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1.  GONDOLATOK JOM KIPPÚR NAPJÁRA 

 

 

 

1. 

A Szent Áldassék a Neve így szól Izraelhez: nyisd meg nekem a Megtérés Kapuját akkora 

résnyire, mint egy tű foka, s én olyan szélesre fogom tárni előtted, hogy szekerek és kocsik 

is átférjenek rajta. 

[Midrás] 
 

2. 

Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos Isten előtt? Kedvét leli-é az Úr 

ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olaj-patakokban? Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért, 

vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?! Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a 

jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az 

irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a Te Isteneddel.  

[Mikeás 6:6-8] 
 

3. 

Vegyetek veletek beszédeket, és térjetek vissza az Úrhoz! Mondjátok Néki: Végy el minden 

álnokságot! És fogadd el azt, ami jó és ajkaink tulkaival áldozunk néked.  

[Hóseás 14:3] 
 

4. 

Ha valaki azt mondja, hogy bűnt fog elkövetni és megbánja majd, és ismét bűnt fog 

elkövetni és ismét megbánja, akkor nem lesz esélye a megbánásra. Ha azt mondja, hogy 

bűnt fog elkövetni és az Engesztelés Napja engesztelést fog hozni neki, akkor az Engesztelés 

Napja nem fog engesztelést hozni neki. Mert az Isten ellen elkövetett vétségekre az 

Engesztelés Napja engesztelést hoz, de az embertársunk ellen elkövetett vétségekre az 

Engesztelés Napja csak akkor hoz engesztelést, ha megbékültek egymással.  

 

[Misna Yoma 8:9] 

5. 

Amilyen mértékig tudatában van az egyén a bűneinek, olyan mértékig világít a lelkére a 

megbánás fényességes világossága.  

[Rav Kook] 
 

6. 

Alexandri rabbi mondta: Egy ember gyűlöl törött edényeket használni, de Isten szereti őket. 

[Peszikta Suvá] 
 

7. 

Egy királynak volt egy fia, aki már száz napja tévelygett a világban. Barátai mondogatták 

neki: „Térj vissza az apádhoz!” Ő azt válaszolta: „Nem tudok.” Apja ekkor üzenetet küldött 

neki: „Indulj el a visszafelé vezető úton, s gyere el addig, ameddig te tudsz. Én pedig eléd 

megyek majd a hátralévő úton.” 

Isten tehát ezt mondja: „Térj vissza hozzám és én visszatérek hozzád.” 

 

[Pesziktá Rábbáti, R.S.G.B. Máchzor, 168. oldal] 
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8. 

Mi a legrosszabb, amit elérhet a Jécer Hárá: a Gonosz Hajlam? Ha elfelejteti bárkivel is, 

hogy ő királyi gyermek. 

[Karlini Slómó] 
 

9. 

Ha akaratodat elválasztod Isten akaratától, akkor nem Ő, hanem más erők fognak 

uralkodni fölötted. 

[Bráclávi Náchmán] 
 

10.  

Megkérdezték egyszer a Worki Jichák rabbit: vajon miért ábécérendben sorolják föl a 

bűnöket Engesztelés Napján? „Különben nem tudnák, hogy mikor hagyják abba mellük 

csapkodását – mondta – hiszen a bűnöknek nincs végük, miként a bűntudat is végtelen, 

az ábécé azonban egyszer véget ér.” 

[Martin Buber: Haszid történetek] 

 

11. 

Ha arra vágysz, hogy higgy, akkor szeress. Az, aki szeret, összekapcsolja Istent a világgal. 

 

[Martin Buber] 
 

12. 

Az öröm maga a szentség trónja. Az öröm szent. 

[Bráclávi Náchmán] 
 

 

13.  

Egyszer, közvetlenül Újév előtt a Bál Sém Tov egy városkába érkezett, és megkérdezte a 

helyieket, hogy ki vezeti náluk a nagyünnepi imákat. Az válaszolták, hogy a városka 

tanítómestere. „És hogyan imádkozik?” - kérdezte  a Bál Sém Tov. „Az Engesztelő Napon – 

mondták – a Vidujt; a Bűnvallomást, a legvidámabb dallammal recitálja.” A Bál Sém Tov 

elküldetett a tanítóért, és e furcsa szokása okát tudakolta. A tanítómester így felelt: „A 

király legutolsó kis szolgája, akinek az a dolga, hogy tisztára söprögesse a palota udvarát, 

vidáman dalolgat munka közben, mert amit tesz, azzal örömet szerez a királynak.” 

„Szeretném követni a példádat.”- szólt a Bál Sém Tov. 

 

[Goldstein – Middleburgh: High & Holy days antológia, 178. oldal] 

 
 

14. 

Ifjúkoromban, amikor lángoló hévvel szerettem Istent, azt tűztem ki célomul, hogy 

megtérítem az egész világot Őhozzá. De hamarosan rájöttem, hogy épp elég lenne csak a 

városom béli embereket megtéríteni – hosszú ideig próbálkoztam ezzel, de sikertelenül. 

Azután megértettem, hogy ez még mindig túl nagyratörő terv, és már csak a 

családtagjaimra irányítottam a figyelmemet. De őket sem voltam képes megtéríteni. Végül 

rádöbbentem: saját magamon kell munkálkodnom ahhoz, hogy igaz módon szolgálhassam 

Istent. De még ennek sem jutottam a végére.  

 

[Martin Buber in Goldstein – Middleburgh: High & Holy days antológia, 55. oldal] 
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15.  

Tartsd észben, hogy az élet rövid, és hogy minden egyes nap elmúltával közelebb vagy az 

életed végéhez. Akkor hát hogy pazarolhatod az idődet csip-csup veszekedésekre, családi 

perpatvarokra? Uralkodj a haragodon, az indulataidon, és próbálj meg békességben élni 

mindenkivel. 

[Bráclávi Náchmán] 
 

16.  

Isten teremtményei közül egyedül nekünk, embereknek adatott meg a jó és a rossz közötti 

választás szabadsága. Ez a szabadság adja meg az ember méltóságát, s ugyanakkor terhet 

is ró ránk. Mert a választásaink következményekkel járnak. Képesek vagyunk világraszóló, 

nagyszerű teljesítményekre – és szörnyűséges bűnök elkövetésére. S mivel kettős 

természettel rendelkezünk: egyfelől nemeslelkűek és kreatívak vagyunk, másfelől önzők és 

destruktívak – így a jövő nyitva áll. 

 

[John D. Rayner in Goldstein – Middleburgh: High & Holy Days antológia, 101. oldal]  

 
 

17. 

A Zsoltáros arra tanít bennünket, hogy először szabaduljunk meg a (bennünk lévő) 

gonosztól, aztán cselekedjünk jót. Én hozzáteszem: ha nehéz követned ez a tanácsot, akkor 

először tégy jót; a gonosz magától el fog távozni belőled. 

[Geíri Jichák Meír] 

 

18. 

Amikor bűneink megbocsátásáért könyörgünk, nem azt kérjük, hogy következményeik 

töröltessenek el, hiszen ez lehetetlen. Nem is azt kérjük, hogy ne kapjunk büntetést, mert 

a büntetést fegyelmező erejűnek és hasznosnak kell tekintenünk. Csak jobb rálátást, 

tisztább hitet és teljesebb erőt kérhetünk. Az élet szentségében és az Örökkévaló 

szeretetében akarunk növekedni. Ehhez kérjük az Örökkévaló segítségét, ezért próbáljuk 

őszinte imával meglátni a bűn gonoszságát, amely elválaszt bennünket Istentől, gyengít és 

bemocskol bennünket; ezért bánjuk meg bűneinket és keressük a megbocsátást. A napra, 

amely ennek jegyében telik, mindenkinek szüksége van. Nem babonás hiedelmek 

vezérelnek bennünket, és nem csupán a törvények áthágását kell megbánnunk. Ahogyan 

Istenről, a bűnről és a bűnbánatról való tudásunk elmélyül és kitisztul, úgy mélyül és 

tisztul a Vezeklés Napja is. Fontossága és nemessége bennünk rejlik.  

 

[Claude G. Montefiore] 

 

19. 

Kol Nidré azt mondja nekünk, hogy az ajkunkat elhagyó szó nem mindig egyezik meg 

szívünk gondolataival. Emlékeztet, hogy a belső énünk és a kiejtett szavaink illetve a 

tetteink közt lévő szakadék jóval túlmutat a magánügyeinken, mert tükrözi azt az alapvető 

feszültséget, amely társadalmunk teljes szövetét átszövi. A magunkról szóló igazság egyéni 

tagadása nyilvános képmutatásba csap át. Mielőtt kérhetnénk Isten ítéletét a 

társadalomra, először önmagunk fölött kell ítéletet tartanunk. Jom Kippúr kezdetén 

megtesszük az első lépést, hogy levetkőzzük magunkról a közömbösség, érzéketlenség és 

önvédelem belénk idegződött rétegeit.  

[Jonathan Magonet] 
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20. 

 

Négy fő magyarázata van a Jom Kippúr-i böjtről szóló törvénynek. 
 

Böjtölés mint a büntetés eszköze. Jom Kippúr-i böjtölésünk legnyilvánvalóbb célja 

az, hogy kifejezzük megbánásunkat a rossz miatt, amit megtettünk, és a jó miatt, amit 

nem tettünk meg. A legtöbb ember szükségét érzi annak, hogy valamit adjon magából, 

hogy valamilyen áldozatot hozzon annak demonstrálására, hogy a lelkiismeret-furdalása 

jelent valamit és több mint üres fecsegés. A mértékletes önsanyargatás az ember 

őszinteségének megerősítése. Az az ember, aki a bűnei miatt böjtöl, azt e cselekedetével 

fejezi ki: „Nem akarom könnyen megúszni a dolgot, megérdemlem a büntetést.” 
 

Böjtölés mint az önfegyelem eszköze. A magunkkal szembeni engedékenység és az 

önkontroll hiánya gyakran vezet bűnhöz. Természetes, hogy a bűnbánatot megelőzi egy 

önfegyelmezési kísérlet. Magunkat fegyelmezni sohasem könnyű, de minden vallási vezető 

hangsúlyozta ennek értékét… A hagyományos zsidó személyiség-ideál szerint az ember 

szigorú önmagához, de béketűrő másokkal szemben. A Jom Kippúr-i böjt hatékonyan 

emlékeztet minket arra, hogy szükség van az önfegyelmezésre, mert ez fejlődésünk útja.  
 

Böjtölés mint eszköz az elmének a spirituálisra való összpontosításában. Gyakran 

találkozunk azzal a megállapítással, hogy a judaizmus nyíltan /f/elismeri a testi 

ösztönöket és ezek törvényes kielégítésének szükségét. Ugyanakkor a vallás megkísérli, 

hogy bátorítsa és táplálja az ember életének spirituális oldalát. Azzal, hogy böjtölünk Jom 

Kippúr-kor, a test szükségleteit 24 órára magukra hagyjuk és teljes erővel a lélek dolgaira 

koncentrálunk. Az írás azt mondja: „Senki se legyen a gyülekezet sátrában!” [3Mózes 

16:17], amikor a főpap belép, hogy engesztelést végezzen Jom Kippúr-kor. Egy Midrás ezt 

úgy értelmezi, hogy a félelmetes órában a főpap „nem ember” volt, a teste olyan éterivé vált, 

mint az angyaloké. Ez történik minden zsidóval, aki úgy tölti a napot, ahogy azt kell.  
 

Böjtölés mint eszköz az embertársaink iránt érzett szánalom felébresztésére. Az a 

tapasztalat, amelyet jóllehet csak egynapi éhezéssel szereztünk, megindítja a szívünket 

azok iránt, akik szenvednek. A böjtölés arra indít bennünket, hogy gondoljunk mások 

szükségleteire és csillapítsuk szenvedésüket.  

[Louis Jacobs] 
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2.  SÁCHÁRIT – REGGELI ISTENTISZTELET 
 

 

 

 

Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; 

minden bűnötöktől megtisztultok az Örökkévaló előtt. [3 Mózes 16:30] 

 

Ros Hásánákor megtapasztaltuk, ahogy az ítélet kialakult, 

és Jom Kippúrkor, ahogy megpecsételtetik. 

 
Válaszolj egy szegény embernek, aki nem büszke önnönmagára és vedd le róla bűnét, mert 

Te elfogadod az imákat. Könyörületességeddel töltsd meg éveit és válaszold meg Hozzád 

intézett kérdéseit. Vedd úgy imáit, mint tömjénezésedet, mint felajánlását az ősidők 

áldozatai helyett. Ó, Istenem, halld a hangom, mert Te elfogadod az imát és meghallgatod 

hangom. 

 
Istenem, a lélek, melyet nekem adtál, tiszta. Te teremtetted, Te alkottad, Te lehelted belém, 

Te tartod meg bennem, és Te fogod egyszer elvenni tőlem, hogy visszaadd örök életre. Amíg 

e lélek bennem van, hálát adok neked, Örökkévaló Istenem, Őseim Istene, minden történés 

kútfeje, minden lélek Ura. Áldott vagy Te, Örökkévaló, ki az élettelen testekbe visszaadja a 

lelket! 
 

Törvényszék elé vagyunk idézve. Eskü alatt állunk a pulpitus előtt. És Isten a "bíró". Ő a 

tanú, Ő a felperes és Ő fog ítéletet hirdetni. Az Ő bíróságán nincsen hibázás, nincsen 

felejtés, mert nem kivételezik senkivel és nem lehet megvesztegetni. Arra szólít fel minket, 

hogy hagyjuk el kompromisszumainkat és féligazságainkat, kibúvóinkat és 

képmutatásainkat, és hogy lépjünk ki abból a harcból, amelyet ebben a dzsungelszerű, 

zavaros világban a mindennapi túlélésért folytatunk. És mindössze egy rövid pillanatra 

kaptunk esélyt, hogy elmondjuk az igazságot. Anélkül, hogy félnünk kellene attól, hogy 

valaki kigúnyol, vagy félreért, anélkül, hogy bocsánatot kellene kérnünk, vagy úgy 

tennünk, mintha olyanok volnánk, amilyenek valójában nem vagyunk, elkezdhetünk 

szembenézni magunkkal. 

 [Jonathan Magonet: Az utazás, R.S.G.B. Máchzor, 265.oldal] 
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REGGELI ÁLDÁSOK 

 

 

 

Amikor kételkedem a létezésedben, vagy vágyaimnak Istent készítek, add, hogy ismét 

megtaláljalak Téged. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki nem 

tett idegenné maga előtt.                )שלא  עשני  נכרי  )נכריה 

 
Amikor félek választani vagy egyedül állni, erősítsd meg az akaratomat, hogy szabad 

legyek. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

szabadnak teremtett. 
 

 

Amikor megvetem magamat vagy a világot, add, hogy ismét megtaláljam a Te képedet 

önmagamban. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

a saját képére, kedve szerint férfinak / nőnek 

teremtett. 
 

 

Amikor másokat okolok a bennem levő sötétségért, adj bátorságot, hogy szembenézzek az 

igazsággal magamról. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

felnyitja a világtalanok szemét. 
 

 

Amikor felismerem jelentéktelenségemet, fedj be engem a Te erőddel. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

felöltözteti azokat, akik mezítelenek. 
 

 

Amikor régi vétkeim vagy rontó szokásaim tartanak hatalmukban, szabadíts ki múltam 

börtönéből. 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

felszabadítja a megkötözötteket. 
 

 

Amikor a birtokomban lévő dolgok rám nehezednek, taníts meg, hogyan kell adni. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

felemeli a görnyedteket. 
 

 

Amikor féltékeny, irigy vagy kapzsi vagyok, segíts, hogy elfogadjam, amim van. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

gondoskodik minden szükségletemről. 
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Amikor kísért a csalás vágya, segíts, hogy igaz legyek magammal és másokkal. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

megerősíti az ember lépéseit. 

 
 

Amikor szégyenkezem a zsidóságom miatt, segíts meglátnom az értékét. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

dicsőséggel koronázza Izraelt. 

 
 

Amikor keserűvé tesz a kudarc vagy a bukás, adj erőt, hogy túljussak rajta. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

erőt ad a törődöttnek. 

 
 

Amikor a csalódások megvadítanak és a vágyaim megbolondítanak, nyisd fel szememet 

Tanításodnak. 
 

Áldott vagy Te, örök Istenünk, Világ Ura, aki 

tovaűzi az álmot szememről, a szendergést 

pilláimról. 

 

 

 

 

Nismát kol-cháj t’váréch et-simchá Ádonáj 

Elohénu, v’ruách kol-bászár t’fáér utromém 

zichr’chá málkénu támid. Min háolám v’ád 

háolám Átá Él. 

 

Az élet lehellete minden lényben a Te nevedet áldja Ádonáj, Istenünk, és minden testben 

lakozó szellem felidézi a Te gyönyörűségedet és a Te nagyságodat. Az örökkévalóságtól az 

örökkévalóságig Te vagy az Isten. 

 

 

 

Jistábách simchá láád málkénú, háél hámelech 

hágádol v’hákádos básámájim uváárec. Kí l’chá 

náe, Ádonáj Elohénú vélohé ávoténú v’imoténú, sír 

us’váchá, k’dusá umálchut. B’ráchot v’hodáot 

l’simchá hágádol v’hákádos. Uméolám v’ád olám 

átá Él. Báruch Átá Ádonáj, boré chol-hán’sámot, 

ribon kol-hámáászím, hábochér b’siré zimrá, 

melech ché háolámím. 

 
 

 

 

Dicsértessék neved örökké, Királyunk, nagy és szent, uralkodó Isten, az égen és a földön! 

Téged illet, Örökkévaló, Istenünk s őseink Istene, dal és dicséret, dicshimnusz és ének, 

szentség és uralom. Áldás és hálaima illesse nagy és szent nevedet. Most és mindörökké 

Te vagy az Isten. Áldott légy, Örökkévaló, Istenünk, minden lélek teremtője, minden 

teremtmény gazdája, aki kedveli a zsoltáréneket, világ éltető Ura. 
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Állva, a Tóraszekrény felé fordulva az előimádkozó térdet hajt, majd meghajol: 

 

 

Bár’chú et-Ádonáj hám’vorách. 
 

Áldjátok az Örökkévalót, az áldottat! 

 

 

A közösség állva, térdet hajtva, majd meghajolva válaszol: 

 

Báruch Ádonáj hám’vorách l’olám váed. 
 

Áldassék az Örökkévaló, az áldott, örökkön-örökké! 

 

 

 

Báruch Átá Ádonáj, Elohénú melech háolám, jocér or 

uvoré chosech, osze sálom uvoré et hákol. Hákol 

jodúchá, v’hákol j’sábchúchá, v’hákol jom’rú, én 

kádos kÁdonáj. Uméír láolám kuló ul’josváv, uv’túvó 

m’chádés b’chol-jom támíd máászé v’résít. Má rábú 

máászechá Ádonáj, kulám b’chochmá ászítá, mál’á 

háárec kinjánechá. Hámelech hám’romám l’vádó 

méáz. Hám’subách v’hám’foár v’hámitnászé mímot 

olám. Elohé olám, b’ráchámechá hárábím ráchém 

álénú, ádon uzénú cúr miszgábénú, mágén jisénú 

miszgáv báádénú. Báruch Átá Ádonáj, jocér 

hám’orot. 

 

 

 

Áldott légy Te, Örökkévaló, Istenünk, a világ királya, aki megalkotja a világosságot és 

megteremti a sötétséget, aki békét tesz és megteremt mindent. Minden téged dicsér, és 

minden téged magasztal, és minden azt mondja, hogy semmi sem olyan szent, mint az 

Örökkévaló. Fényt adsz a világnak és minden lakójának, és jóságodban nap mint nap 

megújítod a teremtés művét. Mily nagyok a Te tetteid, Örökkévaló! Valamennyit 

bölcsességben cselekedted. A föld tele van a Te teremtményeiddel. Az egyetlen, régtől fogva 

magasztalt király vagy, akit dicsérnek, dicsőítenek és magasra emelnek régmúlt napok óta. 

Örökkévaló Isten, nagy könyörületességedben legyen könyörületed rajtunk. Erőnk ura, 

védelmünk kősziklája, biztonságunk pajzsa, igaz védelmezőnk, áldott légy Te, Örökkévaló, 

aki a fényeket teremti! 
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Áhává rábá áhávtánú, Ádonáj Elohénú, chemlá 

g’dolá vítérá chámáltá álénú. Ávínu Málkénu, báávúr 

ávoténú v’imoténú sebát’chú v’chá, vát’lámdém 

chuké chájim, kén t’chonénú. 

 

 

Háér énénú b’Torátechá, v’dábék libénú 

b’micvotechá, v’jáchéd l’vávénú l’áhává ul’jirá et 

s’mechá, v’lo névos v’lo nikálém v’lo nikásél l’olám 

váed. Kí él poél j’suot átá, uvánú váchártá mikol-ám 

v’láson. V’kérávtánú, Málkénu, l’simchá hágádol 

szelá beemet, l’hodot l’chá ul’jáchedchá b’áhává. 

Báruch Átá Ádonáj, hábochér b’ámó Jiszráél b’áhává. 

 

Nagy szeretettel szeretsz minket, Örökkévaló, 

Istenünk, nagy és túláradó kegyelemmel megkímélsz minket. Atyánk, Királyunk, 

nagyságod kedvéért, ősatyáink és ősanyáink kedvéért, akik bíztak benned és akiket Te 

tanítottál az élet szabályaira, hogy akaratod szerint teljes szívvel cselekedjenek, mutass 

kegyet irántunk! Hadd lássa szemünk törvényeid fényét, és szívünk ölelje át 

parancsolataidat! Egyesítsd szívünket, hogy szeressük és féljük a Te nevedet azért, hogy 

ne szégyenkezzünk és ne alázkodjunk meg, mert Te vagy az erő, amely megment minket. 

Minden nép és minden nyelv közül minket választasz ki, és nagy szeretettel vonsz minket 

magadhoz, Királyunk, hogy dicsérjünk és magasztaljunk, és hogy szeressük nevedet. 

Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki népét, Izraelt szeretettel választja ki. 

 

Szemünket jobb kezünkkel eltakarva: 

 
S’má Jiszráél, Ádonáj Elohénú, Ádonáj echád. 

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

 

 
Báruch sém k’vod málchutó l’olám váed. 

Áldott a neve, dicső uralma örök. 

 

 

V’áhávtá ét Ádonáj Elohechá, b’chol-l’váv’chá, uv’chol-

náfs’chá, uv’chol-m’odechá. V’hájú hád’várím háéle, 

áser ánochí m’cáv’chá hájom ál-l’vávechá. V’sinántám 

l’vánechá v’dibártá bám. B’sivt’chá b’vétechá, 

uv’lecht’chá váderech, uv’sochb’chá uv’kumechá. 

Uk’sártám l’ot ál-jádechá. V’hájú l’totáfot bén énechá. 

Uch’távtám ál-m’zuzot bétechá uvis’árechá. 

 

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, beszélj róluk 

midőn házadban ülsz és midőn az úton jársz, midőn lefekszel, és amikor felkelsz! Kösd 

azokat jelül karodra, és legyenek azok homlokkötőül szemeid között, és írd azokat házad 

ajtófélfáira és kapuidba! 
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 קלט 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A karmester, Dávid zsoltára. Örökkévaló, megvizsgáltál, és kiismertél. 2Jól ismered 

jártamat-keltemet, gondolataimat távolból is megérted. 3Mérlegelted útjaimat és 

nyugtomat, minden mozdulatomra ügyeltél. 4Hiszen a szó még nyelvemen sincs, 

Örökkévaló, Te már jól ismered valamennyit. 5Mindenfelől körülvettél, tenyeredbe zártál. 
6Tudásomat elbűvöli, túlnő rajtam, fel nem foghatom. 7Hisz hova menekülnék szellemed 

elől, hova bujdoshatnék előled? 8Ha égbe szállnék, Te ott vagy, ha sírba dőlnék, ott is rám 

találsz. 9Ha a hajnal szárnyára kelnék, laknék bár a tenger túloldalán, 10kezed ott is 

vezérelne, jobbod megragad engem. 11Ha azt mondom: sötétség borul rám, éjként vesz 

körül a fény, 12az éjhomály sem rejthet el Tőled, az éjszaka nappalként fénylene, a sötétség 

is felragyogna. 

… 
23Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, tégy próbára, tárd fel gondolataim! 24Nézz 

rám, ha fájdalmam útját (járom), vezess engem az örök útra! 

 

[A 139. zsoltárból, Raj Tamás fordítása] 
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26Mikor az igazságos elfordul az igazságától és jogtalanságot követ el és ennek folytán 

meghal, azon jogtalanságáért, a melyet elkövetett, hal meg 27És mikor a gonosz elfordul 

gonoszságától, melyet mívelt, és jogot s igazságot mívelt, ő életben tartja lelkét; 28látta 

ugyanis és elfordult mind a bűntetteitől, melyeket cselekedett; élni fog, nem hal meg. 29És 

Izraél háza azt mondja: nem megfelelő az Úrnak útja; vajjon az én útjaim nem megfelelők-

e, Izraél háza, hiszen a ti útjaitok nem megfelelők! 30Azért kit-kit útjai szerint foglak 

megítélni benneteket, Izraél háza, úgymond az Úr, az Örökkévaló; forduljatok el és térjetek 

meg mind a bűneitektől, hogy ne legyen nektek bűnre való botlásul. 31Dobjátok el 

magatoktól mind a bűntetteiteket, melyekkel vétkeztetek és szerezzetek magatoknak új 

szívet és új szellemet, hisz miért halnátok meg, Izraél háza! 32Mert nem kivánom annak, a 

ki meghal, a halálát, úgymond az Úr, az Örökkévaló, térjetek meg tehát és éljetek! 

 

[Jechezkél 18:26-32] 
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Emet v’jácív, v’kájám, um’kubál, v’tov hádávár 

háze álénú l’olám váed. Emet Elohé olám 

málkénú, cúr Jáákov, mágén jisénú, l’dor vádor 

Hú kájám, umálchútó veemúnátó láád kájámet. 

Emet seátá hú Ádonáj Elohénú vélohé ávoténú 

v’imoténú, podénú umácílénú méolám hú 

s’mechá, én elohím zulátechá. 

 
 

Ezrát ávoténú v’imoténú Átá hú méolám, mágén 

umosíá láhem v’livnéhem ácháréhem b’chol dor 

vádor. Ásré ís sejismá l’micvotechá, v’Torát’chá 

udvár’chá jászím ál libó. Emet Átá hú rison, v’Átá 

hú ácháron, umibáládechá én lánú melech goél 

umosíá. Mimicrájim g’áltánu, Ádonáj Elohénu, 

umibét ávádim p’dítánu. Mose uMirjám uv’né 

Jiszráél l’chá ánú sírá b’szimchá rábá, v’ám’rú 

chulám: 

 

 

Mí-chámochá báélim Ádonáj, 

mí kámóchá nedár bákódes, 

norá t’hilot oszé fele. 

Sírá chádásá sib’chú g’ulim l’simchá ál sz’fát 

hájám, jáchád kulám hodú v’himlíchú v’ám’rú: 

Ádonáj jimloch l’olám váed 

 

 

 

Cúr Jiszráél, kumá b’ezrát Jiszráél, goálénú 

Ádonáj c’váot s’mó, k’dos Jiszráél. Báruch Átá 

Ádonáj gáál Jiszráél. 

 

Igaz a Te szavad mindörökké. Elfogadjuk, biztosak vagyunk benne és jónak tartjuk. Igaz, 

hogy az Örökkévaló Isten a mi királyunk, Jákob sziklája, biztonságunk pajzsa. Ő 

fennmarad nemzedékről nemzedékre, s az Ő uralma és hűsége szilárdan áll mindörökké. 

Igaz, hogy Te vagy, Örökkévaló, a mi Istenünk és Őseink Istene, aki megvált és megszabadít 

minket. Így voltál Te mindig ismert. Nincs más isten rajtad kívül. Te vagy, ki mindöröktől 

fogva segítette őseinket. Minden nemzedék és minden egyes nemzedék gyermekei számára 

is pajzs és megmentő vagy. Boldog az az ember, aki a Te parancsolataidat maghallja és 

betartja tanításodat és szavaidat szívén viseli. Igaz, hogy Te vagy a kezdet és a vég, és nincs 

királyunk rajtad kívül, aki megvált és megment minket. Kiváltottál minket Egyiptomból, 

megszabadítottál a szolgaság házából. Mózes, Mirjam és Izrael gyermekei neked zengtek 

éneket nagy örömben mondván: „Ki hasonlítható Hozzád, Örökkévaló, a hatalmasok 

közül? Ki oly szent és magasztos, dicsőségében félelmetes és csodatévő?” Új énekkel 

magasztalták nevedet a megszabadítottak a tenger mellett, s mind egyként dicsértek és 

elismerték hatalmadat, hirdetvén: „Az Örökkévaló uralkodni fog örökkön-örökké!” Izrael 

sziklája, kelj fel Izrael megsegítésére! Megvált minket az Örökkévaló, a Seregek Ura, Izrael 

szentsége. Áldott légy, Örökkévaló, Izrael megváltója! 
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Ádonáj sz’fátáj tiftách ufí jágíd t’hilátechá 

Uram! Nyisd fel ajkamat, hogy hirdesse dicsőségedet! 

 
 

 

 

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, őseink Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób 

Istene, Sára Istene, Rebeka Istene, Lea Istene és Ráhel Istene, a nagy, erős, félelmetes és 

felséges Isten, szeretet és jóság árasztója és gazdája mindennek, aki emlékezetében tartja 

őseink igaz voltát, és szeretetében megváltást hoz utódaikra Neve kedvéért. Emlékezz 

ránk, hogy éljünk, életet kedvelő Király, s jegyezz be bennünket az Élet Könyvébe a 

Magad kedvéért, élő Isten! Király, oltalmazó és segítő pajzs vagy Te. Áldassál, 

Örökkévaló, Ábrahám pajzsa és Sára védelmezője! 
 

 

 

 

Átá gibor l’olám Ádonáj, m’chájé métím átá ráv 

l’hosíá. 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 erő vagy, Te életet adsz a halálon túl, harmatot hullatsz, 

jóságosan törődsz az élőkkel, életet adsz a halálon túl nagy irgalommal, támogatod az 

elesetteket, gyógyítod a betegeket, feloldozod a megkötözötteket és hű maradsz a porban 

szunnyadókhoz. Ki olyan, mint Te, Erők Ura? Ki hasonlítható Hozzád? Király vagy, aki ölsz 

és éltetsz és segítséget sarjasztasz. Ki olyan, mint Te, irgalmas Atya, ki irgalommal 

megemlékezik teremtményeiről, hogy éljenek? És hűségedben életet adsz a halálon 

túl. Áldassál, Örökkévaló, ki életet adsz a halálon túl! 
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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 dicsőítenek, szelá. 

 

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 művedre és szent borzalmadat 

mindenre, amit teremtettél; hogy összes alkotásod féljen, és hajoljon meg előtted 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 erő a te jobbodban van, és a te neved félelmetes minden felett, amit 

teremtettél. 

 

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, dicséretet a téged félőknek, jó reményt 

a téged keresőknek és bátor szólást a benned remélőknek, örömet országodnak, vígságot 

városodnak; növeld meg mihamarabb, napjainkban Dávid szolgád tekintélyét, 

fölkentednek, Jisáj fiának fényét. 

 

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 lelkűek örvendeznek és a jámborok 

énekszóval ujjonganak, az álnokság pedig befogja száját, a gazság végképp elenyészik, mint 

a füst, amikor eltünteted a gonoszság hatalmát a földről. 

 

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 műveden Cion hegyén, hol dicsőséged 

lakik, és Jeruzsálemben, szentséged városában, amint szent szavaidban írva van: Örökké 

uralkodni fog az Örökkévaló, Istened, Cion, nemzedékről nemzedékre, halleluja! 
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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! 

 

 

 

 

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 beszélők közül és megszenteltél parancsolataiddal. 

Közel vontál magadhoz, királyunk, hogy szolgáljunk téged, és elneveztél minket nagy és 

szent Neveddel. 

 
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 Engeszetlő napot bűnbocsánat, elnézés és engesztelés végett, hogy 

megbocsásd azon összes bűnünket (szeretettel), szent gyülekezésre, az egyiptomi kivonulás 

emlékére. 

 

 

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. 
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Istenünk, Őseink 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 szeretetet 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! 

 

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 
 

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 
 

V’hánchílénú Ádonáj Elohénú b’áhává uv’rácon 

sábát kodsechá, v’jánuchú váh Jiszráél m’kádsé 

s’mechá. 
 

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, őseink Istene, bocsásd meg a mi bűneinket a mai (szombat-) és engesztelő napon, 

töröld el és tüntesd el bűneinket és vétkeinket szemed elől, amint megmondatott: “Én magam 

törlöm el bűneidet a magam kedvéért, és vétkeidet meg sem említem.” Ez is megmondatott: 

“Eloszlatom, mint a sűrű ködöt, a te bűneidet, és felhőként a te vétkeidet; térj vissza hozzám, 

mert megváltalak.” És ez is megmondatott: “Mert e napon engesztelést szerzek nektek, hogy 

megtisztítson benneteket minden bűnötöktől; akkor tiszták lesztek az Örökkévaló előtt. 

(Szombaton betoldjuk: Istenünk és őseink Istene, legyen tetsző 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 

elnéző vagy Izraellel és megbocsátasz Jesurún törzsének nemzedékről nemzedékre, nincs rajtad 

kívül engesztelődő és megbocsátó királyunk, csak Te. Áldassál, Örökkévaló, Király, ki elnéző 

és megbocsátó bűneinkkel és népe, Izrael bűneivel, az egész világ uralkodója, ki megszenteli (a 

szombatot,) Izraelt és az engesztelés napját! 
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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 tetsző 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 őseink Istene mindörökké. Kősziklánk, életünk szirtje vagy és mentő pajzsunk 

nemzedékről 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 

szűnik. Örökre Beléd helyeztük reményünket. És mindezért legyen a Te neved, Királyunk 

áldott és magasztalt mindörökké. Jegyezd be jó életre szövetséged tagjait! Minden élő 

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. 
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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. 

 

 

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 előtt, jó életre és 

békére! Áldassál, Örökkévaló, aki békével áldja meg népét, Izraelt! 

 

 

 

 

 

Eloháj n’cor l’soní mérá, v’sziftotáj midábér 

mirmá, v’limkál’láj náfsí tidom, v’náfsí keáfár 

lákol tihje. P’tách libí b’Torátechá, v’ácháré 

micvotechá tirdof náfsí, v’chol hákámim áláj l’ráá 

m’hérá háfér ácátám v’kálkél máchs’votám. Jihjú 

l’rácon imré-fí, v’hegjon libí l’fánechá, Ádonáj curí 

v’goálí. Osze sálom bimromáv, hú jáásze sálom 

álénú v’ál-kol-Jiszráél, v’ál-kol-b’né Ádám. 

 

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 előtt és adj akaratot, hogy gyakoroljam 

őket. Add, hogy az ártó szándékkal készített tervek semmivé foszoljanak. Fogadd el szám 

szavait és szívem meditációját, Örökkévaló, sziklám és megmentőm. Ő, aki békét teremt 

legfentebb, adjon békét nekünk és egész Izraelnek és a föld minden lakójának, és 

mondjátok: Ámen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Szombaton a közös imát itt folytatjuk: 
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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 Ő munkáját, amelyet alkotott 

vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. És megáldá 

Isten a hetedik napot, és megszentelé azt, mivelhogy azon szűnt meg vala minden 

munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.  
 

Előimádkozó: 
 

Báruch átá Ádonáj, Elohénú vÉlohé ávoténú, 

Elohé Ávráhám, Elohé Jicchák, vÉlohé Jáákov, 

háÉl hágádol hágibór v’hánorá, Él eljon, koné 

sámájim váárec. 
 

Mindenki: 
 

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. 
 

Előimádkozó: 
 

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, őseink Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene, 

nagy, erős, félelmetes és felséges Isten, ég és föld alkotója.  
 

Szavával pajzsa volt az ősatyáknak, egy szavával életre kelti a holtakat. Szent Király, kihez 

fogható nincs, aki nyugalmat szerez népének a szombat szent napján, mert kedvelte őket, 

nyugalmat szerezvén nekik. Az Ő színe előtt szolgáljunk félelemmel és áhítattal, és 

hálálkodjunk Nevének minden nap szüntelen az előírt áldásokkal. A hálaadások Istene Ő, a 

békesség Ura, aki megszenteli a szombatot és megáldja a hetedik napot, és a szent pihenés 

élvezetével tölti el népét a teremtés művének emlékére.  
 

Istenünk és őseink Istene, legyen tetsző 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 megszentelője. 
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Mielőtt az ember meggyógyíttatik, el kell ismernie, hogy beteg. Mielőtt az ember megtalálja 

a fényt, tudnia kell, hogy sötétségben van. Mielőtt az embernek megbocsáttatik, meg kell 

vallania bűneit. Megvalljuk bűneinket és embertársainkét, mert felelősek vagyunk 

egymásért. Gyógyíts meg minket, Urunk, és vezess minket a sötétségen át a világosságba. 

 

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 őseink Istene, jusson el hozzád imádságunk és ne fordulj el könyörgésünktől, 

mert nem vagyunk olyan arcátlanok és nyakasok, hogy azt mondanánk, Örökkévaló 

Istenünk, atyáink Istene, igazak vagyunk és nem vétkeztünk – mert bizony vétkeztünk, és 

vétkeztek őseink is. 

Mert bűnt 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 elkendőztük az igazságot, mert kifogásokat 

kerestünk. 

 

V’ál kulám Eloáh sz’lichot, 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 ráerőszakoltuk az akaratunkat másokra, és nem vettük figyelembe szükségleteiket. 

Mert elhárítottuk a felelősségünket, szemrehányást tettünk és visszavágtunk. 

 

V’ál kulám Eloáh sz’lichot, 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. 

 

V’ál kulám Eloáh sz’lichot, 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. 

 

V’ál kulám Eloáh sz’lichot, 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 keserő lett. 

Mert jövőképünk elhalványult, eszményeinket elhagytuk, lehetőségeinket elvesztettük. 

 

V’ál kulám Eloáh sz’lichot, 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. 

 

V’ál kulám Eloáh sz’lichot, sz’lách lánú, 

m’chál lánú, káper lánú. 

 

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

engedd el nekünk! 

 

 

Ásámnú, bágádnú, gázálnú, dibárnú dofí. 

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

seker.  

Jáácnú rá, kizávnú, lácnú, márádnú, niácnú. 

Szárárnú, ávínú, pásánú, cárárnú, kisínú óref. 

Rásánú, sichátnú, tiávnú, táínú, titánú. 

 

 

Vétkeztünk, hűtlenkedtünk, raboltunk, rágalmaztunk; fondorkodtunk, rosszak voltunk, 

felfuvalkodtunk, erőszakoskodtunk, hazugságot koholtunk; rosszat tanácsoltunk, 

füllentettünk, gúnyolódtunk, lázadoztunk, káromoltunk; tévelyegtünk, vétettünk, 

bűnöztünk, gyűlölködtünk, nyakaskodtunk; gonoszak voltunk, elfajúltunk, 

elvetemedtünk, eltévelyedtünk és tévútra vezettünk. 
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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 törvényeidtől, bár nem volt érdemes. Te ellenben igazságosan 

jártál el mindabban, ami minket ért, mert Te igazat cselekedtél, s mi voltunk a rosszak. 

 

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 előtted, 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 élő leplezett titkait. Átkutatod bensőnk rejtett zugait, 

megvizsgálod szívünk gondolatait. Semmit sem lehet eltitkolni előtted, semmi nem rejthető 

el szemed elől. Legyen hát az az akaratod, Örökkévaló Istenünk, atyáink Istene, hogy 

eltöröld minden vétkünket, elnézd minden bűnünket, megbocsásd minden 

elpártolásunkat. 

 

 

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 bűnt, amit elkövettünk színed előtt – alaptalan gyűlölködéssel, 

és a bűnt, amit elkövettünk színed előtt – irigységgel. 

A bűnt, amit elkövettünk színed előtt – hitszegéssel, 

és a bűnt, amit elkövettünk színed előtt – keménynyakúsággal. 

A bűnt, amit elkövettünk színed előtt – elhamarkodott bíráskodással, 

és a bűnt, amit elkövettünk színed előtt – véletlenül. 

 

 

V’ál kulám Eloáh sz’lichot, sz’lách lánú, 

m’chál lánú, káper lánú. 

 

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

engedd el nekünk! 
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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 bűnt, amit elkövettünk színed előtt – csalással és hamissággal, 

és a bűnt, amit elkövettünk színed előtt – előítéletekkel. 

A bűnt, amit elkövettünk színed előtt – Neved megszentségtelenítésével, 

és a bűnt, amit elkövettünk színed előtt – vallási kötelezettségeink megtagadásával. 

A bűnt, amit elkövettünk színed előtt – bűneink őszintétlen megbánásával, 

és a bűnt, amit elkövettünk színed előtt – tudatosan. 

 

V’ál kulám Eloáh sz’lichot, sz’lách lánú, 

m’chál lánú, káper lánú. 

 

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

engedd el nekünk! 

 

Csendes ima: 
 

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, mielőtt megszülettem, semmi voltam, és most, hogy megszülettem, mintha meg 

sem születtem volna. Por vagyok életemben, hát még holtom után. Íme, olyan vagyok 

előtted, mint egy szégyennel és gyalázattal teli edény. Legyen az az akaratod, Örökkévaló, 

Istenem és őseim Istene, hogy ne vétkezzek többé, és amit már vétkeztem ellened, töröld el 

nagy irgalmadban, de ne szenvedés vagy súlyos betegség által. 

 

 

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 szeretők! Segíts meg jobboddal és hallgass meg! Fogadd el szám 

szavait és szívem meditációját, Örökkévaló, sziklám és megmentőm. 
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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 előtted. 

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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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! 

 

 
 

Ávínu Málkénu, chonnénu 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! 

 
 

 

 

 
 

 

Én kámóchá váelohím, Ádonáj v’én k’máászechá. 

Málchút’chá málchút kol olámím, umemsált’chá 

b’chol dor vádor. Ádonáj melech, Ádonáj málách, 

Ádonáj jimloch l’olám váed. Ádonáj oz l’ámó jitén, 

Ádonáj j’váréch et ámó vásálom. 

 

Nincs olyan az istenek közt, mint Te, Örökkévaló, és semmi sem hasonlítható műveidhez. 

Királyságod örök királyság, Te uralkodsz minden nemzedéken. Az Örökkévaló uralkodott, 

az Örökkévaló uralkodik és uralkodni fog örökkön örökké. Az Örökkévaló erőt ad népének, 

az Örökkévaló megáldja népét békével. 
 

 

Áv háráchámím, hétívá vir’conchá et Cijon, tivne 

chomot J’rusálájim, ki v’chá l’vád bátáchnu, 

melech Él rám v’niszá, Ádon olámím. 

 
 

Irgalom Atyja, legyen tetsző neked jót tenni Cionnal, építsd Jeruzsálem falait, hisz csak 

benned bízunk Király, fenséges, nagy Isten, Örök Uralkodó! 
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A Tóra-szekrény kinyitása és a Tóra-tekercs kivétele közben mondjuk: 

 

 

Váj’hí bin’szoá hááron vájomer Mose, kumá, 

Ádonáj, v’jáfucú oj’vechá, v’jánuszú m’szánechá 

mipánechá, kí miCijon técé Torá, ud’vár-Ádonáj 

mÍrusálájim. 

 

Mikor elindult a frigyláda, így szólt Mózes: „Kelj fel, Örökkévaló, hogy szétszéledjenek 

ellenségeid, meneküljenek előled gyűlölőid!” Mert Cionból jön a Tan, az Örökkévaló szava 

Jeruzsálemből. 

 

Báruch senátán Torá l’ámó Jiszráél bik’dusátó. 

 
S’má Jiszráél, Ádonáj Elohénú, Ádonáj echád. 

Echád Elohénú, gádol ádonénú, kádos v’norá 

s’mó. Gád’lú l’Ádonáj ittí, un’rom’má s’mó 

jáchdáv. 

 

Áldott legyen, aki szentségében Tórát adott népének, Izraelnek! Halljad, Izrael, az 

Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egy. Egy a mi Istenünk, nagy a mi Urunk, neve 

szent és félelmetes. Hirdessük az Örökkévaló nagyságát és dicsérjük Nevét együtt! 

 
A közösség leül, majd a Tóra-tekercs „vetkőztetése” alatt éneklik: 

 

 

Éc chájím hí lámácházíkím báh, v’tom’chehá 

m’usár. D’ráchehá dárché noám, v’chol 

n’tívotechá sálom. 

 
 

Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok! Útjai 

gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség. 

 

 

A közösség feláll. 

 

A Tóra felmutatása alatt énekeljük: 

 

 
V’zot háTorá áser-szám Mose lifné v’né Jiszráél 

Torá civá-lánú Mose, morásá k’hilát Jáákov. 

HáÉl támím dárkó, imrát Ádonáj c’rufá, mágén 

hú l’chol háchoszím bó. 

 
 

Ez a Tóra, amit Mózes Izrael gyermekei elé tett. Mózes szólított fel minket arra, hogy 

kövessük a Tórát, Jákob közösségének örökségét. Az Isten útja tökéletes, az Örökkévaló 

szava igaz. Pajzsa Ő mindazoknak, akik bíznak benne. 
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A TÓRA-OLVASÁS ÁLDÁSAI 
 

A Tórához hívott áldást mond: 

 

Bár’chú et Ádonáj hám’vorách. 
 

Áldjátok az Örökkévalót, az áldottat! 

 
A közösség, aztán a felhívott: 

 

Báruch Ádonáj hám’vorách l’olám váed. 
 

Áldassék az Örökkévaló, az áldott, örökkön-örökké! 

 

Báruch Átá Ádonáj Elohénú melech háolám, áser 

báchár-bánú mikol-háámím v’nátán-lánú et 

Torátó. Báruch Átá Ádonáj, notén háTorá. 

 

Áldassál, Örökkévaló, Istenünk, a világ királya, aki kiválasztott minket minden nép közül, 

hogy nekünk adja Tóráját. Áldassál, Örökkévaló, aki a Tórát adja. 

 

A felolvasás után a felhívott ezt mondja: 

 

Báruch Átá Ádonáj Elohénú melech háolám, áser 

nátán-lánú torát emet, v’chájé olám nátá 

b’tochénú. Báruch Átá Ádonáj, notén háTorá. 

 

Áldassál, Örökkévaló, Istenünk, a világ királya, aki igaz Tant adott nekünk és örök életet 

helyezett belénk. Áldassál, Örökkévaló, aki a Tórát adja. 

 

 

A TÓRÁHOZ FELHÍVOTT MEGÁLDÁSA 

 

Férfire: 

 

Mi sebérách ávoténu: Ávráhám, Jicchák, 

Jáákov,v’imoténu: Szárá, Rivká, Ráchél v’Léá, hú 

j’váréch  

et _________ ben ________ seálá lichvod 

Hámákom, lichvod háTorá, lichvod háSábát, 

Ünnepen: 

lichvod jom tov, 

Zarándokünnepen: 

lichvod háregel. 

Hú Hám’kor Háchájim j’chájéhú v’jism’réhú 

mikol-cárá v’cuká umikol-negá umáchálá, 

v’jislách bráchá v’hácláchá b’chol-máászé 

jádáv,vivár’chéhú im-kol-Jiszráél echáv 

v’áchjotáv. V’nomár ámén. 
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Nőre: 

 

Mi sebérách ávoténu: Ávráhám, Jicchák, Jáákov, 

v’imoténu: Szárá, Rivká, Ráchél v’Léá, hú 

j’váréch  

et _________ bát ________ seál’tá lichvod 

Hámákom, lichvod háTorá, lichvod háSábát, 

Ünnepen: 

lichvod jom tov, 

Zarándokünnepen: 

lichvod háregel. 

Hú Hám’kor Háchájim j’chájéhá v’jism’rehá 

mikol-cárá v’cuká umikol-negá umáchálá, 

v’jislách b’ráchá v’hácláchá b’chol-máászé 

jádehá, vivár’chehá im-kol-Jiszráél áchehá 

v’áchjotehá. V’nomár ámén. 

 

 

 

Aki megáldotta őseinket, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Sárát, Rebekát, Ráhelt és Leát, Ő 

áldja meg ____________-t, aki most áldást mondott az Örökkévaló, a Tóra, a sábát (és az 

ünnep) tiszteletére. Ő, aki minden Élet Forrása, éltesse őt és őrizze meg minden gondtól és 

bajtól, szenvedéstől és betegségtől. Munkáját – többi zsidó testvérei munkájával együtt – 

kísérje áldás és siker. És mondjuk erre: ámen! 

 

 

 

 

IMA A SZENVEDŐKÉRT ÉS A BETEGEKÉRT 

 

 

 

 

Él melech neemán hárofé lis’vuré lév úm’chábés 

l'ácvotám s'lách r'fuá s'lémá l'cholé ámechá. 

Jéd’ú chulám kí zichronám l'fánechá támíd v'átá 

hú mágén umosíá l'chol háchoszím bách. Ámén. 

 
 

 

Örökkévaló, küldj teljes gyógyulást néped betegeinek: a testi vagy lelki fájdalomban 

szenvedőknek. Légy a menedékük megpróbáltatásaik idején. Erősítsd meg őket abban a 

hitükben, hogy soha nem fogsz róluk megfeledkezni, hisz pajzsa vagy Te mindazoknak, 

akik bíznak benned. 
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IMA IZRAELÉRT ÉS A BÉKÉÉRT 

 

 

 

 

Izrael Házának minden tagjáért imádkozunk – bár szét vannak szórva a Föld távoli 

vidékeire, mégis egy néphez tartoznak. Adj erőt, Örökkévaló, azoknak a testvéreinknek, 

akik nélkülöznek és elnyomástól szenvednek, hogy tartsanak ki, hogy maradjanak 

hűségesek népünkhöz, amíg el nem jön a nap, amikor szabadok lehetnek, és újra 

magukénak tudhatják örökségüket. 

 

Imádkozunk Izrael állam jólétéért. Örökkévaló, adj bölcsességet vezetőinek, hogy 

igazságosan kormányozzanak, védd meg polgárait rosszakaróiktól és tedd lehetővé, hogy 

békében és méltósággal éljenek együtt szomszédjaival. Fogadjon be Izrael továbbra is 

zsidókat a világ minden tájáról, és tiszteljen minden zsidót egyenlő emberként, de tisztelje 

a közöttük és körülöttük élő többi ember jogait is. Örökkévaló, áldd meg Izraelt erővel, 

bőséggel és békével, és jöjjön el hamar az a nap, amikor valóban fény lesz ő a népek között. 

Ámen. 

 

Az egész emberiségért imádkozunk. Bár különböző nemzetekhez és népekhez tartoznak, 

mindannyian a Te gyermekeid, tőled kapják életüket és létüket, és Te parancsolsz nekik 

törvényeiddel. Szűntess meg gyűlöletet és harcot, hogy maradandó béke tölthesse be a 

Földet, és minden lakója élvezhesse áldásait. Ámen. 

 

Imádkozunk mindenkiért, aki Téged keres. Bár a hitbeli különbségek elválasztanak 

bennünket, egyesítsen minket a szolgálatod és megismerésed vágya, és a jó életre való 

törekvés. Erősítsd meg a rokonság érzését az eltérő hitű emberek között, és engedj 

bennünket együtt élni kölcsönös megértésben és tiszteletben. Jöjjön el az az idő, amikor a 

mélyebb látás képessége összeköt majd mindenkit, aki az igazságot keresi: egy közösséggé 

teszi mindazokat, akik az Igazság Istenét szolgálják. Ámen. 
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TÓRA-KÖRMENET 

 

 

A Tórát körbeviszik az imateremben, a közösség áll. 

 

 

J’hál’lú et sém Ádonáj, kí niszgáv s’mó l’vádó. 

Hodó ál erec v’sámájim, vájárem keren l’ámó, 

t’hilá l’chol chászídáv, liv’né Jiszráél ám k’róvó, 

hál’lúJáh. 

 

Dicsérjétek az Örökkévaló nevét, mert egyedül az Ő neve magasztos! Fensége túl van égen 

és földön. Megnöveli népe erejét, sokasítja azok dicséretét, akik szeretik Őt, Izrael 

gyermekeiét, a népét, mely közel áll hozzá. Halleluja! 

 

 

Mizmor L’Dávid 

Hávú ládonáj b’né élím hávú ládonáj kávod váoz. 

Hávú ládonáj k’vod s’mó histáchávú lÁdonáj 

b’hádrát-kódes. 

Kol Ádonáj ál-hámájim él-hákávod hirím Ádonáj 

ál-májim rábím. 

Kol Ádonáj bákoách kol Ádonáj behádár. 

Kol Ádonáj sovér árázím 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 felsőbb lények, ismerjétek el az Ő dicsőségét és erejét! Az 

Örökkévaló szava zeng a vizek felett, a dicsőség Istene mennydörög. Ott van az Örökkévaló 

a nagy vizek felett. Az Örökkévaló szava erős, 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 nőstény szarvasokat, letarolja az 

erdőket, és az Ő hajlékában minden azt zengi: dicső. Az Örökkévaló trónolt az özönvíz 

felett, így trónol az Örökkévaló, mint király mindörökké. Az Örökkévaló erőt ád népének, 

megáldja népét békességgel. 
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A Tóra visszatétele, a Tóra-szekrény becsukása és a paróchet elhúzása közben mondjuk: 

 

 

S’chon Ádonáj b’toch ámechá v’tánuách 

rucháchá b’vét t’filátechá, kí chol-pe v’chol-láson 

jit’nu hod v’hádár l’málchutechá. Kí lekách tov 

nátáti láchem, Toráti ál-táázovu.  

 

 

Hásívénú Ádonáj élechá v’násúvá; chádés 

jáménú k’kedem. 

 

 

Lakozz, Örökkévaló, néped közt, és szellemed találjon nyugalmat imád házában. Mert 

minden száj és minden nyelv a Te királyságod dicsőségét és fenségét fogja hirdetni. Jó 

tanítást adtam nektek, hát ne hagyjátok el Tórámat. Téríts vissza, Örökkévaló, magadhoz, 

és visszatérünk. Újítsd meg napjainkat, mint régen. 

 

 

 

A SÁLIÁCH CIBBÚR (AZ ELŐIMÁDKOZÓ) IMÁJA 

 

 
 

Itt állok, jó cselekedetekben szegényen, nyugtalanul és aggódva, amint a Jelenlétet 

érzékelem, mely Izrael imáiban él. Azért jöttem, hogy esedezzem, népedért, Izraelért, mert 

kértek engem, habár nem vagyok sem méltó, sem alkalmas. Mégis merem kérni tőled, 

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Sára, Rebeka, Ráhel és Lea Istene. „Örökkévaló, szerető 

és könyörületes Istenünk, Izrael Istene, páratlan, hatalmas és félelmetes Isten.” Segíts 

nekem, hogy módot találjak a megbocsátásra magam és közösségem számára.  

 

 

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, hosszantűrő, bőséges a 

szeretetben és igazságban, megtartja a szeretetet ezredíziglen, megbocsát bűnt, elpártolást 

és vétket, és megtisztít attól. [2 Mózes 34:5-7] 
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Állva mondjuk. 

 
Álénú l’sábéách láádon hákol látét g’dulá l’jocér 

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

v'gorálénú l'hámlích málchutó. Váánáchnú kor’ím 

umistáchávím umodím lifné melech málché 

hám’láchím Hákádos Báruch Hú, sehú note 

sámájim v’joszéd árec, umosáv j’káró básámájim 

mimáál us’chinát 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 dicsőítsük a mindenség urát, hogy magasztalással adózzunk a 

világkezdet alkotójának, aki azt tette sorsunkká, hogy eggyé tegyük az Ő nevét és 

feladatunkká, hogy az Ő uralmának beteljesítését segítsük. Mi térdet hajtunk, leborulunk 

és elismerjük a királyok királya, a szentséges előtt, áldassék Ő, hogy Ő az, aki boltozattá 

formálja az eget és a földnek alapot ád, fenségének székhelye fenn az égben, hatalma 

minden magasságot felülmúló magasságban, Ő a mi Istenünk, senki más rajta kívül. Igaz 

királyunk Ő, 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”. 

 

 

V’neemár: v’hájá Ádonáj l’melech ál-kol-háárec 

bájom háhú jihje Ádonáj echád us’mó echád. 

 
És mondva van: „Isten királlyá lészen az egész föld felett, ezen a napon egyetlen lesz Isten 

és egyetlen az Ő neve”. 
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Jitgádál v’jitkádás s’mé rábá b’álmá dí-v’rá 

chirutéh, v’jámlích málchutéh b’chájéchon 

uv’joméchon uv’chájé dí-chol-bét Jiszráél 

báágálá uviz’mán kárív, v’imrú ámén. J’hé s’méh 

rábá m’várách l’álám ul’álmé álmájá. Jitbárách 

v’jistábách v’jitpáár v’jitromám v’jitnászé 

v’jithádár v’jitále v’jithálál s’méh dí-kudsá, b’rích 

hú, l’élá min-kol-birchátá v’sírátá 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 bim’romáv 

hú jáásze sálom álénú v’ál-kol-Jiszráél, v’imrú 

ámén. 

 
 

Magasztaltassék és szenteltessék nagy neve a világban, amelyet Ő teremtett akarata 

szerint. Jöjjön el az Ő királysága a ti életetekben, a ti napjaitokban és egész Izrael házának 

életében – gyorsan és sebesen jöjjön. És mondjátok rá: Ámen.  

Áldott legyen az Ő nagy neve örökkön örökké.  

Áldassék és dicsértessék, tiszteltessék és magasztaltassék, fennen hirdettessék és 

dicsőittessék, imádassék és szenteltessék az Ő neve még akkor is, ha Ő 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. 

Ő, aki békét teremt legfenntebb, adjon békét nekünk és egész Izraelnek, és mondjátok rá: 

Ámen. 
 

 
 

Ádon olám áser málách, b’terem kol j’cír nivrá, 

l’ét náászá k’chefcó kol, ázáj melech s’mó nikrá,  

 

V’ácháré kich’lot hákol, l’vádó jimloch norá,  

v’hú hájá, v’hú hove, v’hú jihje, b’tifárá,  

 

V’hú echád v’én séní, l’hámsíló l’háchbírá,  

b’lí résít b’lí táchlít v’ló háoz v’hámiszrá,  

 

V’hú Éli v’cháj goálí v’cúr chevlí b’jom cárá,  

v’hú niszí umánuszí m’nát koszí b’jom ekrá.  

 

B’jádó áfkíd ruchí b’ét isán v’áírá,  

v’im ruchí g’vijátí, Ádonáj lí v’ló irá. 

 

 

 



34 
 

 

 

A végtelen Urát, aki az összes lény megteremtése előtt is uralkodott, 

amikor akarata szerint létrejött minden, már akkor királynak hívták. 

 

És miután majd minden megszűnik, egyedül Ő, a félelmetes, fog uralkodni. 

Ő volt, van és lesz dicsőségben. 

 

Ő az egyetlen, és nincs más hozzá hasonlítható, mellé állítható. 

Nincs előtte és nincs utána, övé az erő és a hatalom. 

 

Ő az én Istenem, él az én Megváltóm, mentsváram a baj idején. 

Ő csodás megmenekülésem 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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3.  MÁZKÍR ISTENTISZTELET 
 

 

AZ EMLÉKMÉCSES MEGGYÚJTÁSA 

 

 

Az igaz ember emléke áldássá válik.    Zécher cáddik livráchá 

 

 

 

23. ZSOLTÁR 

 

 

1. Mizmor l’Dávid: Ádonáj rói lo echszár. 

2. Binót dese járbicéni, ál-mé m’nuchot 

j’nácháléni. 

3. Náfsi j’sovév, jánchéni v’mággelé-cedek, 

l’máán s’mo. 

4. Gám kí-éléch b’gé cálmávet, ló-irá rá, kí-átá 

immádi, sivt’chá umisántechá hémmá 

j’náchámuni. 

5. Táároch l’fánáj sulchán neged coreráj, 

dissántá vásemen rosi, koszí r’vájá. 

6. Ách tov vácheszed jird’fúni kol-j’mé chájjáj, 

v’sávti b’vét-Ádonáj l’orech  jámim. 

 

Zsoltár Dávidtól. 

Az Örökkévaló a pásztorom, nincs hiányom. Pázsitos réteken heverésztet engem. Lelkemet 

felüdíti, vezet engem az igazság ösvényén, az Ő neve kedvéért. Ha járok is homálynak 

völgyében, nem félek bajtól, mert te vagy mellettem; botod és istápod – azok vigasztalnak 

engem. Terítesz számomra asztalt, szorongatóimnak előtte, bekened olajjal fejemet, 

serlegem telistele. Csupa jóság és szeretet követnek engem éltem minden napjaiban, és 

ülök az Örökkévaló házában hosszú életen át. 

 

 

IMA MÁZKÍR ISTENTISZTELETRE 

 

Emlékezünk mindazokra, akik életet adtak nekünk, akik tórára tanítottak és segítettek 

minket abban, hogy saját életutunkat tudjuk járni. Hálásak vagyunk az Örökkévalónak az 

ő jelenlétükért és példájukért. Megmutatták nekünk, hogy hogyan lehet megbánás nélkül 

adni, és méltóságteljesen elfogadni. Arra tanítottak minket, hogy az igazat mondjuk 

másoknak és ne hazudjunk önmagunknak. Felelősség-vállalásra ösztönöztek, és arra, 

hogy kifogások nélkül merjünk szembenézni kudarcainkkal. Segítettek abban, hogy 

meglássuk a láthatatlant: a lelket – egymásban és magunkban.  
 

Legyen övék az Örökkévaló jutalma, hiszen „…amikor az ember távozik ebből a világból, 

nem kíséri el őt útjára sem arany, sem ezüst, sem drágakő, hanem csakis a tóra, amit 

tanult és a jócselekedetek, amit tett életében…” (Pirké Ávot 6:9) 
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Emlékezünk azokra a családtagjainkra, barátainkra és tanárainkra, akik már átlépték az 

evilági lét küszöbét. Mindazokra emlékezünk, akiket szerettünk és tiszteltünk. Örök fény 

ragyog rájuk. Bennünk is élnek, hiszen ők formáltak minket azokká, akik vagyunk. 

Életükből szeretetet és bátorságot merítettünk. Haláluk révén megérint minket az 

Örökkévalóság.  
 

Vigasztaljon meg bennünket az Örökkévaló emlékezetükkel és életük bölcsességének 

ajándékaival. 
 

Te vezetted őket az Örökkévalóságba – Te gyűjts majd egyszer Magadhoz minket is egy 

olyan otthonba, ahol már örökre velük leszünk! 

 

 

VIKTOR FRANKL VISSZAEMLÉKEZÉSE 

 

 

Mi, akik éltünk koncentrációs táborban, emlékszünk azokra, akik végigjárták a 

barakkokat, hogy megvigasztalják társaikat, és utolsó falat kenyerüket is az éhezőknek 

adják. Nem voltak ugyan sokan, de létezésük éppen elég bizonyíték arra, hogy ha mindent 

elvesznek az embertől, szabadságától akkor sem foszthatják meg - attól a szabadságtól, 

hogy megválassza, hogyan viszonyul a körülményeihez: hogy saját útját járja. 

 

Mindig volt választásunk. Minden nap, minden óra válaszút elé állított bennünket; 

döntéseink meghatározták, hogy a sors tehetetlen játékszerévé leszünk-e, feladván 

szabadságunkat és méltóságunkat, hogy arctalan rabokká váljunk, vagy hogy azt 

választjuk: mindennek ellenére szabadok leszünk. 

 

 

 

 

 

ÁNI MÁÁMIN 
 

 
 

Áni máámin beemuná slémá b’viát hámásiách 

V’áf ál-pi sejitmáhméáh im kol-ze ácháke-lo b’chol-jom sejávo 

 

Tökéletes hittel hiszek a Messiás eljövetelében, 

Még ha késlekedik is, akkor is nap mint nap várni fogom a megérkezését. 
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 ÉL MÁLÉ RÁCHÁMIM ─ GYÁSZIMA 

 

 

Női hozzátartozóra emlékezve az alábbi imát mondjuk: 

 

Él málé ráchámim, sochén bámromim, 

hámcé m'nuchá n'choná táchát kánfé 

háschiná. B'máálot k'dosim uthorim. 

K'zochár hárákiá mázhirim. Et nismát (héber 

név) sehálchá l'olámá. Áná báál háráchámim 

hásztirehá b'széter k'náfechá l'olámim. Ucrór 

bicrór háchájim et nismátá. Ádonáj hu 

náchálátá v'tánuách b'sálom ál miskává 

v'nomár ámén. 

 

 

 

Férfi hozzátartozóra emlékezve az alábbi imát mondjuk: 

 

Él málé ráchámim, sochén bámromim, hámcé 

m'nuchá n'choná táchát kánfé háschiná. 

B'máálot k'dosim uthorim. K'zochár hárákiá 

mázhirim. Et nismátó (héber név) sehálách 

l'olámó. Áná báál háráchámim hásztiréhú 

b'széter k'náfechá l'olámim. Ucrór bicrór háchájim 

et nismátó. Ádonáj hu náchálátó v'jánuách 

b'sálom ál miskávó v'nomár ámén. 

 

 

 

 

Irgalmas Isten, ki a végtelenben lakozik! Adj méltó nyugalmat dicsőséged oltalmában, az 

igazak és tisztalelkűek sorában, akik fénylő égboltként ragyognak felettünk,……………(az 

elhunyt héber neve) lelkének, aki eltávozott az öröklét honába. 

Irgalom Atyja! 

Vond őt védelmező szárnyaid menedékébe mindörökre és kösd be lelkét az Élet kötelékébe! 

Te, az Örökkévaló vagy végső gondviselője. Nyugodjék hát békében nyughelyén, s mondjuk 

együtt: úgy legyen. 
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Jitgádál v’jitkádás s’mé rábá b’álmá dí-v’rá 

chirutéh, v’jámlích málchutéh b’chájéchon 

uv’joméchon uv’chájé dí-chol-bét Jiszráél 

báágálá uviz’mán kárív, v’imrú ámén. J’hé s’méh 

rábá m’várách l’álám ul’álmé álmájá. Jitbárách 

v’jistábách v’jitpáár v’jitromám v’jitnászé 

v’jithádár v’jitále v’jithálál s’méh dí-kudsá, b’rích 

hú, l’élá min-kol-birchátá v’sírátá 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 bim’romáv 

hú jáásze sálom álénú v’ál-kol-Jiszráél, v’imrú 

ámén. 

 

Magasztaltassék és szenteltessék nagy neve a világban, amelyet Ő teremtett akarata 

szerint. Jöjjön el az Ő királysága a ti életetekben, a ti napjaitokban és egész Izrael házának 

életében – gyorsan és sebesen jöjjön. És mondjátok rá: Ámen.  

Áldott legyen az Ő nagy neve örökkön örökké.  

Áldassék és dicsértessék, tiszteltessék és magasztaltassék, fennen hirdettessék és 

dicsőittessék, imádassék és szenteltessék az Ő neve még akkor is, ha Ő 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. 

Ő, aki békét teremt legfenntebb, adjon békét nekünk és egész Izraelnek, és mondjátok rá: 

Ámen. 

 

 

MÁZKÍR ZÁRÓIMA 

 
Adj bátorságot és segíts abban, hogy amíg itt vagyunk, ebben a világban, meg tudjuk 

ragadni az el nem múló dolgokat, mindazt, ami nem enyészik el, s amit a múló évek nem 

semmisítenek meg; emlékeinket ne marja szét az önvád és a bűntudat rozsdája.  

 

Istenünk, segíts abban, hogy közelebb kerülhessünk a századokat átívelő hithez, ahhoz a 

jósághoz, amely megvált a haláltól, s ahhoz, hogy meghalljuk bennünk élő hangodat.  

 

Mutasd meg nekünk, hogy mik vagyunk, és hogy mivé kell válnunk, hogy 

megvalósíthassuk igazi természetünket; hiszen valójában a fény és az örökkévalóság 

gyermekei vagyunk. 

 

[R.S.G.B. Máchzor, 613. oldal] 
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121. ZSOLTÁR 

 

 

 

 

Sír lámáálot. 

 

Eszá énáj el-hehárím méájin jávó ezrí. 

Ezrí méim Ádonáj oszé sámájim váárec. 

Ál-jitén lámot ráglechá ál-jánúm som’rechá. 

Hiné lo-jánúm v’lo jísán somér Jiszráél. 

Ádonáj som’rechá, Ádonáj cil’chá ál-jád j’mínechá. 

Jomám hásemes lo-jákeká, v’járéách bálájlá. 

Ádonáj jismorchá mikol-rá jismor et-náfsechá. 

Ádonáj jismor-cét’chá uvóechá méátá v’ád olám. 

 
Ének a lépcsőfokokra (Zarándokének) 
 

A hegyek felé emelem szemeimet: honnan jön az én segítségem? Segítségem az 

Örökkévalótól jön, aki égnek s földnek alkotója. Nem engedi lábad megbotlani, nem 

szunnyad a te őriződ. Bizony nem szunnyad, nem szendereg Izrael őrizője. Az Örökkévaló 

vigyáz rád, oltalmaz téged jobb kezed felől. A nap nem árthat neked nappal, a hold sem 

éjszaka. Az Örökkévaló megvéd minden bajtól, megőrzi lelkedet. Az Örökkévaló oltalmaz 

jártadban-keltedben, mostantól mindörökké. 
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4.  GONDOLATOK A ZÁRÓ ISTENTISZTELET ELÉ 
 

 

1.  

A Neilá Ámidá-jában a „Jegyezz be bennünket az Élet Könyvébe” toldalék helyett ez áll: 

„Pecsételj be bennünket az Élet Könyvébe”, mert most ér véget a Tíz Bűnbánó Nap 

időszaka, most kerül rá a pecsét az isteni ítéletre.  

 

2. 

„A nap rövid, a munka sok… és a háziúr sürget.” 
[Az atyák bölcs mondásai 2:15] 

 

3. 

Az ember mindig két ajtón halad át: ki ebből a világból, és be a következőbe; ki és be, újra 

és újra.  [Haszid tanítás] 

 

4. 

Akkor szolgálunk helyesen, amikor úgy érezzük, hogy még mindig kívül vagyunk, és azért 

könyörgünk Istenhez, hogy nyissa meg előttünk az Ő igaz szolgálatához vezető út kapuját. 

 [Haszid tanítás] 

 
 

5. 

’Jirát Ádonáj’ – ’Istenfélelem’ … a zsidók számára ez soha nem azt jelenti, hogy félniük 

kellene Istentől, hanem azt, hogy az áhítat átélésekor tudatában kell lenniük az Ő 

felfoghatatlanságának. Egy sötét kapun kell az embernek áthaladnia, ha Isten szeretetébe 

készül belépni. Az, aki el akarja kerülni e kapu átlépését, az, aki egy bizonyos módon, és 

nem másképpen megalkotott, felfogható Istent teremt magának, abba a veszélybe ütközik, 

hogy rettegni fog Istentől a történelem és az élet eseményei közepette; vagy abba a 

veszélybe, hogy belülről hamissá válik.  

Csak a ’Jirát Ádonáj’ által léphetünk be olyan mélyen Isten szeretetébe, hogy abból már 

soha többé ne lehessünk kivetve. 

[Martin Buber, R.S.G.B Máchzor, 627. oldal] 
 

6. 

A Neilá liturgiájában a végesség képeivel találkozunk: bezárulnak a kapuk, lepecsételtetik 

a könyv, elhangzik az Izraelre és az egész világra szóló ítélet. A sietség, a döntés, a 

biztonságba menekülés megannyi külső képe – szinte látjuk a becsapódó ajtók felé 

kétségbeesetten igyekvő lelkek ezreit.  

Ezeknek az utolsó pillanatoknak ez az egyik fő tartalma. De van ezeknek a perceknek egy 

másik, belső dimenziója is. Mert jelen vannak a megkönnyebbülés, a nyugalom és a 

bizonyosság érzései is. Mert ha Izrael megtette a mai napon azt, ami az ő feladata volt, 

akkor Isten is megteszi azt, amit újból és újból megígért nekünk évszázadokon át: 

„Megbocsátottam a szavaid szerint.” Ezért fehér ez a böjt, és nem fekete. A megbékélés 

bizonyosságának és a hazatérésnek az öröme ez. .. 

…Mert a Jom Kippúr-i utazás valódi utazás volt. Valódiságának mércéje nem az, ahogyan 

közvetlenül utána érezzük magunkat, hanem az a hatás, amelyet az életünkre gyakorol a 

következő napokban, hetekben, sőt, még évekkel azután is, hogy a legvégső sófárfújás 

hangja elhatolt a legfelsőbb mennyekig és lelkünk legmélyéig.  

[Jonathan Magonet, R.S.G.B Máchzor, 630. oldal] 
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5.  NEILÁ – ZÁRÓ ISTENTISZTELET 

 
 

 

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 előtted. 

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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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! 

 

 

 
 

Ávínu Málkénu, chonnénu 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! 

 

 

 
 

S’má ─   שמע 
 

Szemünket jobb kezünkkel eltakarva: 

 
S’má Jiszráél, Ádonáj Elohénú, Ádonáj echád 

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

 

 
Báruch sém k’vod málchutó l’olám váed. 

Áldott a neve, dicső uralma örök. 

 
 

 

 

Ádonáj Hu háElohim. 

 

Az Örökkévaló: Ő az Isten 

Tekiá G’dolá      תקיעה  גדולה 
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J’várech’chá Ádonáj v’jism’rechá. 

Jáér Ádonáj pánáv élechá vichuneká. 

Jiszá Ádonáj pánáv élechá v’jászém l’chá sálom. 

 

 
 

Áldjon meg téged az Örökkévaló, és őrizzen meg! 

Világíttassa az Örökkévaló az Ő arcát te feléd, és legyen kedves hozzád! 

Fordítsa feléd arcát az Örökkévaló, és szerezzen neked békét! 

[4 Mózes 6:24-26] 

 

 

 

 

 
L’sáná hábáá bIrusálájim! 
 

Jövőre Jeruzsálemben! 
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