunk,
mi a Te közösséged vagyunk, és Te vagy a mi örökrészünk,
mi a Te birtokod vagyunk, és Te vagy a mi osztályrészünk,

mi a Te nyájad vagyunk, és Te vagy a mi pásztorunk,
mi a Te sz söd vagyunk, és Te vagy a mi rünk,

mi a Te alkotásod vagyunk, és Te vagy a mi alkotónk,
mi a Te társad vagyunk, és Te vagy a mi barátunk,

mi a Te válaszottjaid vagyunk, és Te vagy a mi Istenünk,
mi a Te néped vagyunk, és Te vagy a mi királyunk,

mi a Te magasztalóid vagyunk, és Te emelsz fel minket.
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 epkln epia`Ávínu Málkénu –

:Li«¤pẗ§l Ep`«̈hg̈ .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
:L«¤zl̈Ef K¤l«¤n Ep«̈l oi ¥̀  .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭

:L«¤n§W  o ©r«©n§l Ep«̈O ¦r d¥U £r .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
:däFh dp̈Ẅ Epi«¥lr̈  W ¥C©g .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭

 i¦a§WE ar̈ẍ§e  a ¤x«¤g§e x¤a «¤C d¥N©M .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
:L«¤zi ¦x§a i¥p§A¦n dẗ¥B©nE zi¦g§W©nE

:zFWẅ zFx¥f§B lM̈ Epi«¥lr̈¥n l¥H©A .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
:L«¤O ©r i¥lFg§l dn̈¥l§W d῭ Et §x g©l§W .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭

:Epi «¥zFpe £r lk̈§l g©l§qE Ep«̈l l©g§n .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
:dl̈M̈§l©k§e dq̈p̈ §x©R x¤t«¥q§A Ep«¥a §zM̈ .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭

:Ep§g«̈p£̀  xẗr̈ i¦M xFkf̈ .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
:mi¦aFh mi¦I©g§l Ep «¥x§kf̈ .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭

:dr̈EWi¦e dN̈ ª̀§B x¤t«¥q§A Ep«¥a §zM̈ .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
:L«¤O ©r l¥̀ ẍ§U¦i  o ¤x«¤w  m ¥xd̈ .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭

:Li«¤pẗ§l dn̈¥l§W däEW §z¦A Ep «¥xi¦f£g©d .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
:Epi«¥lr̈ m¥g ©x§e qEg ,Ep«¥lFw r©n§W .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭

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.

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

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!
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:Ep«¥R©h§e Epi«¥ll̈Fr l ©r§e Epi«¥lr̈ lFn£g .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
mi ¦n£g ©x  z ©r§W z`G©d  dr̈Ẍ©d `¥d§Y .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭

:Li«¤pẗ§N¦n oFvẍ  z ¥r§e

:L«¤W §cẅ m¥W  l ©r mi¦bEx£d  o ©r«©n§l d¥U £r .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
.Li«¤pẗ§N¦n mẅi ¥x Ep«¥ai¦W §Y l©̀  .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭

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

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

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!

.mi¦U £r©n Ep«̈A oi ¥̀  i¦M .Ep«¥p £r©e Ep«¥Pg̈ .Ep«¥M§l©n Epi «¦a῭
 :Ep «¥ri¦WFd§e c¤q«¤gë dẅc̈§v EpÖ ¦r d¥U £r

Ávínu Málkénu, chánénu váánénu ki én bánu máászim,
ászáé imánu c’dáká vácheszed v’hosiénu.

Atyánk, királyunk, kegyelmezz nekünk, és hallgass meg minket, mert nincsenek jótetteink;
tégy velünk igazságot és szeretetet, és ments meg minket!
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Epi¥lr̈x¥vFi§l dN̈ ªc§B  z¥zl̈ lM©d oFc£̀ ©l ©g¥A©W§l
Fn§WÎz¤̀  c¥g©i§l Ep¥w§l¤g mÜ x¤W£̀  .zi¦W` ¥x§A

mi ¦r §xFM Ep§g©p£̀©e :FzEk§l©n Ki¦l§n©d§l Ep¥lẍFb§e
mi¦kl̈ §O©d i¥k§l©n K¤l¤n i¥p§t¦l  mi ¦cFnE mi¦e£g©Y§W¦nE
c¥qFi§e m¦i©nẄ  d¤hFp `Ed¤W .`Ed KExÄ WFcT̈©d

FG ªr z©pi¦k§WE  l ©r©O¦n m¦i©nẌ©A Fxẅ§i a©WFnE .u ¤x῭
z¤n¡̀ .cFr oi ¥̀  .Epi¥dl¡̀ `Ed :mi¦nFx§n i¥d§ab̈§A
Ÿ §r ©cï§e .FzẍFz§A aEzM̈©M .Fzl̈Ef q¤t¤̀ .Ep¥M§l©n
mi¦dl¡̀d̈ `Ed ̈i§i i¦M L¤aä§lÎl ¤̀  z̈a¥W£d©e mFI©d

:cFr oi ¥̀  z©gŸ¦n  u ¤x῭ d̈ Îl ©r§e  l ©r©O¦n m¦i©nẄ©A

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.

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”.

dẍ¥d§n zF` §x¦l Epi¥dl¡̀ ̈i§i L§N d¤E©w§p o¥M  l ©r
.u ¤x῭ d̈  o¦n mi¦lEN¦B xi¦a £r©d§l  .L¤G ªr  z ¤x¤̀ §t¦z§A

zEk§l©n§A ml̈Fr o¥T©z§l .oEz ¥xM̈¦i zFxM̈ mi¦li¦l¡̀d̈§e
zFp§t©d§l ,L¤n§W¦a  E` §x§w¦i xÜä i¥p§A lk̈§e .i ©c©W
i¥a§WFi lM̈  Er §c¥i§e Exi¦M©i .u ¤x῭  i ¥r§W ¦x lM̈ Li¤l¥̀

.oFWl̈ lM̈ r©aẌ ¦Y  .K ¤x¤A lM̈  r ©x§k¦Y L§l i¦M .l¥a¥z
xẅ§i  L§n¦W cFa§k¦l§e .ElR¦i§e Er §x§k¦i Epi¥dl¡̀ ̈i§i Li¤pẗ§l
Kl§n¦z§e .L ¤zEk§l©n lr z¤̀  mN̈ªk El§A©wi¦e .Ep ¥Y¦i

L§N¤W zEk§l©O©d i¦M  .c ¤rë ml̈Fr§l dẍ¥d§n m¤di¥l £r
aEzM̈©M .cFak̈§A Kl§n¦Y  c ©r i¥n§lFr§lE `i¦d

 :c ¤rë ml̈Fr§l Kl§n¦i dF̈d§i :L ¤zẍFz§A
mFI©A  .u ¤x῭ d̈ÎlM̈Îl ©r K¤l¤n§l dF̈d§i dïd̈§e ,x©n¡̀¤p§e

cg̈ ¤̀  Fn§WE cg̈ ¤̀  dF̈d§i d¤i§d¦i `Ed©d:

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.

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”.
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Gyászolók kádisa

l ©C©B §z¦i`ẍ§aÎi ¦C  ̀ n̈§lr̈§A  `Ä ©x D¥n§W W©C©w §z¦i§e
oFki¥nFi§aE oFki¥I©g§A  D¥zEk§l©n Ki¦l§n©i§e  .D¥zEr §x¦k

.ai ¦xẅ o©n§f¦aE  ̀ l̈b̈ £r©A l¥̀ ẍ§U¦i zi¥AÎlk̈Îi ¦C i¥I©g§aE
m©lr̈§l  K ©xä §n ̀ Ä ©x D¥n§W ̀ ¥d§i :o¥n῭  Ex§n¦̀ §e
x©̀ R̈ §z¦i§e g©A©Y§W¦i§e  K ©xÄ §z¦i .`̈I©n§lr̈  i ¥n§lr̈§lE

D¥n§W l©N©d§z¦i§e  d¤N ©r §z¦i§e  xC̈©d §z¦i§e  ̀ ¥V©p §z¦i§e m©nFx §z¦i§e
`z̈k̈ §x¦AÎlM̈Îo¦n  ̀ N̈ ¥r§l .`Ed Ki ¦x§A .`Ẅ §CªwÎi ¦C

.`n̈§lr̈§A oẍi ¦n£̀ Îi ¦C  ̀ z̈n̈¡g¤p§e  ̀ z̈g̈§A§W ªY ̀ z̈ẍi¦W§e
mi¦I©g§e  ̀ Ï ©n§WÎo¦n ̀ Ä ©x  ̀ n̈l̈§W ̀ ¥d§i :o¥n῭  Ex§n¦̀ §e

mFlẄ d¤UFr :o¥n῭  Ex§n¦̀ §e  .l ¥̀ ẍ§U¦iÎlM̈Îl ©r§e Epi¥lr̈
.l ¥̀ ẍ§U¦iÎlM̈Îl ©r§e Epi¥lr̈ mFlẄ d¤U £r©i `Ed ein̈Fx§n¦A

:o¥n῭  Ex§n¦̀ §e

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.

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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Szokás itt az alábbi zsoltárt mondani:

c¦ec̈§lfFrn̈  dëd§i  `ẍi ¦̀  i ¦O¦n  i ¦r§W¦i§e  i ¦xF` |  dëd§i  |
lk¡̀¤l mi ¦r ¥x§n | i©lr̈ ax§w«¦A :c«̈g§t¤̀  i ¦O¦n i©I©g
El§WM̈ dÖ¥d  i¦l  i©a§i §̀e  i ©xv̈  i ¦xÜ§AÎz¤̀
i¦A¦l  `ẍi¦iÎ` «l d¤p£g«©n | i©lr̈ d¤p£g«©YÎm¦̀  :El«̈tp̈§e
| z©g©̀  :©g«¥hFa i¦p£̀  z`f§A dn̈g̈§l¦n  i©lr̈ mEwŸÎm¦̀
i ¦Y§a¦W W¥T©a£̀  Dz̈F` dëd§iÎz¥̀ «¥n  i ¦Y§l©̀ Ẅ
x¥T©a§lE dëd§iÎm ©r «p§A zFf£g«©l i©I©g i¥n§iÎlM̈ dëd§iÎzi«¥a§A
i¦p «¥x ¦Y§q©i  dr̈ẍ mFi§A  dMªq§A | i¦p¥p§R§v¦i i¦M :F «lk̈i¥d§A
i¦W`x  mExï  dŸ ©r§e :i¦p«¥n§nFx§i xEv§A Fl¢d῭  x¤z¥q§A
dr̈Ex §z i¥g§a¦f Fl¢d῭ §a dg̈§A§f ¤̀§e  i ©zFai «¦a «§q i©a§i «̀ Îl ©r
`ẍ§w ¤̀  i¦lFw dëd§iÎr©n§W :d«̈edi©l dẍ §O©f£̀«©e  dẍi¦W῭
Li¤pR̈Îz¤̀  ip̈ẗ EW§T©A i¦A¦l x©n῭  | L§l :i¦p«¥p £r«©e i¦p¥Pg̈§e
s©̀ §A h©YÎl©̀  i¦P¤O¦n | Li¤pR̈  x¥Y§q©YÎl©̀  :W«¥T©a£̀ dëd§i
i¥dl¡̀  i¦p¥a§f ©r«©YÎl©̀ §e i¦p¥W§H¦YÎl©̀  z̈i¦id̈  i ¦zẍ§f ¤r  L ¤C§a ©r
i¦p ¥xFd :i¦p«¥t§q©̀ «©i dëdi«©e i¦pEaf̈ £r i ¦O¦̀ §e i¦a῭ Îi¦M :i «¦r§W¦i
o ©r©n§l xFWi¦n  g ©x`§A i¦p¥g§pE L¤M §x ©C dëd§i
i¦aÎEn«̈w i¦M  iẍv̈ W¤t¤p§A i¦p¥p §Y¦YÎl«©̀  :i «̈x §xFW
zF` §x¦l  i ¦Y§p©n¡̀ ¤d  Ë̀ Ë¥lEËl :q«̈ng̈  ©g¥ti¦e x¤w¤WÎi ¥c «¥r
u¥n£̀«©i§e w©f£g dëd§iÎl ¤̀  d¥E©w :mi«¦I©g  u ¤x¤̀ §A dëd§iÎaE «h«§A

:d«̈ed§iÎl ¤̀  d¥E©w§e L¤A¦l

L‘Dávid. Ádonáj orí v’jisí mimí irá? Ádonáj máóz
chájáj mimí efchád? Bik’rov áláj m’réim leechol
et-b’szárí cáráj v’ojváj lí hémá káslú v’náfálu.
Im-tácháne áláj mácháne lo-jirá libí im-tákum áláj
milchámá b’zot áni votéách. Áchát sáálti
méét-Ádonáj otáh ávákés sivtí b’vét-Ádonáj kol
j’mé-chájáj lácházót b’noám-Ádonáj ul’vákér
b’hécháló. Kí jicp’néní b’szuká b’jom ráájásztiréni
b’széter oháló b’cúr j’rom’méni. V’átá járúm rosí
ál-ojváj sz’vívotáj v’ezb’chá b’oháló zivché t’ruá
ásírá váázám’rá lÁdonáj. S’má Ádonáj kolí ekrá
v’chonéni váánéni. L’chá ámár libí báksú fánáj
et-pánechá Ádonáj ávákés. Ál-tásztér pánechá
mimeni ál-tát b’áf ávdechá ezrátí hájítá ál-tit’séní
v’ál-táázvéní Eloháj jisí. Kí áví v’imí ázávúní
vÁdonáj jáászféni. Horéni Ádonáj dárkechá
un’chéní b’orách misór l’máán sor’ráj. Ál-titnéni
b’nefes cáráj kí kámú-ví édé-seker viféách chámász.
Lulé heemánti lirot b’tuv-Ádonáj b’erec chájím.
Kávé el-Ádonáj cházák v’jááméc libechá v’kávé
el-Ádonáj.

Az Örökkévaló az én világosságom és segítségem, kit l féljek? Életem er ssége az Örökkévaló, kit l
rettegjek? Mikor gonosztev k közelítettek felém, hogy felfaljanak szorongatóim és ellenségeim, k botlanak
meg és esnek el. Ha sereg üt is tábor ellenem, nem fél szívem; ha háború támad ellenem, akkor is bízok én.
Egyet kérek az Örökkévalótól, azt kívánom: hogy az Örökkévaló házában lakhassam egész életemben, hogy
láthassam az Örökkévaló jóindulatát, és templomát szemlélhessem. Mert sátrában tartogat engem
veszedelem idején; hajléka rejtekében bújtat el engem, magas sziklára helyez. Akkor fölemelhetem fejem
ellenségeim közepette. Hadd áldozzak sátrában ujjongva, hadd énekeljek és daloljak az Örökkévalónak.
Halljad, Örökkévaló, hívó hangomat, kegyelmezz nekem és hallgass meg! Rólad mondja szívem: keressétek
arcomat. Téged kereslek, Örökkévaló. Ne rejtsd el arcodat el lem, ne utasítsd el haragban szolgádat;
segítségem voltál, ne vess el és ne hagyj el, segít  Istenem. Ha apám és anyám elhagynának, az Örökkévaló
akkor is befogad engem. Mutasd meg, Örökkévaló, a te útadat, vezess egyenes ösvényen a rám leselked k
el tt! Ne szolgáltass ki szorongatóim dühének, hiszen hamis tanúk támadtak ellenem s er szakot gerjeszt k.
Bár hihetném, hogy meglátom az Örökkévaló jóságát az él k honában. Bízz az Örökkévalóban! Légy er s
és bátorítsd szívedet, bízz az Örökkévalóban!

(27. zsoltár)

33



.`ẍ§a¦p xi¦v§i lM̈  m ¤x«¤h§A .K©ln̈ x¤W£̀  ml̈Fr oFc£̀
:`ẍ§w¦p Fn§W K¤l«¤n i©f£̀  .lM Fv§t¤g§M dÜ £r©p  z ¥r§l

.`ẍFp KFl§n¦i FC©a§l .lM©d zFl§k¦M  i ¥x£g©̀ §e
:dẍ ῭ §t ¦z§A .d¤i§d¦i `Ed§e .d¤ed `Ed§e .dïd̈ `Ed§e

.dẍi «¦A§g©d§l Fli¦W§n©d§l .i¦p¥W oi ¥̀ §e cg̈ ¤̀  `Ed§e
:dẍ§U¦O©d§e frd̈ Fl§e .zi¦l§k©z i¦l§A zi¦W` ¥x i¦l§A

.dẍv̈ mFi§A i¦l§a¤g xEv§e .i¦l£̀ B i©g§e i¦l ¥̀  `Ed§e
:`ẍ§w ¤̀  mFi§A i¦qFM zp̈§n .i¦qFpn̈E i¦Q¦p `Ed§e

.dẍi «¦r῭ §e o©Wi ¦̀  z ¥r§A .i¦gEx ci¦w§t©̀  Fcï§A
:`ẍi ¦̀  `l§e i¦l ip̈c£̀  .i ¦z̈I¦e§B i¦gEx m ¦r§e

Ádon olám áser málách, b’terem kol j’cír nivrá,
l’ét nászá k’chefco kol, ázáj melech s’mó nikrá,

V’ácháré kichlot hákol, l’vádó jimloch norá,
v’hú hájá, v’hú hove, v’hú jihje, b’tifárá,

V’hú echád v’én séní, l’hámsiló l’háchbirá,
b’lí résit b’lí táchlit v’ló háoz v’hámiszrá,

V’hú Éli v’cháj goálí v’cúr chevlí b’jom cárá,
v’hú niszí umánoszí m’nát koszí b’jom ekrá.

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.
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