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'uh,̈«u §m¦n§C Ub«̈J §S¦e r¤J£t 'ok̈Igv̈ Q¤k«¤n Ubh«¥v«k¡t ḧ§h vT̈©t QUrC̈
 k¤J r¥b eh¦k §s©v§k Ub«̈U¦m§uk¤J§u ,C̈©J/oh ¦rUP¦F©v o«uh 

Ub «̈gh¦D¦v§u Ub«̈n§H¦e§u Ub«̈h¡j¤v¤J  'ok̈Igv̈ Q¤k«¤n Ubh«¥v«k¡t ḧ§h vT̈©t QUrC̈
/v¤Z©v i©n§Z©k

Read Together:

I hereby forgive all who have hurt me, all who have done me wrong, whether deliberately or by
accident, whether by word or by deed.  May no one be punished on my account.

As I forgive and pardon fully those who have done me wrong, may those whom I have harmed
forgive and pardon me, whether I acted deliberately or by accident, whether by word or by deed.

Wipe away my sins, Adonai, with Your great mercy.  May I not repeat the wrongs I have
committed.

May the words of my mouth and the prayers of my heart be acceptable before You, Adonai, my
Rock and my Redeemer.

Blessing for putting on the tallit

Hold the tallit in front of you in preparation and recite the blessing:

Ub«̈U¦m§u 'uh,̈I§m¦n§C Ub«̈J §S¦e r¤a£t ok̈Igv̈ Q¤k«¤n Ubh«¥v«k¡t ḧ§h vT̈©t QUrC̈
/,¦mh¦M©C ;¥Y ©g §,¦v§k

The congregation rises.

Repeat 3 times

/vj̈§n¦«a c¥k h ¥r§a¦h§kU 'eh ¦S©M©k ©g«ªr̈z rIt

k ©g§u oIeN̈©v , ©g «©S k ©g 'vŸ«©n k¤J vc̈h¦Jh¦cU vk̈ §g«©n k¤J vc̈h¦Jh¦C
/oh¦bḧ §r©c £gv̈ o¦g k¥K©P §,¦v§k ih ¦rh ¦T©n Ub «̈t 'kv̈Ë©v , ©g «©S
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',IgUc§JU h¥xUB¦e§u 'h¥hUB¦f§u h¥nb̈Ie§u 'h¥nr̈£j©u h ¥rẍ¡t¤u h ¥r §s¦b k’F
'tb̈ «̈,J̈§p©b k ©g tb̈ §r«©x£t ¦s§u tb̈§n «¥r£j©t §sU 'tb̈ §g«©C©T§J¦t §sU tb̈ §r «©s§b ¦S
iIv§KªF 'vc̈Iy§k Ubh«¥kg̈ tC̈©v oh ¦rªP¦F oIh s ©g v¤z oh ¦rªP¦F oIH¦n
ih¦k¥y§C 'ih ¦,h¦c§J ih¦eh¦c§J 'ir̈J̈ iIv§h iIv§kªF /iIv§c tb̈§y «©r£j¦t

tk̈ tb̈ «̈rẍ¡t¤u 'h ¥r §s¦b tk̈ tb̈ «̈r §s¦b /ih¦nḦ©e tk̈§u ih ¦rh ¦r§J tk̈ 'ih¦kŸ ªc§nU
/,IgUc§J tk̈ tb̈ «̈,g̈Uc§JU 'h ¥rẍ¡t

Olvassuk együtt:

Minden fogadalom és önként vállalt tilalom és kötelem, melyet a törvényen túl magunkra
vettünk, megfogadtunk vagy esküvel vállaltunk, most lelkünkre nehezül és aggódunk
gyarlóságunk miatt, hogy gyöngeségünkben talán öntudatlan vétettünk, és nem teljesítettük
eléggé híven, amit Istennel szemben a törvény mértéke fölött szent fölbuzdulásban
fogadalommal, tilalommal vagy esküszóval magunkra vettünk. Jom Kippurim, az Engesztelés
Szent Ünnepe hozzon engesztelést minékünk, hogy amikor kötelmeinkkel tetéztük a vallás
törvényeit, buzgóságunkból ne legyen fogadalomtörés vagy esküszegés Bűnbocsátó Mennyei
Irgalmad előtt!

og̈v̈ k’f§k h¦F 'of̈I,§C rD̈©v r¥D©k§u k¥tr̈§G¦h h¥b §C , ©s £g k’f§k j©k§x¦b§u
/vd̈d̈§J¦C

v¤Z©v og̈k̈ v,̈t«̈Gb̈ r¤J£t©f§u 'W ¤S§x©j k ¤s ««d§F v¤Z©v og̈v̈ iI £g©k tb̈ j©k§x
/W «¤rc̈ §s¦F h ¦T§j«©kẍ vÏv§h r¤nt««H©u :r©n¡t¤b oJ̈§u /vB̈«¥v s ©g§u o¦h «©r§m¦N¦n

Az Írás szava szerint: „Bűnbocsánat Izrael egész gyülekezetének s a jövevénynek is közöttük,
mert az egész nép vétke tévedés!” Azért bocsásd meg a nép vétkét Irgalmad nagysága szerint,
valamiképpen Te vitted e népet Egyiptomból mind idáig – miként ottan Mózes imájára felelt
igéd, amint meg van írva: „Úgy mond az Örökkévaló, megbocsátok a te szavad szerint!”

Ub «̈gh¦D¦v§u Ub«̈n§H¦e§u Ub«̈h¡j¤v¤J 'ok̈Igv̈ Q¤k«¤n Ubh«¥v«k¡t 'ḧ§h vT̈©t QUrC̈
 /v¤Z©v i©n§Z©k

Áldassál Te Örökkévaló, Istenünk a világ Királya, ki életben tartottál, a létben fenntartottál és
elérnünk engedted a mai napot!

Leülünk
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:iIh§k ¤g W§n¦J§k r¥N©z§kU ḧ§h©k ,Is«v§k cIy :,C̈©X©v oIh§k rh¦J rIn§z¦n
///,Ikh¥K©C W §,b̈Un¡t¤u W «¤S§x©j r¤e ««C©C sh¦D©v§k

ḧ§h ,h¥c§C oh¦kU,§J :v¤D§G¦h iIbc̈§K©C z ¤r«¤t§F jr̈§p¦h rn̈T̈©F eh ¦S©m
oh¦B©b £g ©r§u oh¦b¥J §S vc̈h¥G§C iUcUb§h sIg :Ujh «¦r§p©h Ubh«¥v«k¡t ,Ir§m©j§C

/IC v,̈«̈k§u ©g t«k§u h ¦rUm ḧ§h rJ̈ḧ h¦F sh¦D©v§k :Uh§v¦h

...Cádik kátámár jifrách köerez bálvánon jiszge.
Sötulím bövét Ádonáj böchácrot Elohénú jáfrichú.
Od jönúvún böszévá dösénim vöráánáním jihjú
Löhágíd kí jásár Ádonáj curí völo ávlátá bó.

Az igaz ember, mint pálmafa virul, mint a Libanon cédrus, felmagasodik. Mintha az Örökkévaló
házában volnának elültetve, Istenünk csarnokaiban virágzanak. Még ősz korukban is gyümölcsöt
hajtanak, frissek és üdék maradnak. Hadd hirdessék, hogy egyenes az Örökkévaló, Szirtem Ő, s nincs
benne jogtalanság. Cadik katamár jifrách, köerez balövanon jiszge. Sötulim  bövét Adonáj, böchacrot
Elohénu jafrichú. Od jönuvun böszévá, dösénim vöraananim jiju. Löhagid kí jasár Adonáj, Curí,
völó-avlatá bó.

 /rZ̈©t §,¦v z«g vü«v§h J¥ck̈ /J¥ck̈ ,Ut¥D Qk̈n̈ vü«v§h
:yIN¦T k©C k¥c¥T iIF¦T ;©t

:vT̈ẗ ok̈Ig¥n /zẗ¥n W£t§x¦F iIfb̈
:oḧ§fS̈ ,Irv̈§b Ut§G¦h /ok̈Ie ,Irv̈§b Ut§Gb̈ /vü«v§h ,Irv̈§b Ut§Gb̈
vü«v§h oIrN̈©C rh ¦S©t /oḧ h ¥r§C§J¦n oh ¦rh ¦S©t oh¦C ©r o¦h©n ,Ik«E¦n
:oh¦nḧ Q ¤r«t§k vü«v§h /J ¤s«E vü£tb̈ W §,h¥c§k s«t§n Ub§n¡t¤b Wh¤,«s ¥g

 ...Mikolot májim rábim ádirim misböré jám. Ádir bámárom Ádonáj. Édotechá neemnú möod,
lövétchá náává-kódes, Adonáj löórech jámim.

(93. zsoltár) Adonáj malách Az Örökkévaló uralkodik, méltóságot öltött, felkészült az
Örökkévaló, erőt öltött magára. Bizony, szilárdan áll a világ, meg nem inog, régebben áll trónusod, Te
örök idők óta létezel. Fölemelik a folyamok, Örökkévaló, Fölemelik a folyamok hangjukat, hadd emeljék
föl a folyamok zúgásukat. Nagy víz hangjánál hatalmasabbak a tenger hullámtörései, ám a mélységben is
leghatalmasabb az Örökkévaló. Tanúbizonyságaid nagyon megbízhatóak, házadat szentség illeti meg,
Örökkévaló, hosszú időre. Mikolot májim rábim ádirim misböré jám. Ádir bámárom Ádonáj. Édotechá
neemnú möod, lövétchá náává-kódes, Adonáj löórech jámim.
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Rise for the Barchu - the call to worship:

:Qr̈«c§n©v vü«v§h ,¤t Uf §rC̈
:s ¤gü ok̈Ig§k Qr̈«c§n©v vü«v§h QUrC̈

Barchú et-Adonáj hamvorách
BARUCH ADONÁJ HAMVORÁCH LÖOLÁM VAED

Köszöntsétek az Örökkévalót, aki áldásra méltó!
Áldott legyen az Örökkévaló, aki áldásra méltó, mindörökké!

Két áldásmondás

ch ¦r £g©n Irc̈ §s¦C r¤J£t /ok̈Igv̈ Q¤k¤n Ubh¥v«k¡t vü«v§h vT̈©t QUrC̈
;h¦k£j©nU oh ¦T¦g v¤B©J§n vb̈Uc §,¦cU /oh ¦rg̈§J ©j¥,IP vn̈§fj̈ §C /oh¦cr̈ £g

©gh¦er̈C̈ o¤vh¥,Ir§n§J¦n§C oh¦cf̈IF©v ,¤t r ¥S©x§nU /oh¦B©n§Z©v ,¤t
h¥b§P¦n Q¤Jj§u Q¤Jj h¥b§P¦n rIt k¥kID /vk̈§hk̈ü oIh t ¥rIC /IbIm §r¦F

vü«v§h /vk̈§hk̈ ih¥cU oIh ih¥C kh ¦S§c©nU /vk̈§hk̈ th¦c¥nU oIh rh¦c £g©nU /rIt
:s ¤gü ok̈Ig§k Ubh¥kg̈ QIk§n¦h sh¦nT̈ oḦ©e§u h©j k¥t :In§J ,Itc̈§m

:oh¦cr̈ £g ch ¦r £g©N©v /vü«v§h vT̈©t QUrC̈
Báruch átá Adonáj Elochénu melech háolám áser bidváro mááriv árávim, böchochmá potéách

söárím, uvitvuná mösáne itim, umáchálif et-házmánim, umszádér et-hákochávim, bömismöro-téhem
bárákiá kircono. Boré jom válájlá, golél ór mipné chósech vöhósech mipné ór. Hámáávir jom umévi lájlá,
umávdil bén jom uvén lájlá, Ádonáj cöváót sömó. Él cháj vökájám támid jimloch álénu löolám váed.
Báruch átá Ádonáj, hámááriv árávim

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, akinek szavára bealkonyul az est, aki bölcsen
megnyitja (az ég) kapuit, aki értelemmel változtatja az időt, cseréli föl a napszakokat. Ő rendezi el a
csillagokat szándéka szerint, az égbolton (látható) őrhelyeiken. Ő teremti a nappalt és az éjszakát,
elgördíti a fényt a sötétség elől és a homályt a fény elől, eltávolítva a nappalt, elhozva az éjt, így tesz
különbséget nappal és éjszaka között, a világmindenség Ura az Ő neve. Élő és éltető Isten, Ő uralkodjék
felettünk mindig, mindörökké. Áldott légy, Örökkévaló, aki elhozza az estéket. Él cháj vökajám tamid
jimloch alénu löolám vaed. Baruch Atá Adonáj, hamaariv  aravim.
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oh¦Eªj ,I§m¦nU vr̈IT /T̈ §cv̈ẗ W§N ©g k¥tr̈§G¦h ,h¥C ok̈Ig ,©c£v©t
Ub¥nUe§cU Ub¥c§fJ̈§C Ubh¥v«k¡t vü«v§h i¥F k ©g /T̈ §s©N¦k Ub,̈It oh¦yP̈§J¦nU
:s ¤gü ok̈Ig§k Wh¤,I§m¦n§cU W¤,r̈I, h ¥r§c ¦s§C j©n§G¦b§u /Wh¤Eªj§C ©jh¦Gb̈

:vk̈§hk̈ü on̈Ih v¤D§v¤b o¤vc̈U Ubh¥nḧ Q ¤r«t§u Ubh¥H©j o¥v h¦F
 /oh¦nk̈Ig§k UB¤N¦n rh¦xT̈ k©t W §,c̈£v©t§u

:k¥tr̈§G¦h IN ©g c¥vIt /vü«v§h vT̈©t QUrC̈
Áhávát olám Bét Jiszráél ámchá áhávtá. Torá umicvot, chukim umispátim otánu limádtá. Ál kén

Ádonáj Elohénu bösochbénu uvkuménu násziách böchukechá. Vöniszmách bödivré Torátechá
uvömicvotechá löolám váed. Ki hém chájénu vöorech jáménu uváhem nehge jomám válájlá. Vöáháváthá
ál tászir mimenu löolámim. Báruch Átá Ádonáj ohev Ámo Jiszráél.

Ahavát olám Örök szeretettel vetted körül népedet, Izrael házát. Tórára, jócselekedetekre,
törvényekre és parancsolatokra tanítottál bennünket, ezért Örökkévaló Istenünk, valahányszor lefekszünk
és fölkelünk, törvényeidről szólunk, tanításod szavaival örvendünk és parancsolataiddal mindörökké.
Hiszen azok a mi életünk, meghosszabbítják napjainkat. Szeretetedet ne vond meg tőlünk sohasem.
Áldott légy, Örökkévaló, aki szereti népét, Izraelt. Vöahavatchá al-taszír mimenu löolamim. Baruch Atá
Adonáj, ohév  amó Jiszraél.

A közösség a következő imát állva mondja.

:sj̈¤t vü«v§h /Ubh¥v«k¡t vü«v§h /k¥tr̈§G¦h g©n§J
SMÁ JISZRAÉL, ADONÁJ ELOHÉNU, ADONÁJ ECHÁD!
(Majd hangosan folytatjuk:)

s ¤gü ok̈Ig§k I,Uf§k©n sIc§F o¥J QUrC̈
Baruch sém kvod malchutó löolám vaed!

Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló egyetlenegy!
Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké!

Leülünk.

kf̈ §cU W§J§p©b kf̈ §cU W§cc̈§k kf̈ §C Wh¤v«k¡t vü«v§h ,¥t T̈ §c©vẗ§u
:W¤cc̈§k k ©g /oIH©v W§U©m§n h¦f«bẗ r¤J£t v¤K¥tv̈ oh ¦rc̈ §S©v Uhv̈§u :W ¤s«t§n
Q ¤r ¤S©c W §T§f¤k§cU W¤,h¥c§C W §T§c¦J§C /oC̈ T̈ §r©C ¦s§u Wh¤bc̈§k oT̈§b©B¦J§u
ih¥C ,«pÿ«y§k Uhv̈§u /W ¤sḧ k ©g ,It§k oT̈ §r©J§eU :W¤nUe§cU W§C§fJ̈§cU

:Wh ¤rg̈§J¦cU W¤,h¥C ,Izªz§n k ©g oT̈ §c©,§fU :Wh¤bh ¥g
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VÖAHAVTÁ ÉT-ADONÁJ ELOHECHÁ BÖCHOL-LÖVAVCHÁ UVCHOL-NAFSÖCHÁ
UVCHOL-MÖODECHÁ. VÖHAJÚ HADVARIM HAÉLE, ASER ANOCHÍ MÖCAVCHÁ HAJOM
AL-LÖVAVECHÁ, VÖSINANTÁM LÖVANECHÁ VÖDIBARTÁ BÁM, BÖSIVTÖCHÁ
BÖVÉTECHÁ UVLECHTÖCHÁ VADERECH, UVSOCHBÖCHÁ UVKUMECHÁ. UKSARTÁM
LÖOT AL-JADECHÁ VÖHAJÚ LÖTOTAFOT BÉN-ÉNECHÁ. UCHTAVTÁM AL-MÖZUZOT
BÉTECHÁ UVISARECHÁ.

Szeresd az Örökkévalót, Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel!
Legyenek ezek a szavak, melyeket ma megparancsolok Neked, a szíveden. Vésd azokat jól
gyermekeidbe, és beszélj róluk, ha otthon ülsz, ha úton jársz, ha lefekszel, és ha fölkelsz. Kösd azokat
jelül karodra, és legyenek homlokdíszül szemeid között. Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira.

oh¦Js§e o¤,h¦h§v¦u /h,̈I§m¦n kF̈ ,¤t o¤,h¦G £g©u Ur§F§z ¦T i ©g©n§k
:o¤fh¥v«kt¥k

,Ih§v¦k /o¦h ©r§m¦n . ¤r¤t¥n o¤f §,¤t h ¦,t¥mIv r¤J£t /o¤fh¥v«k¡t vü«v§h h¦b£t
:o¤fh¥v«k¡t vü«v§h h¦b£t /oh¦v«kt¥k o¤fk̈

:,¤n¡t
Lömáán tizköru, vöászitem et kol micvotáj, vihöjitem ködosim le-lohéhem. Áni Ádonáj

Elohéhem, áser hocéti etchem méerec Micrájim lihjot láchem le-lohim. Áni Ádonáj Elohéhem, emet.

Ezért emlékezzetek, és tegyétek meg valamennyi törvényemet, hogy szentek legyetek Istenetek
előtt. Én vagyok az Örökkévaló Istenetek, aki kivezetett benneteket Egyiptom országából, hogy a ti
Istenetek legyek. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

(Ha közösségben  imádkozunk, miután a rabbi is befejezte a főimát, a kántor, majd a közönség a
következő három szót énekli:)

:,¤n¡t o¤fh¥v«k¡t vü«v§h

Adonáj Elohéchem emet!
ADONÁJ ELOHÉCHEM EMET!

(„Az Örökkévaló, a ti Istenetek igaz!”)

 /J ¤s«E©C rS̈ §t¤b vf̈«nF̈ h¦n /vü«v§h oh¦k¥tC̈ vf̈«nf̈ h¦n
:t¤k¤p v¥G«g ,IK¦v §, tr̈Ib

MÍ CHAMÓCHÁ BAÉLIM ADONÁJ,
MÍ KAMÓCHÁ NE’DÁR BAKÓDES,
NORÁ TÖHÍLOT OSZÉ FELE.
(„Ki olyan a hatalmasok között, mint Te, Örökkévaló?
Ki olyan, mint Te, szentséggel kiemelkedő?
Félelmetesen fenséges, csodatevő!”)
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:Ur§nẗ§u /Ubg̈ h¦k¥t v¤z /v¤J«n h¥b§p¦k oḧ ©g¥eIC /Wh¤bc̈ Utr̈ W §,Uf§k©n
Gyermekeid láthatták uralmadat, amikor kettéhasítottad a tengert Mózes előtt. „Ez az én Istenem”

— szóltak ők, és ezt mondták: Malchutchá raú vanechá, bokéá jám lifné Mose. Ze Éli, anú vöamrú
chulám:

 :s ¤gü ok̈«g§k Q«k§n¦h vü«v§h
ADONÁJ JIMLOCH LÖOLÁM VAED.
(„Az Örökkévaló mindörökké uralkodni fog”)

:UB¤N¦n ëzj̈ s©H¦n Ikẗ§dU /c«e £g©h ,¤t vü«v§h vs̈p̈ h¦F /r©n¡t¤b§u
:k¥tr̈§G¦h k©tD̈ /vü«v§h vT̈©t QUrC̈

És így szól (a Szentírás): Bizony, megszabadítja az Örökkévaló Jákobot, megváltja a nála
erősebbtől is. Áldott légy, Örökkévaló, aki megváltja Izraelt. Vöneemár: Kí fadá Adonáj et-Jáákov mijád
chazák mimenu. Baruch Atá Adonáj, gaál Jiszraél.

GIr§pU oh¦H©j§k Ub¥F§k©n Ub ¥sh¦n £g©v§u /oIkJ̈§k Ubh¥v«k¡t vü«v§h Ub¥ch¦F§J©v
 /Wh¤bp̈§K¦n vc̈Iy vm̈ ¥g§C Ub¥b§E©,§u /W¤nIk§J ,©Fªx Ubh¥kg̈

:Ub ¥s £g©C i¥dv̈§u /W¤n§J i ©g©n§k vr̈¥v§n Ub ¥gh¦JIv§u
 /iIdḧ§u cg̈r̈§u c ¤r¤j§u r¤c ¤s c¥hIt Ubh¥kg̈¥n r¥xv̈§u

 /Ub ¥rh ¦T§x©T Wh¤pb̈§F k¥m§cU /Ubh ¥r£j©t¥nU Ubh¥bp̈§k¦n iÿG̈ r¥xv̈§u
:vT̈ẗ oUj ©r§u iUB©j Q¤k¤n k¥t h¦F /vT̈ẗ Ub¥kh¦M©nU Ub ¥r§nIJ k¥t h¦F

:ok̈Ig s ©g§u vT̈ ©g¥n oIkJ̈§kU oh¦h©j§k Ub¥tIcU Ub ¥,t¥m rIn§JU
,©Fªx G ¥rIP©v vü«v§h vT̈©t QUrC̈ /W¤nIk§J ,©Fªx Ubh¥kg̈ aIr§pU

:o¦hk̈J̈Ur§h k ©g§u k¥tr̈§G¦h IN ©g kF̈ k ©g§u Ubh¥kg̈ oIkJ̈
...Usmor céténu uvoénu löchájm u-lösálom méátá vöád olám. Ufrosz álénu szukát slomehá.

Báruch Átá Ádonáj, háporész szukát sálom álénu, vö-ál kol ámo Jiszráel, vö-ál Jörusálájim.

Haskivénu Engedj lepihennünk, Örökkévaló Istenünk, békében, és engedj fölkelnünk, Királyunk,
életre, és terítsd fölénk a Te békéd sátrát. Tőled való jó tanáccsal igazíts el minket, és segíts rajtunk a Te
neved kedvéért. Védelmezz meg bennünket minden irányból, és távolíts el tőlünk ellenséget, betegséget
és gyilkos szerszámot, éhséget és bánatot. Háríts el minden akadályt előlünk és mögülünk, és
védőszárnyad árnyékában rejts el minket, mert megőrző és megmentő Istenünk vagy. Bizony, irgalmas és
könyörületes Isten, Király vagy, aki megőrzi jövetelünket és távozásunkat, mostantól fogva mindörökké.
Terítsd fölénk a béke sátorát! Áldott vagy, Örökkévaló, aki szétteríti a béke sátorát fölénk, Izrael egész
népe fölé és Jeruzsálem fölé.

Ufrosz alénu szukát slomechá. Baruch Atá Adonáj, haporész szukát salom alénu vöál kol-amó
Jiszraél vöál-Jörusalájim.
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 /,C̈©X©v ,¤t k¥tr̈§G¦h h¥b §c Ur§nJ̈§u
:ok̈Ig ,h ¦r§C o,̈«r«s§k ,C̈©X©v ,¤t ,IG £g©k

vG̈g̈ oh¦nḧ ,¤J¥J h¦F /ok̈Ig§k th¦v ,It k¥tr̈§G¦h h¥b §C ih¥cU h¦bh¥C
:J©pB̈¦H©u ,©cJ̈ h¦gh¦c§X©v oIH©cU /. ¤rẗv̈ ,¤t§u o¦h©nẌ©v ,¤t vü«v§h

VÖSAMRÚ VÖNÉ JISZRAÉL ET-HASABÁT, LAASZOT ET-HASABÁT LÖDOROTÁM
BRIT OLÁM. BÉNI UVÉN BÖNÉ JISZRAÉL OT HÍ LÖOLÁM, KÍ SÉSET JAMIM ASZÁ ADONÁJ
ET-HASAMÁJIM VÖET-HAÁREC, ÚVAJOM HASVIÍ SAVÁT VAJINAFÁS.

(„Őrizzék meg Izrael fiai a szombatot, hogy megvalósítsák a szombatot nemzedékeken át örök
szövetségül. Köztem és Izrael fiai között örök jel az, mert hat nap alatt alkotta meg az Örökkévaló az eget
és a földet, s a hetedik napon megpihent és megnyugodott.”)

h¥b§p¦k o¤fh¥,t«Y©j k«F¦n 'o¤f §,¤t r¥v©y§k o¤fh¥k £g r¥P©f§h v¤Z©v oIh©c h¦F
/Ur«̈v§y¦T ḧ§h

Ki vájom háze jöchápér aléchem lötáhér etchem, mikol chátotéchem lifné Adonáj titharu.

           Ezen a napon engesztel fölöttetek, megtisztítván benneteket minden bűneitekből, az
Örökkévaló előtt megtisztultok

/W¤,K̈¦v §T sh¦D©h h¦pU jT̈§p¦T h©,p̈§G hb̈«s£t
ÁDONÁJ SZÖFÁTÁJ TIFTÁCH UFI JÁGID TÖHILATECHÁ.

Nyisd meg ajkamat, Uram, hogy dicséretedet hirdesse szám!

h¥v«k¡t 'Ub «¥,«un¦t§u Ubh «¥,Ic£t h¥v«kt¥u Ubh«¥v«k¡t vuvh vT̈©t QUrC̈
'vë §c ¦r h¥v«k¡t 'vr̈«ä h¥v«k¡t /c«e £g©h h¥v«kt¥u 'ej̈§m¦h h¥v«k¡t 'ov̈r̈ §c©t
'iIh§k ¤g k¥t 'tr̈IB©v§u rIC¦D©v kIsD̈©v k¥tv̈  /vẗ¥k h¥v«kt¥u 'k¥jr̈ h¥v«k¡t
',«uvN̈¦t§u ,Icẗ h ¥s§x©j r¥fIz§u 'k«F©v v¥bIe§u 'oh¦cIy oh ¦sẍ£j k¥nID

vc̈£v©t§C In§J i ©g«©n§k 'o¤vh¥b §c h¥b §c¦k vk̈ ªt§d th¦c¥nU/
BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU V’ÉLOHÉ AVOTÉNU VÖIMOTÉNU, ELOHÉ AVRAHÁM
ELOHÉ JIC-CHÁK V’ÉLOHÉ JÁÁKOV, ELOHÉ SZÁRÁ, ELOHÉ RIVKA,  ÉLOHÉ RACHÉL
V’ÉLOHÉ LÉÁ HAÉL HÁGADOL HAGIBOR VÖHANORÁ, ÉL ELJON, GOMÉL CHASZADIM
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Jom Kippur Esti Ima

9



TOVIM VÖKONE HAKOL VÖZOCHÉR CHASZDÉ AVOT VÖIMAHOT UMÉVÍ GÖULÁ LIVNÉ
VÖNÉHEM LÖMÁÁN SMÓ BÖAHAVÁ.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, őseink Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Sára, Rebeka,
Ráhel és Lea Istene, nagy, hatalmas és félelmetes Isten, legfelsőbb Úr, aki viszonozza a jót az igazak
számára, a mindenség létrehozója, aki megemlékezik az ősök jótetteiről, s elhozza a megváltást
gyermekeik számára, az Õ nevéért szeretettel.

 /oh¦H©j©v r¤p¥x§C Ub¥c §,f̈§u /oh¦H©j©C .¥pj̈ Q¤k¤n /oh¦H©j§k Ub ¥r§fz̈
:oh¦H©j oh¦v«k¡t W§b ©g©n§k

ZOCHRÉNU LÖCHÁJIM, MELECH CHAFÉC BACHÁJIM, VÖCHOTVÉNU BÖSZÉFER
HACHÁJIM, LÖMÁÁNCHÁ ELOHIM CHÁJIM.
Emlékezz meg rólunk életre, az életet kedvelő Király, s jegyezz be minket az élet könyvébe,
jóakaratodban, Élő Isten!

:i¥dn̈U ©gh¦JInU r¥zIg Q¤k¤n
MELECH OZÉR UMOSÍÁ UMAGÉN. 
Segítő, támogató és pajzsként védelmező Király.
(A következő három szónál — előírásos módon —ismét meghajlunk:)

:vr̈«ä , ©r§z ¤g§u ov̈r̈ §c©t i¥dn̈ /vü«v§h vT̈©t QUrC̈
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, MÁGÉN ÁVRAHÁM VÖEZRÁT SZÁRÁ.
Áldott légy, Örökkévaló, Ábrahám pajzsa és Sára segítsége.

: ©gh¦JIv§k c ©r vT̈©t k«F©v v¥H©j§n hb̈«s£t ok̈Ig§k rIC¦d vT̈©t
ATÁ GIBOR LÖOLÁM ADONÁJ, MÖCHAJÉ HÁKOL  ÁTÁ, RÁV LÖHOSÍÁ.
Te hatalmas vagy mindörökké, Uram, Te életet adsz mindennek és mindenkinek, nagy vagy a

segítésben.

oh¦k§pIb Q¥nIx /oh¦C ©r oh¦n£j ©r§C k«F©v v¥H©j§n /s¤x¤j§C oh¦H©j k¥F§k©f§n
 /rp̈g̈ h¥b¥Jh¦k I,b̈Un¡t o¥H©e§nU /oh ¦rUx£t rh ¦T©nU oh¦kIj t¥pIr§u

 /Qk̈ v¤nIs h¦nU ,IrUc§D k ©g©C WInf̈ h¦n
:vg̈UJ§h ©jh¦n§m©nU v¤H©j§nU ,h¦n¥n Q¤k¤n

MÖCHALKÉL CHÁJIM BÖCHESZED, MÖCHAJÉ HÁKOL BÖRACHAMIM RABIM,
SZOMÉCH NOFLIM VÖROFÉ CHOLIM UMATIR ASZÚRIM, UMKAJÉM EMUNATÓ LÍSÉNÉ
AFÁR. MÍ CHAMÓCHÁ BÁÁL GVÚROT UMÍ DOME LÁCH, MELECH MÉMIT UMCHAJE
UMACMÍÁCH JÖSUÁ.

Ő táplálja szeretetével az élőket, Ő életet ad mindennek és mindenkinek nagy irgalmával, a
betegeket meggyógyítja, a rabokat kiszabadítja, fenntartja hűségét a porban nyugvókhoz. Ki olyan, mint
Te, hőstettek Ura, s ki hasonlatos Hozzád, halált és életet hozó Király, aki segítséget támasztasz?
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:oh¦n£j ©r§C oh¦H©j§k uhr̈Um§h r¥fIz oh¦n£j ©rv̈ c©t WInf̈ h¦n
MÍ CHAMÓCHÁ ÁV HARACHAMIM, ZOCHÉR JÖCURÁV LÖCHÁJIM BÖRACHAMIM.
Ki olyan, mint Te, irgalom Atyja, aki életre idézi teremtményeit, irgalommal?

:k«F©v ,Ih£j©v§k vT̈©t in̈¡t¤b§u
  :k«F©v v¤H©j§n vü«v§h vT̈©t QUrC̈

VÖNEEMÁN ATÁ LÖHACHAJOT HÁKOL. 
BARUCH ATÁ ADONÁJ, MÖCHAJÉ HÁKOL.
Te megbízható vagy, hogy életet adsz mindennek és mindenkinek. Áldott légy, Örökkévaló, aki

életet ad mindennek és mindenkinek.

:vk̈¤X WUk§k©v§h oIh kf̈ §C oh¦JIs§eU /JIsë W§n¦J§u JIsë vT̈©t
ATÁ KADOS VÖSIMCHÁ KADOS, UKDOSIM BÖCHOL-JOM JÖHALÖLÚCHÁ SZELÁ.

BARUCH ATÁ ADONÁJ,  HÁMELECH HAKADOS.
Szent vagy, a neved is szent, s a szentek minden nap Téged dicsérnek, szela. Áldott légy

Örökkévaló, a szent Király.

v©n kF̈ k ©g W §,n̈h¥t§u 'Wh«¤G £g©n kF̈ k ©g 'Ubh«¥v«k¡t ḧ§h W §S§j©p i ¥T i¥f§c§U
'oh¦tUr§C©v kF̈ Wh«¤bp̈§k Uu£j©T§J¦h§u oh¦G £g©N©v kF̈ WUtr̈h¦h§u ',̈t «̈rC̈¤J
In§F 'o¥kJ̈ cc̈¥k§C W§bIm §r ,IG £g©k ,©j©t vS̈ªd£t oK̈ªf UGg̈¥h§u
'W«¤bh¦nh¦C vr̈Uc§dU W §sḧ §C z«g 'Wh«¤bp̈§k iÿ§kẌ©v¤J 'Ubh«¥v«k¡t ḧ§h Ub §g «©s̈H¤J

/,̈t «̈rC̈¤X v©n kF̈ k ©g tr̈Ib W§n¦J§u
Uvchén tén páchádchá Ádonáj Elohénu ál kol máászechá, veémátchá ál kol má sebárátá, vejiráuchá
kol hámáászim vejistáchávu lefánechá kol háberuim, vejéászu chulám águdá átá láászot reconechá
beléváv sálém, kemo sejádánu Ádonáj Elohénu, sehásáltán lefánechá óz bejádchá ugvurá biminechá,
vesimchá nora al kol má sebárátá

Áraszd immár fönségedet minden mûvedre, ihlesd meg teremtményeidet, hogy leborulva
hódoljanak Elõtted és egy kapcsolatot alkossanak, teljesíteni szent akaratodat, teljesíteni azt igaz
szívvel, belátva, hogy Tied az üdv, a fény, a hatalom, a dicsõség, tied az országlás, az uralom
kezedben, az erõ karodban és Neved félelmes fönsége uralkodik minden teremtményed fölött.

vc̈Iy vü§e¦,§u Wh«¤t ¥rh¦k vK̈¦v §T 'W«¤N ©g§k ḧ§h 'sIcf̈ i ¥T i¥f§cU
iIGG̈§u W«¤m §r©t§k vj̈§n¦G 'Qk̈ oh¦k£j©h§n©k v¤P iIj §,¦pU 'Wh«¤J §rIs§k
'W«¤jh¦J§n h©J¦hÎi¤c§k r¥b ,©fh «¦r £g©u 'W «¤S§c ©g s¦us̈§k i ¤r¤e ,©jh «¦n§mU 'W «¤rh¦g§k

/Ubh«¥nḧ §c vr̈¥v§n¦C
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Uvchén tén kávod Ádonáj leámechá, tehilá liréechá, vetikvá tová ledorsechá ufitchon pe lámjáchálim
lách, szimchá leárcechá, veszászon leirechá, ucmichát keren ledávid ávdechá, várichát nér leven Jisáj
mesichechá, bimhérá vejáménu.

Népednek pedig adj immár reménységet, hogy teljesíthesse magasztos örök hivatását. Híveidnek adj
dicsõséget és elismerést, hogy hirdethessék szent tanodat. Adj örömet országodnak, boldogságot
szent városodnak, fényáradást Dávid szolgádnak, mécsgyulladást a Te fölkentednek nemsokára
közel jövendõben!

'Ukh«¦dḧ vB̈ ¦r§C oh ¦sh¦x£j©u 'Uz ««k £g©h oh ¦rJ̈h¦u 'Uj«̈n§G¦h§u Ut §r¦h oh¦eh ¦S©m i¥f§cU
rh¦c £g©, h¦F 'v¤k§f¦T iJ̈g̈§F VK̈ªF vg̈§J ¦rv̈ kf̈§u 'v̈h «¦PÎ.P̈§e¦T v,̈«̈kIg§u

/. ¤r «̈tv̈ i¦n iIs̈z ,¤k«¤J§n¤n
Uvchén cádikim juru vejiszmáchu visárim jálozu, váchászidim beriná jágilu, veolátá tikpác pihá
vechol hárisá kulá keászán tichle, ki táávir, memselet zádom min háárec.

Ennek folytán nyerjenek vigasztalást és örömet a jámborok, viduljanak az igazak, a mélyhitûek
örömdalban ujjongjanak és záruljon be a romlás tátongó örvénye, mind a bûn pedig, mint
felhõpárázat enyésszen el és szûnjön meg az ádázat uralma a földön.

i©F§J¦n iIH¦m r©v§C 'Wh«¤G £g©n kF̈ k ©g 'W «¤S©c§k §̈h§h vT̈©t 'Q«k§n¦,§u
Q«k§n¦h :W¤J §së h ¥r§c ¦s§C cU,F̈©F 'W«¤J §së rh¦g o¦h«©kJ̈Urh¦cU 'W «¤sIc§F

/VḧUk§k©v :r«sü r«s§k iIH¦m Q¦h«©v«k¡t 'ok̈Ig§k ḧ§h
Vetimloch átá Ádonáj levádchá ál kol máászechá, behár Cijon miskán kevodechá uvIrusálájim ir
kodsechá, kákátuv bedivré Kodsechá: Jimloch Ádonáj leolám, Elohájich Cijon ledor vádor,
hállelujá..

És jöjjön el a Te uralkodásod, ragyogjon minden teremtményed és szent birodalmad fölött, Cion-beli
szent székhelyed és Jeruzsálem szent városod felett, amint írva van: “Az Örökkévaló uralkodik
mindörökké, Cion Istene minden nemzedék fölött, halleluja!

V©C§d¦H©u :cU,F̈©F 'Wh ¤sg̈§k©C¦n ©VI «k¡t ih¥t§u 'W«¤n§J tr̈Ib§u vT̈©t JIsë
'vT̈©t QUrC̈ /vës̈§m¦C J ©S§e¦b JIsË©v k¥tv̈§u 'yP̈§J¦N©C ,Itc̈§m ḧ§h

/JIsË©v Q¤k«¤N©v 'ḧ§h
Kádos átá venorá semechá, veén Eloáh mibáládechá, kákátuv: Vájigbá Ádonáj Ceváot bámispát,
veháÉl hákádos nikdás bicdáká. Báruch átá Ádonáj, hámelech hákádos.
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Szentséges és félelmetes vagy, egyetlen világbíró Isten, szentséges az igazságszolgáltatásban és
fönséges az ítéletben. Áldassál Te örökkévaló, Szent Király!

'Ub «̈C ,̈h «¦mr̈§u Ub «̈,It T̈ §c«©vẗ 'oh¦N ©gv̈ kF̈¦n Ub «̈T §r©j§c vT̈©t 
Ub«¥F§k©n Ub «̈T§c ©r¥e§u 'Wh «¤,I§m¦n§C Ub «̈T§J ©S¦e§u ',IbIJ§K©v kF̈¦n Ub «̈T§n©nIr§u

/,̈t «̈rë Ubh ««¥kg̈ JIsË©v§u kIsD̈©v W§n¦J§u 'W «¤,s̈Ic £g©k
Átá váhártánu mikol háámim, áhávtá otánu, verácitá bánu, verommámtánu mikol hálsonot,
vekidástánu bemicvotechá, vekirávtánu málkénu láávodátechá, vesimchá hágádol vehákádos álénu
kárátá.

Minket választottál ki az összes nép közül, minket szerettél és kedveltél, kiemeltél minden nyelv
közül és megszenteltél parancsolataiddal, és szolgálatodba állítottál bennünket, nagy és szent
Nevedet reánk ruháztad.

 oIh ,¤t vc̈£v©t§C 'Ubh«¥v«k¡t ḧ§h 'Ubk̈ i ¤T¦T©uvJ̈Us§e§k v¤Z©v ,C̈©X©v
oIh ,¤t§u vj̈Ub§n¦k§U'vr̈P̈©f§kU vj̈h¦k§x¦k§u vk̈h¦j§n¦k'v¤Z©v oh ¦rUP¦F©v 

  Ubh «¥,IbI £g kF̈ ,¤t IC-kj̈§n¦k§uvc̈£v©t§Cr¤f¥z 'J ¤s ««e tr̈§e¦n 
/o¦h «̈r§m¦n ,©th¦mh¦k

'v¤tr̈¥h§u ©gh«¦D©h§u 't«cḧ§u v¤k £g©h 'Ub «¥,«un¦t§u Ubh «¥,Ic£t h¥v«kt¥u Ubh«¥v«k¡t
'Ubh «¥,Ic£t iIr§f¦z§u 'Ub¥bIS§e¦pU Ub¥bIr§f¦z r¥fZ̈¦h§u s¥eP̈¦h§u 'g©nẌ¦h§u v¤mr̈¥h§u
'W¤J §së rh¦g o¦h«©kJ̈Ur§h iIr§f¦z§u 'W ¤S§c ©g s¦uS̈Îi¤C ©jh «¦Jn̈ iIr§f¦z§u
s¤x«¤j§kU i¥j§k 'vc̈Iy§kU vÿh¥k§p¦k k¥tr̈§G¦h ,h¥C W§N ©g kF̈ iIr§f¦z§u
Ubh«¥v«k¡t ḧ§h 'Ub ¥r§fz̈ /v¤Z©v oh ¦rUP¦F©v oIh §C 'oIkJ̈§kU oh¦H©j§k 'oh¦n£j ©r§kU
r©c §s¦cU `oh¦H©j§k Ic Ub «¥gh¦JIv§u 'vf̈r̈ §c¦k Ic Ub «¥s§ep̈U 'vc̈Iy§k IC
Wh«¤k¥t h¦F 'Ub ¥gh¦JIv§u Ubh«¥kg̈ o¥j ©r§u 'Ub¥Bj̈§u xUj oh¦n£j ©r§u vg̈UJ§h

/vT̈ «̈t oUj ©r§u iUB©j Q¤k«¤n k¥t h¦F 'Ubh¥bh ¥g

 oIh §C Ubh «¥,IbI £g©k k©j§n 'Ub «¥,«un¦t§u Ubh «¥,Ic£t h¥v«kt¥u Ubh«¥v«k¡t,C̈©J©v
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oIh §cU v¤Z©vs¤d«¤B¦n Ubh «¥,t«Y©j§u Ubh «¥gJ̈§p  r¥c £g©v§u v¥j§n /v¤Z©v oh ¦rªP¦F©v 
Wh «¤,t«Y©j§u 'h¦b £g©n§k Wh «¤gJ̈§p v¤j«n tUv h¦f«bẗ h¦f«bẗ :rUnẗF̈ 'Wh«¤bh ¥g
vc̈UJ 'Wh «¤,t«Y©j ib̈g̈¤f§u Wh «¤gJ̈§P cg̈F̈ h ¦,h «¦jn̈ :r©n¡t¤b§u /r«F§z¤t t«k
r¥v©y§k o¤fh¥k £g r¥P©f§h v¤Z©v oIH©c h¦F :r©n¡t¤b§u Wh «¦T§k©t§d h¦F h©k¥t
h¥v«kt¥u Ubh«¥v«k¡t  /Urv̈§y¦T ḧ§h h¥b§p¦k o¤fh¥,t«Y©j k«F¦n 'o¤f §,¤t

 'Ubh «¥,Ic£tUb «¥,j̈Ub§n¦c v¥m §rUb¥e§k¤j i¥,§u Wh¤,I§m¦n§C Ub«¥J §S©e 
 W «¤,g̈UJh¦C Ub«¥j§N©G§u W«¤cUY¦n Ub ¥g§C©G 'W¤,r̈I,§Cḧ§h 'Ub«¥kh¦j§b©v§u

k¥tr̈§G¦h Vc̈ UjU «bḧ§u 'W«¤J §së ,©C©J iImr̈ §cU vc̈£v©t§C 'Ubh«¥v«k¡t
W«¤n§J h¥J §S©e§nij̈§kẍ vT̈©t h¦F ',¤n¡t¤C W §s§cg̈§k Ub«¥C¦k r¥v©y§u 

ih¥t Wh «¤sg̈§k©C¦nU 'rIsü rIS kf̈ §C iUrªJ§h h¥y§c¦J§k ik̈¢jn̈U k¥tr̈§G¦h§k
k¥jIn  Q¤k«¤n 'ḧ§h 'vT̈©t QUrC̈  /tT̈ «̈t tK̈¤t ©j«¥kIx§u k¥jIn Q¤k«¤n Ub«̈k
Ubh «¥,In§J©t rh¦c £g©nU 'k¥tr̈§G¦h ,h¥C In ©g ,IbI £g©k§u Ubh «¥,IbI £g©k ©j¥kIx§u

 J ¥S©e§n '. ¤r «̈tv̈ kF̈ k ©g Q¤k«¤n 'vb̈J̈§u vb̈J̈ kf̈ §C§u ,C̈©X©vk¥tr̈§G¦h 
/oh ¦rªP¦F©v oIh§u

Istenünk és őseink istene, bocsásd meg vétkeinket (a szombat és) az Engesztelő Ünnep mai
napján, töröld el és tüntesd el vétkeinket és bűneinket Szemeid elől, miként írva van: „Én, Én
eltörlöm bűneidet önmagamért és vétkeidre nem emlékszem”, továbbá írva van: „Eltörlöm, mint
a felhőt, bűneidet és mint a borulatot vétkeidet, térj meg hozzám, mert megváltottalak” és
úgymond az írás: „Mert ezen a napon engesztelést szerez tinéktek, hogy megtisztítson titeket
minden bűneitektől, az Örökkévaló színe előtt megtisztultok!”. (Istenünk és őseink Istene találj
kedvet nyugalmunkban) szentelj meg törvényeid által, üdíts javaiddal és örvendeztess meg
segítségeddel (és adj részt nekünk Örökkévaló Istenünk szeretettel és kegyelemmel szent
szombatodban, hogy pihenjenek azon Izrael gyermekei, megszentelői nagy Nevednek) avasd
tisztává a mi szíveinket, hogy szolgáljunk Téged az igazságban, mivel Te adsz bűnbocsánatot
Izraelnek, engesztelést Jesurun törzseinek minden nemzedékben és kívüled nincs kegyelmező,
bűnbocsátó Király. Áldassál Te, Örökkévaló Király, aki bűnbocsánatot és engesztelést ad
bűneinkre és népének, Izrael házának bűneire és eltávolítja vétkeinket évről évre, Király az egész
föld fölött, aki megszenteli (a szombatot) Izraelt és az Engesztelés Napját.
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vs̈Ic £gv̈ ,¤t c¥Jv̈§u 'o,̈K̈¦p §,¦cU k¥tr̈§G¦h W§N ©g§C 'Ubh«¥v«k¡t ḧ§h 'v¥m §r
'iImr̈ §C k¥C©e §, vc̈£v©t§C o,̈K̈¦p §,U 'k¥tr̈§G¦h h¥X¦t§u 'W «¤,h¥C rh¦c §s¦k

W¤N ©g k¥tr̈§G¦h , ©sIc £g sh¦nT̈ iImr̈§k h¦v §,U
Recé Ádonáj Elohén beámchá Jiszráél velitfilátám seé, vehásév et hávádo lidvir bétechá, utfilátám
mehérá beáhává tekábél berácon, uthi lerácon támid ávodát Jiszráél ámechá.

Fogadd kegyesen Örökkévaló Istenünk imádságunkat, tekintsd olybá, mintha tûzáldozat tiszta
lángja volna szentélyed elõcsarnokán. Fogadd kegyelmesen Izrael imádságát és találjon kegyre
elõtted népednek hódoló szolgálata.

rh¦z£j©N©v 'ḧ§h vT̈©t QUrC̈ /oh¦n£j ©r§C iIH¦m§k W§cUJ§C Ubh«¥bh ¥g vb̈h«¤z¡j¤,§u
/iIH¦m§k I,b̈h¦f§J

Vetechezená énénu besuvchá leCijon beráchámim. Báruch átá Ádonáj, hámácházir sechináto
leCijon.

Úgy, hogy szemeink lássák Szellemed visszaszállását Cion fölé. Áldassál Te, Örökkévaló, aki
szellemed visszaárasztod Cionra.

Ubh «¥,Ic£t h¥v«kt¥u Ubh«¥v«k¡t ḧ§h 'tUv vT̈©tJ̈ 'Qk̈ Ub§j«©b£t oh ¦sIn
rIs§k tUv vT̈©t 'Ub «¥g§J¦h i¥dn̈ 'Ubh«¥H©j rUm 's ¤gü ok̈Ig§k Ub «¥,«un¦t§u
k ©g§u 'W «¤sḧ §C oh ¦rUx§N©v Ubh«¥H©j k ©g /W «¤,K̈¦v §T r¥¥P©x§bU W§K v ¤sIb rIsü
k ©g§u 'Ub«̈N¦g oIh kf̈ §C¤J Wh«¤X¦b k ©g§u 'Qk̈ ,IsUe§P©v Ubh «¥,In§J¦b
h¦F cIY©v 'o¦h «̈r¢vm̈§u r¤e ««cü c ¤r «¥¤g ', ¥g kf̈ §C¤J Wh «¤,IcIy§u Wh «¤,It§k§p¦b
/Qk̈ Ubh«¦U¦e ok̈Ig¥n Wh «¤sẍ£j UN «©, t«k h¦F o¥j ©r§n©v§u 'Wh«¤n£j ©r Ukf̈ t«k

Modim ánáchnun lách, sáátá hu Ádonáj Elohénu vElohé ávoténu veimoténu leolám váed, curénu,
cur chajénu, magén jisénu átá hu ledor vádor. Node lechá unszápér tehilátechá ál chájénu hámszurim
bejádechá, veál nismoténu hápekudot lách, veál niszeche sebechol jom imánu, veál nifleotechá
vetovotechá sebechol ét erev vávoker vecohorájim. Hátov ki lo chálu ráchámechá, vehámráchém ki
lo támu chászádechá, ki méolám kivinu lách.

Hálát adunk neked, örökkévaló Istenünk, Atyáink és Anyáink Istene, mert te vagy létünk kõsziklája,
üdvünk pajzsa, nemzedékrõl nemzedékre kísér Gondviselésed. Hálát adunk Neked és hirdetjük
dicsõségedet, életünkért, mely kezedben nyugszik, nyugszik, lelkeinkért, melyek Tenéked vannak
ajánlva, csodatételeidért, melyekkel napról napra elhalmozol, határtalan jóságodért, mely mindenkor,
reggel, délben és este velünk van, irgalmadért, jóságos Isten, mely határtalan, kegyelmedért, mely
végtelen – öröktõl fogva Benned bízunk!
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/s ¤gü ok̈Ig§k sh¦nT̈ Ub«¥F§k©n W§n¦J o©nIr §,¦h§u Q ©rC̈ §,¦h oK̈ªF k ©g§u
/W «¤,h ¦r§c h¥b §C kF̈ oh¦cIy oh¦H©j§k cI,§fU 

Veál kulám jitbáréch vejitromém vejitnászé simchá málkénu témid leolám váed. Uchtov lechájim tovim
kol bené vritechá.

Magasztaltassék és áldassék szent Neved, királyunk, mindig, mindörökké! Írdd be az Élet Könyvébe
szövetséged minden gyermekét!

Ub «¥,g̈UJ§h k¥tv̈ ',¤n¡t¤C W§n¦J ,¤t Uk§k©vh¦u 'vk̈«¤X WU «sIh oh¦H©j©v k«f§u
 /,IsIv§k v¤tb̈ W§kU W§n¦J cIY©v 'ḧ§h vT̈©t QUrC̈ /vk̈«¤x Ub «¥,r̈§z ¤g§u

Vechol háchájim joduchá szelá, vihálelu vivárchu et simchá hágádol beemet leolám ki tov, háÉl jesuáténu
veezráténu szelá. Báruch átá Ádonáj, hátov simchá ulchá náe lehodot. 

Minden élõ magasztaljon Téged, zengje Neved igazán. Segítségünk és üdvünk Istene!

Q¤k«¤n tUv vT̈©t h¦F 'ok̈Ig§k oh¦GT̈ W§N ©g k¥tr̈§G¦h k ©g cr̈ oIkJ̈
kf̈ §C 'k¥tr̈§G¦h W§N ©g ,¤t Q ¥rc̈§k Wh«¤bh ¥g§C cIy§u /oIkẌ©v kf̈§k iIsẗ

/W«¤nIk§J¦C vg̈J̈ kf̈ §cU , ¥g
Sálom ráv ál Jiszráél ámechá veál kol josvé tévél tászim leolám, ki átá hu melech ádon lechol

hásálom, vetov jihje beénéchá levárchénu ulváréch et kol ámchá jiszráél bechol ét uvchol sáá bislomechá.
Bõséges békét adj népedre, Izraelre és a föld minden lakójára mindörökre, mert te vagy királyunk,

ura minden békességnek, és üdvös a te szemedben megáldani népedet, Izraelt minden órában, minden
idõben a tõled való béke áldásaival.

'Wh«¤bp̈§k c¥,F̈¦b§u r¥fZ̈¦b 'vc̈Iy vẍb̈ §r©pU oIkJ̈§u vf̈r̈ §C 'oh¦H©j r¤p«¥x§C
QUrC̈ /oIkJ̈§kU oh¦cIy oh¦H©j§k 'k¥tr̈§G¦h ,h¥C W§N ©g kf̈§u Ub§j«©b£t

 /oIkẌ©v v¥GIg 'ḧ§h vT̈©t
Az élet, az áldás, a béke, a jólét könyvében legyünk megemlítve és beírva a Te színed elõtt, mi és
egész néped Izrael háza boldog életre és békességre. Áldassál Te, Örökkévaló, a béke alkotója!

'c ¤r «¤g¥n Ub«¥bUb£j©T v¤k £g©h
'r¤e« «C¦n Ub «¥,g̈§u©J t«cḧ§u

c ¤r «̈g s ©g Ub«¥bUB ¦r v¤tr̈¥h§u
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'c ¤r «¤g¥n Ub«¥kIe v¤k £g©h
'r¤e ««C¦n Ub «¥,ë §s¦m t«cḧ§u

/c ¤rg̈ s ©g Ub«¥bIh §s¦P v¤tr̈¥h§u

'c ¤r «¤g¥n Ub«¥hUB¦g v¤k £g©h
'r¤e ««C¦n Ub «¥,j̈h¦k§x t«cḧ§u

/c ¤r «̈g s ©g Ub «¥,ë£t©b v¤tr̈¥h§u
'c ¤r «¤g¥n Ub«¥xUb§n v¤k £g©h
'r¤e ««C¦n Ib £g©n§k t«cḧ§u

/c ¤r «̈g s ©g Ub «¥rUP¦F v¤tr̈¥h§u

'c ¤r «¤g¥n Ub «¥,ë§b¤t v¤k £g©h
'r¤e ««C¦n Wh«¤k¥t t«cḧ§u

/c ¤r «̈g s ©g Ubh«¥k¥t v¤tr̈¥h§u
Já-ále, tách-ánunénu méerev, vöjávó, sáv-áténu miboker, vöjéráe rinunénu ád árev!
Já-ále, kolénu méerev, vöjávó cidkáténu miboker, vöjéráe pidjonénu ád árev!
Já-ále, inujénu méerev, vöjávó szlicháténu miboker, vöjéráe náákáténu ád árev!
Já-ále mönuszénu méerev, vöjávó lemááno miboker, vöjéráe kipurénu ád árev!
Já-ále enkáténu méerev, vöjávó élechá miboker, vöjéráe élechá ád árev!

Szálljon könyörgésünk a magasba este, Keljen sóhajtásunk újra reggel, Tűnjön elő esdeklésünk,
ha majd leszáll az este!

Szálljon hangunk a magasba este, Keljen igazságunk reggel, Tűnjön elő megváltásunk, ha majd
leszáll az este!

Szálljon vezeklésünk a magasba este, Keljen engesztelő imádságunk reggel, Tűnjön elő
megbánásunk, ha majd leszáll az este!

Szálljon bizakodásunk hő fohásszal a magasba este, Keljen meghallgattatásunk reggel, Tűnjön
elő engesztelésünk, ha majd leszáll az este!
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Szálljon feléd búsongásunk este, Keljen színed elé bánkódásunk reggel, Tűnjön elő
meghallgatásunk, ha majd leszáll az este!

'Ub «̈C i¥fIx r¤m«¤h i¥F ob̈§nẗ
/h ¦T§j«©kẍ Ub«¥b £g©u e ¤s«¤m c ©r e ¥S§m©v§k QC̈

'Ir§P¦x k¥D©P o©d§u k¥D ©r§n k ©g§D
///h ¦T§j«©kẍ Irc̈ §S kIe i ¥T¦h kIe§C d¥tIJ sIS

'vB̈©JIJ§k j ©r§p¦h o©D jr̈§z¤t ,Uf§z
///h ¦T§j«©kẍ vb̈Ig§N¦n r¥C§d©v kIe§u r¥c £g©v t§y¥j

'h¦bh ¥g g©n «¤S v¥t §rU g©n§J h¦kIe
/h ¦T§j«©kẍ h¦b«¥ch¦J£v©u h¦ch¦b v ¥g§J h¦ch ¦r ch ¦r

'r©n¡t¤b§F r¥v©n cg̈§F r¥v©y .¤n«¤J
/h ¦T§j«©kẍ r©nt«,§u g©JIb o ©g§k g©J«¤p v¤j§n¦T

Omnám kén, jecer szochén bánu, bách löhácdék, ráv cedek, vá-ánénu – száláchti
Göál mörágél, vögám págél szipro, dod soég bökol, jitén kol döváro – száláchti
Zöchut ezrách, gám jifrách lösosáná, chét há-ávér, vökol hágbér, mimöoná – száláchti
Koli sömá, uröé demá, éni, riv rivi, söé nivi, váhásivéni – száláchti
Semec táhér, köáv máhér, köneemár, timche pesá, löám nosá, vötomár – száláchti

Igaz való, urunk, a bűnös indulat, sokszor elragad, de lelkünk Tőled vár igazulást, Király! Azért
felelj nekünk: „Megbocsátok!”
Némuljon el a vád, törd meg zord szavát! Ki dörgés hangján szól ég villámiból, Küldj nekünk
enyhe szót, enyhét vigasztalót: „Megbocsátok!”
Ősök érdeme, mint harmat, éltetőn, virágokat nyisson a gyönge rózsatőn, míg magasból áldott
ige szól: „Megbocsátok!”
Halld meg hangomat és lásd könnyes szemem, szállj síkra mellettem, Isten légy velem! Mind
ajkad hirdeté, fordulj imám felé: „Megbocsátok!”
Gyors felhő gyanánt űzzed vétkem el, a tűnő felleggel szálljon bűnöm el. Megváltod híveid, ha
irgalmad felel: „Megbocsátok!”

'Ub«¥J§Y¦T k©t§u Ub«¥c§z ©g©T k©t 'Ub «¥,«un¦t§u Ubh ¥,Ic£t h¥v«kt¥u Ubh«¥v«k¡t
Ub «¥s§N©k 'W «¤,r̈I,§k Ub«¥c §rë /Ub «̈T¦t W §,h ¦r§C r¥pT̈ k©t§u Ub«¥nh¦k§f©T k©t§u
,¤t kInU 'W«¤n§J ,¤t vẗ §r¦h§k Ub«¥C¦k y©v 'Wh«¤fr̈ §s Ub «¥rIv 'Wh «¤,I§m¦n
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W§n¦J i ©g«©n§kU /o¥kJ̈ c¥k§cU ,¤n¡t¤C Wh«¤k¥t cUJb̈§u 'W «¤,c̈£v©t§k Ub«¥cc̈§k
i «©g©n§k :W«¤J §së h ¥r§c ¦s§C cU,F̈©F 'Ub«¥bI £g©k j©k§x §,§u k©j§n¦T kIsD̈©v

/tUv c ©r h¦F h¦bI £g©k T̈§j©kẍ§u 'ḧ§h W§n¦J

Istenünk és őseink Istene, ne hagyj el bennünket, ne ejts minket el, ne adj megszégyenítésre, ne
szüntesd meg szövetséged velünk, hozz közel tanodhoz, taníts törvényedre, oktass útjaidra,
hajlítsd szíveinket Neved tiszteletére, nyisd meg szíveinket szeretetedre, hogy visszatérjünk
hozzád igazságban és őszinte szívvel, nagy Neved dicsőségére adj bűnbocsánatot és engesztelést
a mi bűneinkre, amint megírva van szent igédben: „a te Neved miatt óh uram bocsásd meg
bűnömet, bár ha súlyos az”

/Ubh «¦cẗ vT̈©t§u Wh«¤b̈©c Ub «̈t `Ubh«¥v«k¡t vT̈©t§u 'W¤N ©g Ub «̈t h¦F
/Ub ««¥e§k¤j vT̈©t§u 'W«¤kv̈§e Ub «̈t `Ub«¥bIs£t vT̈©t§u 'Wh «¤sc̈ £g Ub «̈t
/Ub ««¥¥gIr vT̈©t§u 'W«¤bt«m Ub «̈t `Ub«¥kr̈Id vT̈©t§u 'W «¤,k̈£j©b Ub «̈t

/Ub ««¥r§mIh vT̈©t§u 'W «¤,K̈ ªg§p Ub «̈t `Ub «¥r§yIb vT̈©t§u 'W«¤n §r©f Ub «̈t
/Ub ««¥cIr§e vT̈©t§u 'W «¤,K̈ªd§x Ub «̈t `Ub «¥sIs vT̈©t§u 'W «¤,ḧ §g ©r Ub «̈t

/Ub «¥rh¦n£t©n vT̈©t§u 'Wh «¤rh¦n£t©n Ub «̈t `Ub«¥F§k©n vT̈©t§u 'W«¤N ©g Ub «̈t
Ki ánu ámechá, vöátá Elohénu, ánu vánechá vöátá ávinu, ánu á-vádechá vöátá Adonénu, ánu
köhálechá vöátá chelkénu.
Ánu nách-álátechá vöátá gorálénu, ánu conechá vöátá roénu, ánu kármechá vöátá notrénu, ánu
pöulatechá vöátá jocrénu. 
Ánu rá-ájátechá vöátá dodénu, ánu szögulatechá vöátá krovénu, ánu ámechá vöátá málkénu, ánu
ma-amirechá vöátá ma-ammirénu

Mert néped vagyunk, és Te vagy Istenünk! 
Gyermekeid vagyunk, és Te vagy a mi Atyánk!
Szolgád vagyunk, és Te vagy a mi Urunk!
Egyházad vagyunk, és Te vagy Örökrészünk!
Birtokod vagyunk, és Te vagy a sorsunk,
Nyájad vagyunk, és Te vagy a pásztorunk!
Szőlőkerted vagyunk, és Te vagy a gondozónk!
Alkotásod vagyunk, és Te vagy a Mesterünk!
Híveid vagyunk, és Te vagy a jegyesünk!
Választott kincsed vagyunk, és Te vagy Oltalmazónk!
Néped vagyunk, és Te vagy Királyunk!
Vallóid vagyunk, és Te magadénak mondasz minket!
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'Ub §s«©z 'Ub §g«©J §r¦v§u 'Ubh«¦u ¡g¤v /h¦p ««s Ub §r«©C ¦S 'Ub§k«©zD̈ 'Ub §s«©dC̈ 'Ub§n«©Jẗ
'Ub§m«©t¦b 'Ub §s «©rn̈ 'Ub§m«©k 'Ub §c«©Z¦F 'gr̈ Ub§m «©gḧ /r¤e«¤J Ub§k«©pÿ 'Ub§x«©nj̈

'Ub §,«©j¦J 'Ub §g«©Jr̈ /; ¤r ««g Ubh «¦X¦e 'Ub §r «©rm̈ 'Ub §g«©JP̈ 'Ubh«¦ug̈ 'Ub §r «©rẍ
/Ub §g «̈T§g¦T 'Ubh «¦gT̈ 'Ub §c «©g¦T

Ásámnu, bágádnu, gázálnu, dibárnu dofi.
He-evinu, vöhirsánu, zádnu, chámásznu, táfálnu seker.
Jáácnu rá, kizávnu, lácnu, márádnu, niácnu, 
Szárárnu, ávinu, pásánu, cárárnu, kisinu oref.
Rásánu, sichátnu, tiávnu, táinu, ti-tánu

We abuse, we betray, we are cruel.
We destroy, we embitter, we falsify.
We gossip, we hate, we insult.
We jeer, we kill, we lie.
We mock, we neglect, we oppress.
We pervert, we quarrel, we rebel.
We steal, we transgress, we are unkind.
We are violent, we are wicked, we are xenophobic.

             We yield to evil, we are zealots for bad causes.

'Ub «¥,«un¦t§u Ubh «¥,Ic£t h¥v«kt¥u Ubh«¥v«k¡t ḧ§h 'Wh«¤bp̈§K¦n iImr̈ h¦v§h i¥f§cU
'Ubh «¥,IbI £g k’F k ©g Ub«̈k kj̈§n¦,§u 'Ubh «¥,t«y©j k’F k ©g Ub«̈k j©k§x¦T¤J

/Ubh «¥gJ̈§P k’F k ©g Ub«̈k r¤P©f §,U

Legyen hát szent akaratod Örökkévaló Istenünk és őseink Istene, hogy engesztelést adj minden
vétkeinkre, elengedd tévedéseinket és megbocsásd a mi bűneinket.

'iImr̈ §cU x¤b ««t §C Wh¤«bp̈§k Ubt «̈yj̈¤J t§y¥j k ©g
///, ©g «̈s h¦k§c¦C Wh¤«bp̈§k Ubt «̈yj̈¤J t§y¥j k ©g§u

'oh ¦rInU oh ¦rIv kUz§k¦z §C Wh¤«bp̈§k Ubt «̈yj̈¤J t§y¥j k ©g
///sḧ e¤z ««j §C Wh¤«bp̈§k Ubt «̈yj̈¤J t§y¥j k ©g§u
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'o¦h «̈,p̈§G ,©t§nªy§C Wh¤«bp̈§k Ubt «̈yj̈¤J t§y¥j k ©g
///gr̈v̈ r¤m«¥h §C Wh¤«bp̈§k Ubt «̈yj̈¤J t§y¥j k ©g§u

For our failures of love, Adonai our God, we ask forgiveness.
For confusing love with lust,
and for pursuing fleeting pleasure at the cost of lasting hurt.

For using others as a means to gratify our selfish desires,
and for using others as a stepping stone to further our ambitions.

For withholding love to control those we claim to love,
and for shunting aside those we consider too young or too old to be worthy of our consideration.

For hiding from others behind an armor of mistrust,
and for the cynicism which leads us to mistrust the reality of unselfish love.

Teach us to forgive ourselves for all these sins, Adonai our God, and help us to overcome them.

/Ub«̈kÎr¤P©F 'Ub«̈k k©j§n 'Ub«̈k j©k§x ',Ijh¦k§x ©VI «k¡t 'oK̈ªF k ©g§u
Vöál kulám Elo-á szölichot szölách lánu, möchál lánu, kápér lánu!

 /,h¦Jt ¥r§C r¥mIh§k vK̈ ªs§D ,¥,k̈ /k«F©v iIs£t©k ©j¥C©J§k Ubh¥kg̈
/vn̈s̈£tv̈ ,Ij§P§J¦n§F Ubn̈G̈ t«k§u /,Imr̈£tv̈ h¥hId§F UbG̈g̈ t«K¤J

oh¦u£j©T§J¦n o¥v¤J) /ob̈In£v kf̈§F Ub¥kr̈Id§u o¤vF̈ Ub¥e§k¤j oG̈ t«K¤J
(: ©gh¦JIh t«k k¥t k¤t oh¦k§k©P §,¦nU eh ¦rü k¤c¤v§k

oh¦fk̈§N©v h¥f§k©n Q¤k¤n h¥b§p¦k oh ¦sInU oh¦u£j©T§J¦nU oh¦g §rIF Ub§j©b£t©u
Irë§h c©JInU /. ¤rẗ s¥xIh§u o¦h©nJ̈ v¤yIb tUv¤J /tUv QUrC̈ JIsË©v

 /Ubh¥v«k¡t tUv /oh¦nIr§n h¥v§cd̈ §C IZ ªg ,©bh¦f§JU /k ©g©N¦n o¦h©nẌ©C
:I,r̈I,§C cU,F̈©F I,k̈Uz x¤p¤t /Ub¥F§k©n ,¤n¡t /sIg ih¥t
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o¦h©nẌ©C oh¦v«k¡tv̈ tUv vü«v§h h¦F /W¤cc̈§k k¤t ,̈«c¥J£v©u oIH©v T̈ §g ©sḧ§u
:sIg ih¥t /,©jT̈¦n . ¤rẗv̈ k ©g§u k ©g©N¦n

/W¤Z ªg , ¤r¤t§p¦,§C vr̈¥v§n ,It §r¦k Ubh¥v«k¡t vü«v§h W§K v¤U©e§b i¥F k ©g
 /iU, ¥rF̈¦h ,IrF̈ oh¦kh¦k¡tv̈§u /. ¤rẗv̈ i¦n oh¦kUK¦D rh¦c £g©v§k

W¤n§J¦c Ut §r§e¦h rG̈c̈ h¥b §C kf̈§u /h ©S©J ,Uf§k©n§C ok̈Ig i¥E©,§k
 /k¥c¥, h¥c§aIh kF̈ Ug §s¥h§u Urh¦F©h /. ¤rẗ h ¥g§J ¦r kF̈ Wh¤k¥t ,Ib§p©v§k
Ubh¥v«k¡t vü«v§h Wh¤bp̈§k /iIJk̈ kF̈ g©cẌ¦T /Q ¤r¤C kF̈ g ©r§f¦T W§k h¦F

k«g ,¤t oK̈ªf Uk§C©eh¦u /Ub ¥T¦h rë§h W§n¦J sIc§f¦k§u /Uk«P¦h§u Ug §r§f¦h
W§K¤J ,Uf§k©N©v h¦F /s ¤gü ok̈Ig§k vr̈¥v§n o¤vh¥k £g QIk§n¦,§u /W¤,Uf§k©n

:W¤,r̈I,§C cU,F̈©F /sIcf̈ §C Q«k§n¦T s ©g h¥n§kIg§kU th¦v
:s ¤gü ok̈Ig§k Q«k§n¦h vü«v§h

vü«v§h v¤h§v¦h tUv©v oIH©C /. ¤rẗv̈ kF̈ k ©g Q¤k¤n§k vü«v§h vḧv̈§u :r©n¡t¤b§u
:sj̈¤t In§JU sj̈¤t

Álénú lösábéách láádon hákol látét gödulá löjocér börésít, selo ászánu kögoyé há-árácot, völo
sámánu kömispöchot  há-ádámáh, selo sám chelkénu káhem, vögorálénu köchol hámonám,  (sehém
mistáchávim löhevel várik, umitpálölim el él lo yosi-á). Váánáchnú korím umistáchávím umodím lifné
melech málché hámláchím Hákádos Báruch Hú, sehú note sámájim vöjoszéd árec, umosáv jökáró
básámájim mimáál uschinát uzó bögovhé möromím. Hú Elohénú, én od, emet málkénú, efesz zulátó,
kákátúv bötorátó, vöjádátá hájom váhásévotá el-lövávechá kí Ádonáj hú há-Elohím básámájim mimáál
v'ál- háárec mitáchát én od...

Alénu lösabéách laAdon hakol A mi feladatunk, hogy magasztaljuk a mindenség Urát, hogy
méltón tiszteljük a teremtés Alkotóját, hogy nem olyanná tett minket, mint az országok nemzeteit, mint a
föld népeinek családját, hogy osztályrészünket nem a néptömegek sorsára bízta. 

(Miközben énekeljük, meghajolunk, majd kiegyenesedünk:)
VAANÁCHNU KOR’IM UMISTACHAVIM UMODIM LIFNÉ MELECH MALCHÉ

HAMLACHIM, HAKADOS BARUCH HÚ.
Mi meghajlunk, leborulunk és hálát adunk a királyok királyainak Királya, a Szent előtt, áldott

legyen Ő. Hiszen Ő alakította ki az eget, és Ő alapozta meg a földet, fenséges lakhelye odafent az égen,
hatalmának dicsfénye a legfelsőbb magasságokban (található). Ő a mi Istenünk, (rajta kívül) nincs más,
igaz Királyunk, rajta kívül senki sincs, ahogy írva van az Ő Tórájában: „Tudd meg ma, és emeld szívedre,
hogy az Örökkévaló, Ő az Isten, fenn az égen és lenn a földön nincs más”.

Ezért bízunk Benned, Örökkévaló Istenünk, hogy hamarosan meglássuk dicső hatalmadat, hogy
eltávolítsd a bálványokat a földről, hogy a hamis istenek végleg széttörjenek, hogy megjavítsd a világot
mindenható uralmaddal, s mind az ember fiai a Te nevedet szólítsák, hogy Feléd forduljanak a föld

Bét Orim
Jom Kippur Esti Ima

22



gonoszai, hogy megtudja és elismerje a világ minden lakója, hogy Neked hajoljon meg minden térd,
esküdjön fel minden nyelv. Előtted, Örökkévaló Istenünk, hajoljanak meg és boruljanak le, dicső
nevednek tiszteletet adjanak, s vegyék magukra uralmad igáját. Hiszen Tied a királyság, és mindörökké
uralkodni fogsz, ahogy Tórádban írva van: „Az Örökkévaló mindörökké uralkodni fog”. S (az is) írva áll:
„S az Örökkévaló Király lesz az egész földön, azon a napon az Örökkévaló lesz az egyetlen, és neve is
egyetlen”.

(Az ima végén a kántorral együtt énekli a közösség:)
VÖNEEMÁR: VÖHAJÁ ADONÁJ LÖMELECH AL-KOL-HAÁREC, BAJOM HAHÚ,
BAJOM HAHÚ JIJE ADONÁJ ECHÁD USMÓ, USMÓ, USMÓ ECHÁD.

A gyászolók kaddis imája

Reading before the Mourners’ Kaddish

Our thoughts turn to those who have departed this earth:  our own loved ones, those whom our
friends and neighbors have lost, the martyrs of our people, and those of every race and nation
whose lives have been a blessing to humanity.  As we remember them, let us meditate on the
meaning of love and loss, of life and death.

V¥,Ug §r¦f tr̈ §c h ¦S tn̈§kg̈ §C :int /tC̈ ©r V¥n§J J ©S©e §,¦h§u k ©S©D §,¦h
k¥tr̈§G¦h ,h¥C kf̈ §s h¥H©j§cU iIfh¥nIh §cU iIfh¥H©j§C V¥,Uf§k©n Qh¦k§n©h§u

:i¥nẗ Ur§n¦t§u 'ch ¦rë i©n§z¦cU tk̈d̈ £g©C
:tḦ©n§kg̈ h¥n§kg̈§kU o©kg̈§k Q ©rc̈§n tC̈ ©r V¥n§J t¥v§h

v¤K ©g §,¦h§u rS̈©v §,¦h§u t¥¬©b §,¦h§u o©nIr §,¦h§u r©tP̈ §,¦h§u j©C©T§J¦h§u Q ©rC̈ §,¦h
tK̈ ¥g§k tK̈ ¥g§k tuv lhrc /tUv Qh ¦r§C /tJ̈ §sªe §S V¥n§J kK̈©v §,¦h§u
ir̈h¦n£t ©S t,̈n̈¡j¤b§u t,̈j̈ §C§J ªT t,̈r̈h¦J§u t,̈f̈ §r¦C kF̈¦n tK̈ ¥g§k

:i¥nẗ Ur§n¦t§u /tn̈§kg̈ §C
 /k¥tr̈§G¦h kF̈ k ©g§u Ubh¥kg̈ oh¦H©j§u tḦ©n§J i¦n tC̈ ©r tn̈k̈§J t¥v§h

:i¥nẗ Ur§n¦t§u
k¥tr̈§G¦h kF̈ k ©g§u Ubh¥kg̈ oIkJ̈ v¤G £g©h tUv uhn̈Ir§n¦C oIkẌ©v v¤GIg

i¥nẗ Ur§n¦t§u:
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Jitgadál vöjitkadás smé rabá, AMÉN, böolmá divrá chiruté vöjámlich málchuté böchájéchon
uvjoméchon uvchájé döchol-bét-Jiszraél baagalá uvizmán kariv vöimrú: amén.
AMÉN, JÖHÉ SMÉ RABÁ MÖVARÁCH LÖOLÁM ULOLMÉ OLMÁJÁ JITBARÁCH.

Jitbarách vöjistabách vöjitpaár vöjitromám vöjitnaszé vöjithadár vöjitale vöjithalál smé dökudsá
brich-hú. BRICH-HÚ

löéla löélá mikol birchatá vösiratá tusböchatá vönechematá diamírán böolmá vöimrú: amén.
AMÉN.

Jöhé slomó rábó min-somájó vöchájim olénu vöál-kol-Jiszraél, vöimrú: amén. AMÉN.
Osze salom bimromáv, hú jáásze salom alénu vöál-kol-Jiszraél, vöimru: amén. AMÉN.
Dicsérjük és magasztaljuk az Ö nagy nevét, ámen, az Általa teremtett világban, s teljesedjék be

uralma a mi életünkben és napjainkban, s Izrael egész háza életében, mielőbb, s mondjátok együtt: úgy
legyen.
Legyen az Ő neve áldott mindörökké.

Legyen áldott, tiszteletteljes, fenséges, dicsőséges és magasztos az Ő szent neve, aki áldásra
méltó. Áldott Ő!

Minden valaha elmondott áldásmondásnál, ódánál, himnusznál és vigasztaló éneknél
emelkedettebben és magasztosabban, s mondjátok együtt: úgy legyen.

Legyen nagy békesség és élet számunkra és egész Izrael számára, s mondjátok együtt: úgy
legyen.

Aki békét szerez a magasságban, Ő teremtsen a békét, számunkra és egész Izrael számára, s
mondjátok együtt: úgy legyen.

BENEDICTION

And now at the beginning of a New Year, we pray for blessing:
The spirit of insight and knowledge.
The spirit of knowledge and reverence.
May we overcome trouble, pain and sorrow.
May our days and years increase.

 'Ub «¥,«un¦t§u Ubh «¥,Ic£t h¥v«kt¥u Ubh«¥v«k¡t ḧ§h 'Wh«¤bp̈§k¦n iImr̈ h¦v§h
/vëU,§nU vc̈Iy vb̈ä Ubh«¥kg̈ a ¥s©j §,¤X

Yöhi rácon milfánechá, Ádonái Elohénu vélohé ávoténu vöimoténu, setöchádés álénu sáná tová
umötuká

Legyen meg a Te akaratod Örökkévaló. Ajándékozz meg minket egy jó és édes újesztendõvel.

.
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