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EL SZÓ

A magyarországi reformzsidóság f nixmadárként, saját
hamvaiból éledt újjá a huszadik század végén. Ma, 2009
tavaszán már két reform zsidó hitközség m ködik Budapesten, a
Szim Sálom és a Bét Orim. Az utóbbi, amelynek alapító rabbija
vagyok, büszkén tekinti önmagát a rövid élet , de dics séges
múlttal rendelkez  Központi Pesti Reformegylet szellemi
örökösének.

Az 1848 tavaszán, a forradalom kezdetén alakult egylet
hamarosan hitközséggé is formálódott, és az alapító tagok közül
való fiatal, m velt és tehetséges rabbinövendék, Einhorn Ignác
(a kés bbi Horn Ede, neves közgazdász és helyettes államtitkár)
személyében megtalálta lelkipásztorát. Einhorn Ignác, aki a
szabadságharcot szívvel-lélekkel támogatta, Klapka tábornok
seregében tábori papként m ködött, majd a forradalom bukása
után 1849 októberében emigrálni kényszerült. A véletlen játéka,
hogy az egylet új rabbijának, Einhorn Dávidnak is ugyanaz volt
a vezetékneve, mint el djének. Einhorn Dávid, aki kora egyik
kiemelked  rabbija volt, mégsem tudta megakadályozni
Magyarország els  reform zsidó hitközségének feloszlatását,
vagyis a pesti hagyományos anyahitközségbe való kényszerített
beolvasztását. A kormányhatóságok a reformzsidóságban a
forradalom és a liberális eszmék támogatóit látták, ugyanakkor
az állam által elismert pesti hitközség vezet i próbálták
visszaszerezni a magyar zsidó intelligencia legtehetségesebb és
legtehet sebb tagjait, akik elhagyták ket, és a reformhoz
csatlakoztak. A mai napig is eldöntetlen talány a reform
beállítottságú L w Lipót rabbi részvétele a kormány által



összehívott bizottságban, amelynek kifejezett célja volt
Magyarország els  reform zsidó hitközségének feloszlatása.
Annál is inkább, mert a nagyhír  szegedi rabbi Európa egyik
legels  reform rabbijának, az aradi Chorin Áronnak volt h séges
tanítványa és nagy tisztel je. Büchler Sándor, a budapesti
zsidóság történetének krónikása, sine ira et studio, harag és
elfogultság nélkül, megjegyzi: „… a reform-társulat felett
azonnal kimondták a halálítéletet, melyet L w Lipót, kire a
magyar zsidók egyházi statútumainak kidolgozását bízták,
alapszabály tervezetének 245. §-ba foglalt be.”

1852. november 10-én, amikor a Reformegylet születési és
házassági anyakönyveit átadták Schwab L w pesti f rabbinak,
Einhorn Dávid rabbi gyülekezete megsz nt létezni. Einhorn még
mintegy két évig Magyarországon maradt, ahol megírta fontos
német nyelv  filozófiai munkája, a „Das Princip des
Mosaismus” els  kötetét. Pár hónappal kés bb kivándorolt
Amerikába, ahol az amerikai reform zsidóság máig is sokszor
idézett, elismert és köztiszteletnek örvend  vezet je lett.

A következ  mintegy 150 évben szervezett reform zsidóság nem
létezett Magyarországon, noha az ortodox rabbinikus
irodalomban a magyar neológiát sokszor a reformmal
azonosították. Megemlítend , hogy voltak pozitív kísérletek egy
reform zsidó egyesület létrehozására, mint például a jeles

vészettörténész és muzeológus, Naményi Ern  és barátainak
1934-ben alapított Ézsajás Vallási Társasága. Ez az
„asztaltársaság” soha nem vált hitközséggé, de tagjai többek
között egy reform irányzatú peszachi Haggádát is publikáltak. A
magyar neológ rabbik között néhányan szimpatizáltak a
reformmal, például dr. Rosenberg Sándor aradi, valamint dr.
Kecskeméti Lipót nagyváradi f rabbik.

Személyes élményeim és beszélgetések alapján mondhatom,
hogy a Rabbiképz  Intézeti professzoraim közül dr.
Benoschofszky Imre országos f rabbi, aki vallásbölcsészetet és
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homiletikát tanított, a reform felé hajlott. Világhírnek örvend
rektorunk, Dr. Scheiber Sándor, aki ugyan ragaszkodott a
hagyományos liturgiához és elhatárolta magát az imakönyvi
újításoktól, teológiai nézeteiben mégis legközelebb állt a
reformhoz és talán ezért érezte látogatásai során annyira otthon
magát az amerikai reform zsidó rabbiképz  intézet, a Hebrew
Union College-Jewish Institute of Religion falai között.

A budapesti Rabbiképz  Intézet (a mai OR-ZSE) Amerikában
él  végzettjei közül többen, mint reform rabbik m ködtek. (A
teljességre való törekvés nélkül hadd említsünk csupán egy pár
nevet: Dr. Fábián Tibor, Dr. Hevesi Ferenc, Dr. Szenes Mihály,
Dr. Szirtes László). E sorok írója is, az Egyesült Államokba
kerülvén a reform zsidóságot választotta, és 35 éven keresztül, a
sors iróniája folytán Budapestt l kezdve mindig b bet s
városokban tevékenykedett.

Mint sokan a bevándorlók közül, én is a New York-i
Brooklynban kezdtem, majd folytattam a Massachusetts
állambeli Boston környéki Belmont kertvárosban és végül a
kaliforniai Berkeley Beth El templomában, ahol
visszavonulásomkor a Rabbi Emeritus címmel tiszteltek meg.
Amerikában oly sokat tanultam és szeretném tudásomat és
tapasztalataimat megosztani mindazokkal, akiket érdekel a
zsidóság eszmevilágának hagyománytisztel , de mégis modern,
progresszív értelmezése.

A kis könyv Reform zsidóság: Egy zsidó életmód, amelyet most
kap kezébe az olvasó, ezt a célt szolgálja. Szerz je, Charles
(Chuck) Kroloff, az Amerikai Rabbik Központi
Konferenciájának (Central Conference of American Rabbis)
prominens tagja, aki az ezredfordulón elnöke volt ennek a több
mint 1800 reform rabbit magába foglaló testületnek. Chuck is,
mint jómagam, Rabbi Emeritus, aki 36 éven keresztül volt
vezet  rabbija az Emanu-El templomnak a New Jersey állambeli
Westfield-ben.
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Kroloff rabbi könyvecskéje nagy népszer ségnek örvend az
Egyesült Államokban, ahol esküv kön és más fontos életciklus
szertartásoknál az ünnepl  családok gyakran ajándékként adják
ezt a rövid, de fontos m vet a résztvev k felvilágosítására. A
Reform zsidóság: Egy zsidó életmód alapján több tízezer ember
ismerte meg a zsidóság legfontosabb tanításait. Reméljük, hogy
a m  magyar kiadása a tengerentúlihoz hasonlóan sikeres lesz.

Hálás köszönet illeti Charles Kroloff rabbit, valamint a Ktav
Könyvkiadót, akik azonnal, készségesen és örömmel járultak
hozzá a m  magyar nyelv  publikálásához. Szívb l jöv
köszönetünket fejezzük ki a Cionista Világszövetségnek a
fordítási és a nyomtatási költségekhez való hozzájárulásukért.
Riszovannij Mihály mesterien ültette át magyarra az angol
szövegeket és a Bét Orim alelnöke, Hajnal György a hivatásos
szerkeszt ket is felülmúlta. Testvéri szeretettel köszönöm meg
bátyámnak, Raj Tamás f rabbinak, hogy a nyomtatást
ellen rizte.

Befejezésként imával fordulunk az Örökkévalóhoz és mondjuk a
Zsoltáros szavával: „Mutasd meg útjaidat, Örökkévaló, irányíts
engem ösvényeidre” (XXV: 4).

Budapest, 2009. tavasz

Raj Ferenc
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1.  FEJEZET
Mi a reformzsidóság?

A judaizmus a világ egyik nagy vallása, 13 millió követ vel
világszerte. Hatmillióan Észak-Amerikában, ötmillióan
Izraelben élnek, a maradék zsidóság pedig számos más
országban, f leg Franciaországban, Nagy-Britanniában, Német-
országban, Oroszországban és Magyarországon. A judaizmus
közel négyezer éve keletkezett, amikor Ábrahám, isteni
sugallatra, elhagyta atyja házát és elindult az Ígéret Földjére,
Kánaánba, amelyet ma Izrael Földjének nevezünk. A Biblia
leírja a zsidó nép fejl dését, a gazdag hagyományokat és
hasznos törvényeket, amelyek mind a mai napig vezérelték a
zsidókat, a zsidó  egyéneket és az egész zsidó népet is. A
judaizmus legfontosabb alapja az er s istenhit, a Tóra szentsége
és a zsidók kölcsönös felel sségvállalása egymás és az egész
emberiség iránt.

A reformzsidóság a zsidó nép történelmében és irodalmában
gyökerezik. A prófétáktól, a Talmudból és a rabbinikus
kommentárokból megtanultuk, hogy hagyományainkat újra kell
értelmezni és át kell alakítani ahhoz, hogy sikeresen vegyük az
új id k új kihívásait. A reformzsidóság, mint a legnagyobb zsidó
mozgalom, a hagyományban gyökerezik, de elkötelezett a
változás iránt is.

A reformmozgalom Németországban keletkezett 200 évvel
ezel tt.
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A reformzsidóság:

bátorít a zsidó hagyományok tanulására és tiszteletére.
elvárja, hogy felhasználjuk ezeket a tanításokat életünk
morális és erkölcsi elmélyítésére, a zsidó életút
létrehozásában.
segít felfedezni hagyományainkban a spiritualitás gazdag
forrásait, amelyek segítenek közel kerülni Istenhez.
felszólít a zsinagógák, a zsidó közösség, Izrael államának
támogatására, beleértve minden zsidó azonos jogait
Izraelben.

A reformzsidóság a társadalmi problémák megoldásában
alkalmazza a zsidó értékeket, úttör  szerepet játszva az emberi
és polgári jogok megvalósulásáért, valamint a szegénység ellen
folytatott küzdelemben. Ezt a folyamatot Tikkun Olam-nak, a
Világ Megjavításának hívjuk.

A reformzsidóság a nemek teljes egyenjogúságának
elkötelezettje a zsidó élet minden területén, így n kb l is
válhatnak rabbik, kántorok, közösségvezet k és komoly
tóratudósok. 1972-ben Sally Priesand személyében felavatták
Észak-Amerika els  n i rabbiját, miután befejezte rabbinikus
tanulmányait a Hebrew Union College-ben, az észak-amerikai
zsidóság egyik rabbiképz jében.* A reform zsidó mozgalom
élenjárt az imakönyvek reformjában, a vegyes házasságban él
családok elérésében, és minden zsidó bevonásában a zsinagógai
életbe, függetlenül a nemi irányultságától.

Több mint 900 zsinagógájával és milliós tagságával, mely
Észak-Amerikában a Reform Zsidó Unióban (URJ, Union of
Reform Judaism) tömörül, a reformmozgalom széleskör
ifjúsági programokat szponzorál, ifjúsági táborokat és minden
korosztályra kiterjed  zsidó oktatási hálózatot tart fenn,

ködteti a washingtoni Religious Action Center-t továbbá

•
•

•

•
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számos kiadványt jelentet meg, amelyek tanítanak és
inspirálnak.

Az amerikai reform rabbiképz , a Hebrew Union College –
Jewish Institute of Religion campusaiban – Cincinattiben,
Jeruzsálemben, Los Angelesben és New Yorkban – rabbikat,
kántorokat, zsidó oktatókat és közösségi vezet ket képeznek ki
nemcsak a reformzsidóság, de minden zsidó közösség
szolgálatára. Az Amerikai Rabbik Központi Konferenciája
imakönyveket és oktatási segédanyagokat ad ki és támogatja
tagjainak – világszerte több mint 1800 reform rabbinak – a
munkáját.

A reformzsidóság intézményeinek listája megtalálható a 12.
fejezetben.

*Európa els  n i rabbiját Németországban avatták fel 1935-ben.
Regina Jonas a holokauszt áldozata lett, elfelejtették, neve és
(úttör ) szerepe az 1990-es évek óta lett újra ismert.
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2.  FEJEZET
Miben hisznek a reform zsidók?

A zsidóságot régóta a sokféleség egészséges hagyománya
jellemzi. Nem minden zsidó hitt ugyanúgy – sem a Bibliában,
sem a Talmudban, és semmiképpen sem a modern id kben. A
gondolat és a hit szabadsága a reformzsidóság egyik legf bb
jellemz je. A reform zsidók nyugodtan feltehetik kérdéseiket
Istenr l, imádságról, Tóráról és a zsidóság minden alapvet
tanításáról. A Tóráról, a zsidó élet alapjáról szól majd a
harmadik fejezet.

Isten

A reform zsidók hisznek Istenben, de nem mindenki hiszi
pontosan ugyanazt Istenr l. Sokan hisznek egy személyes
Istenben, aki gondunkat viseli, meghallgatja imádságainkat,
velünk van és támogat a szenvedésben vagy krízishelyzetben.
Másoknak Isten egy transzcendens, hatalmas er  vagy hatalom,
mely mintegy morális szellemként m ködik a világegyetemben.
Egyesek úgy érzik, Isten leírható, mint a lelkiismeret bennünk
megszólaló „csendes, kis hangja”. A zsidóság számára alapvet
gondolat, hogy Isten Egy, s mi, emberi lények társai vagyunk a
világ jobbá tételében. Néhány reform zsidó agnosztikusnak vagy
akár ateistának is gondolhatja magát, de k is részei a
reformzsidóság családjának. A spiritualitás fontos téma a zsidó
életben. Egy kortárs zsidó gondolkodó, Arthur Green segít
megérteni ezt a gondolatot:
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„A spiritualitás a vallás szemléletének egy formája, mely
els dleges feladatának tekinti az emberi lélek vagy szellem

velését és feltöltését. E felfogásban minden embernek van
egy bels  élete, melyet fejleszthet. Ez a „bens ség” mélyebbre
hatol, mint a lélektani vizsgálatok szokásos tárgya, nem
magyarázható meg freudi vagy más pszichológiai fogalmakkal.
Személyek közötti, mely eljut az egyénen túlra is, összekötve t
a többi Énnel és a világegyetem egyedüli Lelkével vagy
Énjével, melyet Istennek hívunk. Isten eme bels  élet m velésén
keresztül érhet  el a tapasztalat alapján.” (Restoring the Aleph:
Judaism for the Contemporary Seeker).

Imádság

A vélemények sokféleségének része, hogy különböz  reform
zsidóknak különböz  dolgokat jelent az imádság is. Egyesek
érzik, hogy megtapasztalhatják Isten válaszát a gyógyulásért,
megbékélésért, nehéz körülmények elviseléséért, békéért
mondott imáikra. Mások úgy tekintenek az imádságra, mint
véges létezésünk meghaladásának és az önmagunkon túlmutató
er vel vagy szellemmel való kapcsolatnak az útjára. S vannak,
akik úgy érzik, hogy az imádság els dleges célja az
önmagunkkal való spirituális társalgás.

Abraham Joshua Heschel, a huszadik század egyik legnagyobb
zsidó gondolkodója és társadalmi aktivistája ezt mondta az
imádságról:

Az imádság több célt szolgál. Szolgálja a bels  élet védelmét a
feledést l. Szolgálja a gyötrelmek enyhítését. Szolgálja az Isten
titokzatos kegyelméb l és vezetéséb l való részesedést.
Végeredményben, az imádságot nem kell úgy megtapasztalni,
mint egy valamiért véghezvitt tettet. Azért imádkozunk, hogy
imádkozzunk. Imádkozni annyit tesz, mint kinyitni egy ajtót,
melyen Isten és a lélek is beléphet.
(Understanding Jewish Prayer. Jakob Petuchowski, Ktav, p.71)
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Heschel rabbi gondolatát folytatva:

Az imádság meghívja Istent, hogy betöltse jelenlétével
szellemünket, hogy érvényesüljön akarata az életünkben.
Az imádság nem hoz vizet a kiszáradt földekre, nem javítja meg
az eltört hidat, és romos várost sem épít újjá.

De az imádság vizet adhat a kiszáradt léleknek, megjavíthatja az
eltört szívet és újjáépítheti a meggyengült akaratot.

Az imádság héber szava a tfilá. Héber gyöke, visszaható
formában azt jelenti: „megvizsgálni magát”. Az imádság segít
befele tekinteni, úgy látni magunkat, ahogyan talán Isten lát
minket.

Tikkun Olám – a Világ Megjavítása

A reform zsidók hisznek abban, hogy a társadalmi igazságosság
a zsidó lét egyik központi eleme, hogy minden jócselekedet,
melyet véghezviszünk, el bbre viszi Isten célját a Földön.

A Kabala misztikus hagyománya azt tanítja, hogy a világ
teremtésekor számtalan isteni szikra szóródott szét a világban. A
zsidók feladata, hogy ezeket a szikrákat összegy jtsék és az
igazságosság, a jóság egyetlen hatalmas fényévé egyesítsék. A
világnak eme megjavítását Tikkun Olámnak hívják. Intézményi
szinten a reformzsidóság washingtoni Vallási Cselekvési
Központja segít a cél megvalósításában. Számos módon
„javíthatjuk meg a világot”, például:

ételt oszthatunk az éhez knek
betegeket látogathatunk
támogathatunk rászoruló diákokat
választási aktivitásra buzdíthatjuk polgártársainkat

•
•
•
•
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A Cedaká, a jócselekedetek sora a társadalmi igazságosság
egyik egyéni formája. Bár a cedakát gyakran „jótékonyságnak”
fordítják, szószerinti jelentése: „igazságosság”. Az igazságos
életforma egyik útja éppen az, hogy jócselekedeteket valósítunk
meg, beleértve az hozzájárulásunkat az arra érdemes célokhoz –
az adakozást.

Szokás adományt adni újszülött érkezésekor, Bár vagy Bát
Micvá alkalmával, érettséginél, házasságkötéskor. Szintén
helyénvaló az adomány valakinek az emlékére, aki nemrég
hunyt el vagy halálozási évfordulója, járcejt-je van.

Maimonides, a nagy XII. századi zsidó filozófus, akit
Rambamnak is neveznek, azt tanította, hogy a cedákának a
következ  nyolc foka van (a legalacsonyabbal kezdve):

Vonakodva, szabadkozva, sajnálkozással adni
Kevesebbet adni a kelleténél, de jóindulattól vezérelve
Annyit adni, amennyit kell – de csak miután megkérnek rá
Azel tt adni, hogy megkérnének rá
Úgy adni, hogy nem tudjuk, kinek – az adományozott
azonban ismeri az adományozót
Úgy adni, hogy nem fedjük fel identitásunkat
Úgy adni, hogy sem az adományozó, sem az adományozott
nem ismerik egymást
Segíteni a másiknak önfenntartóvá válni, például
vállalkozáshoz kezd két adunk ajándék vagy kölcsön
formájában, alkalmazzuk t vagy segítünk munkahelyet
találni

Hiszünk benne, hogy az ember Isten képmására lett teremtve és
minden élet értékes. Hagyományunknak megfelel en: „ha valaki
megment egy embert, az olyan, mintha az egész világot mentette
volna meg”. A zsidóság azt tanítja, hogy az életmentés minden
más felel sséget megel z. Elhanyagolhatjuk a vallási
kötelezettségeket, például a Szombat megtartását vagy a Jom

•
•
•
•
•

•
•

•
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Kippur-i böjtöt is, hogy életet mentsünk. A reform zsidók
támogatják a szervadományozást is – életmentés vagy gyógyítás
céljából.

Tikkun HaNefes – a lélek megjavítása

A reform zsidók hisznek abban, hogy figyelnünk kell a bels
életünkre is. Számos útja van a bels  élet megközelítésének.
Ezek közé tartozik az imádság, a meditáció, a tanulás és az
éneklés. Bár néhányan szeretnek egyedül kiteljesedni ezekben a
tevékenységekben, de olyan zsidó közösségben lenni, ahol a
többiek is osztoznak céljainkban, csak fokozhatja ezt a
tapasztalatot. A zsinagóga számos módot kínál arra, hogy
elmozdulhassunk ebbe az irányba. A társas tanulás formái, a
chávurot, vagy kallot olyan kis csoportok vagy tanulópárok,
melyek szintén a személyes zsidó növekedést segítik el .

Sálom – béke

A reform zsidók hisznek a béke keresésének szükségességében.
Ézsaiás próféta tanította:

És összetörik kardjaikat kapákká és dárdáikat
kacorokká; nem emel nemzet nemzet ellen kardot és
nem tanulnak többé háborút!  (IMIT fordítás)

A zsidóság a népek és nemzetek közötti konfliktusok lezárásáért
száll síkra. De a Sálom többet jelent, mint a háború hiánya. A
Talmud szerint „a Tóra egésze a béke el segítéséért van”. A
sálom szó a héber SLM t l ered, melynek jelentése „teljes”,
„egész”. Ez a emberek közötti és a nemzetek közötti harmonikus
kapcsolatra utal, és Isten valamennyi teremtménye iránti
tiszteletre, beleértve a természeti környezetet.

Az egyik legszebb ima a zsidó hagyományban:
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lM̈  l ©r§e Epi¥lr̈ mFlẄ d¤U £r©i `Ed ein̈Fx§n¦A mFlẄ d¤UFr
:o¥n῭  Ex§n¦̀ §e  mc̈ ῭  i¥p §A lM̈  l ©r§e l ¥̀ẍ§U¦i

OSZE SALOM BIMROMÁV, HU JÁÁSZE SÁLOM ÁLÉNU,
VEÁL KOL JISZRÁÉL, VEÁL KOL BNÉI ÁDÁM VEIMRU:

ÁMÉN

Aki békét teremt a magasságban,  hozzon békét ránk, Izrael
egész népére és az egész emberiségre. Ámen.

A zsinagóga

A reform zsidók hisznek abban, hogy a zsinagóga a zsidó nép
központi intézménye. A hagyomány szerint a zsinagógának
három funkciója van: bet tfilá – az imádság háza, bét midrás –  a
tanulás háza, és bét knesszet – a gyülekezés háza.

A reformzsinagógák helyet biztosítanak a gyermekeknek és
feln tteknek szervezett zsidó oktatási programoknak, vallási
szertartásoknak és ünnepek megtartásának, társadalmi és
közösségi eseményeknek, rabbinikus tanácsadásnak, zsidó zenei
alkalmaknak, ifjúsági és egyéb korosztályi csoportoknak. A
zsinagógák támogatják Izraelt és közösségi programokat
szerveznek a betegeknek, özvegyeknek, lakáshoz kötötteknek is.

Minden zsidónak tartoznia kell valamelyik zsinagógához és a
gyerekeknek zsidó nevelést kell kapni. Ha a zsinagógai
tagságnak anyagi meggondolások állnak útjában, minden
zsinagóga kész megfelel  megoldást találni. A zsinagógában
foglalkoztatottak közé tartoznak: egy vagy több rabbi, kántor,
nevel , ügyvezet , ifjúsági vezet , programszervez  és
kisgyermeknevel  is.  Néhány zsinagógának csak kb. 20 család
a tagja, mások elérhetik a 1-2 ezer családos taglétszámot is.
Legyen akár nagy, akár közepes, akár kicsi egy zsinagóga, az
otthonnal együtt az a hely, ahol „zsidóvá válunk”.
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Kívülállók bevonása – outreach

A reformzsidóságot jobban érdekli a hidak építése, mint a
határok meghúzása. Nagyon figyelünk a bevonásra és keveset a
kizárásra. Szívesen fogadjuk a zsidóság iránti érdekl dést, akár
tanulási célból, akár betérési szándékkal. A vegyes házasságok
felé történ  kéznyújtás – a reform zsidóság egyik jellemz je
1979. óta – több tízezer, vegyes házasságban él  embernek adta
meg a vallási megújulás élményét és a zsidó jöv ben való
részvétel lehet ségét.

A reform zsinagógák számos csoportot indítottak nem zsidóknak
és közösségekhez nem köt  zsidóknak a zsidó nép gazdag
hagyományainak megismerésére. A legtöbb közösségben
szerveznek rövidebb („A zsidóság íze”) és a hosszabb
(„Bevezetés a zsidóságba”) tanfolyamokat, melyek megnyitják
az ajtókat mindazok el tt, akik zsidó élményt és kapcsolatokat
keresnek.

A vegyes házasságban él  párokat is sok szeretettel fogadják a
reformzsinagógákban: aktívan részt vesznek a zsinagógai élet
majdnem minden területén, gyermekeik pedig teljes
elfogadottságot élveznek a közösségben. Miközben azt
reméljük, hogy a nem zsidó partner majd betér az esküv  után
vagy el tt, arra bíztatjuk ket, hogy tanuljanak a zsidóságról és
találjanak szellemi beteljesülést vallásunkon belül. A zsidó
otthon és a zsidó életmód összehasonlíthatatlanul gazdagítja a
családi életet és er síti a zsidó népet.

A zsidóság aktívan nem térít. Nem küldünk misszionáriusokat,
hogy nem zsidókat térítsenek be. Azonban ha egy nem zsidó
szeretne tanulni a zsidóságról és kifejezi szándékát a betérésre,
mindenképpen talál zsinagógákat és rabbikat, ahol segítséget
kaphat. A betérés folyamata magába foglalja a rabbival vagy a
kántorral való kapcsolatfelvételt, intenzív tanulási folyamatot,
részvételt a zsinagóga és a zsidó közösség életében és a
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személyes elkötelezettség kinyilvánítását arról, hogy a betér  a
zsidó nép részévé kíván válni. A betérési folyamat id tartama
egy és több év között mozog, a folyamat intenzitásától és a rabbi
által szabott feltételekt l függ en.

17



3.  FEJEZET
Mi a Tóra?

A reform zsidók, mint a legtöbb zsidó, hisznek abban, hogy a
Tóra hitünk alapja. Tágabb értelemben a Tóra magába foglalja a
zsidó hagyományokat, törvényt, történelmet és etikát. Az egész
zsidó tanulásra vonatkozik a fogalom, mely a zsidó élet és hit
alapja volt és maradt. Szó szerint a „Tóra” tanítást jelent, de
jelenti azt a pergamentekercset is, amelyik központi helyet
foglal el a zsinagógában és a Frigyszekrényben (az Aron
haKodes-ben) található. A tóratekercset egy szakképzett írnok (a
szofér) írja, tartalma pedig a Biblia els  öt könyve: latinul
Genezis, Exodus, Leviticus, Numeri és Deuteronomium, héberül
Börésit, Semot, Vájikrá, Bámidbár, Devárim. Az öt könyvet
együttesen Chumás-nak is nevezik.

Az 1999-ben kiadott Reform Zsidó Elvek-ben az Amerikai
Rabbik Központi Konferenciája a következ ket állapítja meg:
„Becsben tartjuk a Tórában megnyilvánuló igazságot, mely Isten
folyamatos kinyilatkoztatása népünk felé és népünk folyamatos
kapcsolata Istennel”.

A legtöbb zsinagógában Tóra-kommentárok is találhatók,
melyek a héber szöveg mellett fordításokat, részletes – régi és
modern – kommentárokat is tartalmaznak. Ezeket a könyveket,
mint az imakönyveket, jobbról balra lapozzuk és olvassuk, a
héber írásnak megfelel en. A kommentárokat önállóan vagy
rabbival, tanulócsoportban is olvashatjuk, gyakran a szombati
istentisztelet el tt.
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A zsidó hagyomány további fontos könyvei a Misna és a
Talmud, melyek a mózesi könyvekre épülnek. A negyedik
fejezet ismerteti, hogyan használjuk a tórai olvasmányokat a
szombati istentiszteleteken.

Amikor Tórát tanulunk, vagy más zsidó szövegeket
tanulmányozunk, ezt mondjuk:

ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i dŸ©̀ KExÄ
:dẍFz  i ¥x§a ¦c§A wFq£r©l EpË¦v§e eiz̈e§v¦n§A EpẄ §C¦w x¤W£̀

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM
ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÁÁSZOK

BÖDIVRÉ  TORÁ.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya,
aki törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk,

hogy a Tóra szavaival foglalatoskodjunk.
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4. FEJEZET
Istentisztelet a reform zsinagógában

A zsinagógai imádkozást általában kántor vagy rabbi vezeti, de
laikusoknak is megengedett. A zene központi szerepet játszik a
zsidó imádkozásban. A kántor, aki a zenés részeket vezeti,
nemcsak hagyományos, de kortárs dallamokat is felhasználhat,
melyek közül számos a zsidó ifjúság körében is népszer .

Zsidók imádkoznak reggel (ezt a szertartást Sáchrit-nak
nevezzük), délután (ennek neve Minchá) és este (ez a Mááriv
ima). A délutáni és az esti imák gyakran egy egységet alkotnak.

A zsidó imádságnak világos szerkezete van. Röviden, a
következ  menetrendet követjük szombaton délel tt:

Áldások és hálaadás, énekekkel és zsoltárokkal
Felhívás a szolgálatra, bevezetésekkel
Smá és áldásai
Ámidá, a F imádság
Tóraolvasás
Prédikáció vagy Tóramagyarázat (dvár torá)
Befejez  imádságok

Sok zsidó férfi (számos helyen a n k is) tállitot, azaz imasálat
visel szombat reggel és az istentisztelet alatt. Ezt bizonyos tórai
parancsolatok megtartásaként teszik. A férfiak (egyes helyeken

k is) fejfed  gyanánt kippát viselnek (ezt régebben
sábeszdeklinek is nevezték). A tállit felvételekor a következ
áldást mondjuk:

•
•
•
•
•
•
•
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.eiz̈F§v¦n§A EpẄ §C¦w x¤W£̀ .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ .dëd§i dŸ©̀ KExÄ
:zi¦vi¦v©A s¥H©r§z¦d§l EpË¦v§e

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM
ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÖHITÁTÉF

BÁCICIT.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk, hogy a

tállitba burkoljuk magunkat.

A szombat reggeli istentisztelet dicsér  versekkel, zsoltárokkal
indul (ezek neve Pszukéj de-zimrá). Ahogyan azt Lawrence
Hoffman – ismert reform rabbi, a liturgia professzora a Hebrew
Union College-ban – megfigyelte, ezek a versek „imádság el tti
imádságnak is tekinthet k. Szerepük a bemelegítés, annak
felismerése, hogy az imádságot nem lehet parancsra
megkezdeni”.

Az istentisztelet a Bárchuval, a Smá-val és áldásaival
folytatódik. A Bárchu felhívásában az el imádkozó mintegy
felhívja a közösséget Isten áldására, melyre a közösség a
dicséret szövegével felel.

A Smá a zsidók központi hitvallása. Ebben megvalljuk Isten
egységét, melyben a zsidó nép a bibliai id k óta hisz.

:cg̈ ¤̀ dëd§i Epi¥dl¡̀ dëd§i l ¥̀ẍ§U¦i r©n§W
SMÁ JISZRAÉL, ADONÁJ ELOHÉNU, ADONÁJ ECHÁD!

Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló
egyetlenegy!
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A Smá egy további szakaszt is magába foglal, mely a veáhávtá
szóval kezd dik: „Szeresd az Örökkévalót, Istenedet teljes
szívedb l, teljes lelkedb l és teljes valóddal”.

A Smát követ Mi chamocha egyfajta nyilatkozat: megidézi az
Egyiptomból való kivonulást, a Vörös-tenger szétválását és Isten
erejét.

Az állva elmondott Ámidá a zsidó istentisztelet központi
imádsága. Dicsérettel kezd dik és hálaadással végz dik. Az
Amidát csendes ima követi, mely alkalmat teremt a személyes
meditációra.

Szombaton (valamint hétf n és csütörtökön) az istentisztelet
keretében felolvasunk a Tórából. A felolvasandó tórai
hetiszakaszokat (héberül: párásá) úgy osztják be, hogy a
liturgiai év végén, a Tóra Örömünnepén (Szimhát Torá) a teljes
tóratekercs végére jussanak. Rendkívül inspiráló arra gondolni,
hogy a világ szinte minden zsinagógájában éppen ugyanazt a
szakaszt olvassák! Ezzel is er södik a zsidók közötti szellemi
kapcsolat.

A Tórához való – megtisztel  – felhívást alijának,
„felmenésnek” nevezik. További megtiszteltetés a tóratekercs
felemelése (hagbaá), összetekerése, díszeinek felrakása és
„felöltöztetése” (glilá). A következ  áldást mondjuk a Tórából
való felolvasás el tt:

ml̈Fr§l Kẍa§n©d dëd§i KExÄ  :Kẍa§n©d dëd§i z¤̀  Ek §xÄ
:c ¤rë

EpÄ x©gÄ x¤W£̀  .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
.dëd§i  dŸ©̀  KExÄ .FzẍFY z¤̀  Epl̈  o©zp̈§e .mi¦O ©rd̈ lM̈¦n

:dẍFY©d o ¥zFp
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BÁRCHU ET ÁDONÁJ HÁMÖVORÁCH – BÁRUCH ÁDONÁJ
HÁMÖVORÁCH, LÖOLÁM VÁED!

BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM,
ÁSER BÁCHÁR BÁNU MIKOL HÁÁMIM, VÖNÁTÁN
LÁNU ET TORÁTO, BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, NOTÉN

HÁTORÁ

Áldjátok az Örökkévalót, az áldottat!
Áldassék az Örökkévaló, az Áldott, örökön örökké!

Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki
kiválasztott bennünket mind a népek közül, és nekünk adta
Tóráját. Áldott vagy Örökkévaló, a Tóra adományozója.

A tóraolvasás után a következ  áldást mondjuk:

Epl̈ o ©zp̈ x¤W£̀  .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
.dëd§i  dŸ©̀  KExÄ .Ep¥kFz§A r©hp̈ ml̈Fr i¥i©g§e z¤n¡̀  z ©xFY

:dẍFY©d o ¥zFp
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM,
ÁSER NÁTÁN LÁNU TORÁT EMMET, VECHÁJÉ OLÁM
NÁTÁ BÖTOCHÉNU, BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, NOTÉN

HÁTORÁ

Áldott vagy Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki nekünk
odta az igazság Tanát és öröklétet ültetett belénk. Áldott vagy

Örökkévaló, a Tóra adományozója.

A tóraolvasás után a rabbi írásmagyarázatot tart, melyet Dvár
Torá-nak is neveznek. Az írásmagyarázat általában kapcsolódik
a hetiszakaszhoz, s alkalmat ad a rabbinak, hogy a személyes
etikával, nemzeti vagy nemzetközi eseményekkel, Izraellel,
teológiával, imádsággal, értékekkel, családdal a zsidó életúttal
vagy a zsidó néppel kapcsolatos kérdésekr l beszéljen.
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Az istentisztelet az Álénu imádsággal folytatódik, mely Isten
hatalmának és egyetemességének az elismerése, valamint
történelmünknek az Örökkévaló keresésének útján. Az
istentiszteletet a nemrég elhunytak nevének felolvasásával zárul.
Megemlítjük azokat is, akiknek halálozási évfordulójuk (járcejt)
van a napokban. A gyászolók Káddis imádsága az Istenbe vetett
hitet fejezi ki, még a személyes veszteségek idején is (lásd. 8.
fejezet).

24



5.  FEJEZET
Bár és Bát Micvá, zsidó nevelés

A zsidó nevelés a zsidó otthonban kezd dik. Els  éveiben a
zsidó gyerek otthon az áldásokat, dalokat, gyertyákat, képeket
figyelve tanul. Hatnak rá mindazon vallási tárgyak, melyek
pozitív zsidó atmoszférát teremtenek a gyermek születését l
kezdve. Amikor a szül k otthon, majd a zsinagógában a zsidó
életmódot gyakorolják, mindig példát mutatnak gyermekeiknek.

Az óvoda – melyet a zsinagóga vagy a hitközség tart fenn –
meger síti ezeket a tapasztalatokat. Amikor a gyerekek
iskoláskorúvá válnak, bekapcsolódnak a zsinagógák vallási
nevelési programjaiba vagy zsidó iskolába mennek (amennyiben
ilyen m ködik). Ne feledjük: sosem lehet elég korán elkezdeni a
zsidó nevelést. Amikor a gyerek a zsidó tanulás új szakaszába
lép, el lehet mondani a sehechejánu áldást (lásd 8. fejezet).

Bár és Bát Micvá

A zsidó hagyományoknak megfelel en a fiúgyermek
tizenharmadik születésnapján, a leánygyermek pedig tizenkét
évesen éri el vallási érettségét. Mivel a reformzsidóság a fiúkat
és a lányokat egyenrangúan kezeli, a tizenharmadik életév az,
amikor minden fiataltól elvárható a parancsolatok teljesítése,
amikor már nem tekinthet k kiskorúnak a zsidó élet területén.
Ez például azt jelenti, hogy a fiú vagy a lány beleszámít a
minján-ba (a vallásos szertartásokhoz szükséges tíz személy). A
Bár Micvá szó szerint azt jelenti: „a parancsolat fia”, a Bát
Micvá pedig: „a parancsolat lánya”.
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Az a gondolat, hogy egy fiú vagy egy lány a törvény alanyává
válik, közel kétezer évre megy vissza, a Talmud korába. De az a
speciális szertartás, amelyben egy tizenhárom éves fiút
felhívnak a Tórához, csak körülbelül ötszáz éves. Az els  Bát
Micvát az Egyesült Államokban Judith Kaplan Eisenstein
számára tartották, aki apja, Rabbi Mordechai Kaplan New York
City-beli zsinagógájában járult a Tóra elé 1922-ben.* Kaplan a
zsidóság „rekonstrukcionista” irányzatának volt a megalapítója.
Reform zsinagógában az els  feljegyzett Bat Micvára 1931-ben
került sor.

Ugyan a Bár és Bát Micvá szertartása nem szükséges ahhoz,
hogy egy zsidó fiú vagy lány nagykorúnak számítson, a legtöbb
gyerek mégis részt vesz benne, mivel csodálatos vallási
élményben lehet része. A szertartást általában szombat reggel
tartják, amikor a fiatalt felhívják Tórához, majd Haftarát olvas
(a prófétai könyvekb l származó részletet, mely kapcsolódik a
hetiszakaszhoz). Vezeti a szertartás egy részét és
írásmagyarázatot is tarthat. A Bár és Bát Micvá szertartást több
éves tanulási id szak el zi meg a zsidó történelem, a vallási
hagyományok és a héber nyelv terén. A tanulás és a kapcsolódó
„micvá projekt”, a közösség életében végzett munka, elmélyíti a
Bár és Bát Micvá szertartás jelentését.

A Bár és Bát Micvá semmiképpen sem jelenti a gyermek zsidó
nevelésének végét. Éppen ellenkez leg: olyan esélynek kell
tekinteni, amikor az elsajátított tudást tovább használhatják a
közösség szolgálatában, még jobban elmélyedhetnek a zsidó
tanulmányokban, elsajátíthatják a zsidó életutat.

A Bár és Bát Micvá eseménye lehet séget biztosít a
családoknak és barátaiknak, hogy összejöjjenek és ünnepeljenek
a zsidó fejl dés és tanulás alkalmából. Az ünnepség ne legyen
kirívó, összpontosítson a zsidó értékekre és kövesse cedáká
adomány is, nemes célra.
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Konfirmáció

Az észak-amerikai reform zsidóság körében elterjedt a
„konfirmáció” szertartása, 16 éves kor körül. Ennek során a
fiatalok életkoruknak és érdekl désüknek megfelel  témákat
járják körbe, mint pl. Isten, etikai dilemmák, zsidó élet az
egyetemen, szerelem, szexualitás és a házasság. Míg a Bár és
Bát Micvá egy egyéni élmény, a konfirmáció lehet séget
biztosít a csoportos zsidó tanulásra és az ebb l fakadó
csoportélményre, köt désre. Számos konfirmációs csoport közös
utazásokat, táborozásokat szervez. A konfirmációra rendszerint
májusban vagy júniusban, Sávuot körül kerül sor. A konfirmáció
19. századi újítás volt, a tíz éves zsidó tanulás id szakának
megünneplésére. A nyugati félteke els  konfirmációjára
1844-ben került sor Virgin Island-en.

(A konfirmáció Európában, így Magyarországon, zsidó
közösségekben nem szokás.)

Egyetemi évek

Az egyetemi évek ugyan megszakíthatják a diákok kapcsolatát a
zsinagógákkal és a zsidó közösségekkel, de ez nem
szükségszer . Sokan aszerint javasolják az egyetem
kiválasztását, hogy müködik-e a környéken zsinagóga vagy
valamilyen zsidó szervezet. Az egyetemi zsidó csoportokat és
oktatási programokat Észak-Amerikában a Hillel diákszervezet
fogja össze (www.hillel.org). Számos rabbi rendszeresen
ellátogat azokra az egyetemekre, ahol közösségéb l származó
diákok tanulnak. Több egyetemi program, pl. társas vagy
szabadid s tevékenységek, diákoknak rendezett Sábát segítik a
zsidó kapcsolatok meg rzését és er sítését.
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Élethosszig tartó tanulás

A zsidó hagyomány azt tanítja, hogy „egy zsidó sose hagyja
abba a tanulást, csak a halála napján”. Más szóval, a tanulás és a
szellemi növekedés a zsidó ember számára egy életen át tartó
folyamat. A legtöbb zsinagógában kínálnak feln ttoktatási
programokat és kurzusokat, olyan témákban, mint a Tóratanulás,
Talmud, Midrás, zsidó történelem, életciklusok és ünnepek,
héber nyelv. Némely program a feln tt Bár vagy Bát Micvára,
vagy feln tt konfirmációra készít fel. De mindegyik hozzájárul
ahhoz a kielégüléshez, amely a szellemi és értelmi növekedésb l
származik.

*Magyarországon az els  Bat Micva szertartást Kohlbach
Bertalan, a híres rabbi és néprajztudós vezette be Temesváron,
az 1890-es években.
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6.  FEJEZET
Sábát – a Szombat

A Sábát, a Szombat a zsidó év legfontosabb napja. Azt
hihetnénk, mivel hetente ismétl dik, kevésbé fontos, mint azok
az ünnepek, amelyek csak egyszer fordulnak el  egy évben. De
nem! Pont azért, mert hetente ismétl dik, megadja az alaphangot
a zsidó élet minden napjához. A híres cionista író, Achad HaAm
azt tanította: „Nem Izrael tartotta meg a Szombatot, hanem a
Szombat tartotta meg Izraelt”.

A „Sábát” a Szombat szó héber megfelel je. Péntek este
kezd dik és szombat este, napnyugtakor ér véget. A szombat
bejövetelét a zsinagógákban istentisztelettel köszöntjük. Ennek
során meggyújtjuk a szombati gyertyákat és elmondjuk a
Kiddust, a borra való áldást. A zsidó családok is együtt vannak
péntek este, gyertyát gyújtanak, áldást mondanak a borra és a
kalácsra (héberül: chálá), énekelnek és megáldják a
gyermekeket. Meleg szeretet hangulata veszi körül a szombati
asztalt. A zsinagógákban szombat délel tt és délután is tartanak
istentiszteleteket.

Abraham Joshua Heschel így ír a Szombatról csodálatos
könyvében (The Sabbath):

„Az id  olyan, mint a vad pusztaság. Magasztos, de nem
szépséges. Idegenszer , rémiszt  erejét féljük, de nem dicsérjük.
Aztán megérkezünk a hetedik naphoz, s a Szombat boldogsága
betölti a lelket, behatol gondolatainkba gyógyító rokonszenvvel.
Olyan nap, amikor az órák nem ütik ki egymást. Olyan nap,
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amelyik csillapítja a szomorúságot.” (The Sabbath, Farrar Straus
and Giroux, p. 20)

Szombati áldások

Íme, néhány csodálatos áldás, melyeket péntek este mondunk:

A gyertyagyújtás áldása

„Amikor meggyújtjuk a lángokat, megkezd dik a megszentelt
id . Hadd találjuk meg benne, mi és egész Izrael, a test és lélek
megújulását, s azt az érzést, hogy Te, Isten közel vagy hozzánk
minden id kben!” (On the Doorposts, Central Conference of
American Rabbis, p. 38)

EpẄ §C¦w x¤W£̀  ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
eiz̈F§v¦n§A

:zÄ ©W l¤W x¥p wi¦l §c©d§l EpË ¦v§e
BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM

ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÖHADLIK
NÉR SEL-SABÁT.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk, hogy

meggyújtsuk a szombati lángokat.

Kiddus

(Az el imádkozó jobb kezébe veszi a borral teli serleget, majd
többnyire a közösség felé fordulva énekli:)

:o¤tB̈©d  i ¦x§R  ̀ ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ .dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
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EpẄ §C¦w x¤W£̀ .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
eiz̈F§v¦n§A

.Epl̈i¦g§p¦d  oFvẍ §aE dä£d©̀ §A  FW §cẅ z©A©W§e .Epä dv̈ẍ§e
i ¥̀ ẍ§w¦n§l dN̈¦g §Y mFi `Ed i¦M .zi¦W` ¥x§a d¥U £r©n§l oFxM̈¦f

W ¤cw
.m¦iẍ§v¦n z©̀ i¦vi¦l x¤k¥f

L§W §cẅ z©A©W§e mi¦O ©rd̈ lM̈¦n Ÿ§W ©C¦w Epz̈F`§e  Ÿ §x©gä Epä i¦M
W ¥C©w§n .dëd§i  dŸ©̀  KExÄ  :EpŸ§l©g§p¦d oFvẍ §aE dä£d©̀ §A

:zÄ©X©d
BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,

BORÉ PRÍ HAGÁFEN.
BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,

ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖRACÁ-VÁNU,
VÖSABÁT KODSÓ BÖAHAVÁ UVRACON HINCHILÁNU
ZIKARON LÖMAASZÉ VÖRÉSIT, KÍ HÚ JOM TÖCHILÁ

LÖMIKRAÉ KÓDES, ZÉCHER LÍCIÁT MICRÁJIM.
KI-VÁNU VACHÁRTÁ VÖOTÁNU KIDÁSTÁ

MIKOL-HAAMIM, VÖSABÁT KODSÖCHÁ BÖAHAVÁ
UVRACON HINCHALTÁNU. BARUCH ATÁ ADONÁJ,

MÖKADÉS HASABÁT.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
megteremtetted a sz  gyümölcsét. Ámen

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
törvényeiddel megszenteltél, és megkedveltél minket, hogy szent
szombatját szeretettel és jóakarattal nekünk juttatta, emlékül a
teremtés történetére, mert a szent gyülekezésnek kezd napja az,

emlékezve az egyiptomi kivonulásra.
Hiszen minket választottál, bennünket szenteltél meg az összes

nép közül, és szent szombatodat szeretettel és jóakarattal
örökségül adtad nekünk. Áldott légy

Örökkévaló, aki megszenteli a szombatot.
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A szül k áldása gyermekeikre

„Köszönetet mondunk neked, Istenünk, a családunkért és azért,
amit jelentünk egymásnak. Segíts, hogy szerények legyünk
egymás iránti kívánságainkban, de nagyvonalúak az egymásnak
való adásban. Sose mérlegeljük, mennyi szeretetet és bátorítást
adunk, ne számoljuk, hányszor bocsátunk meg. Legyünk inkább
hálásak, hogy egymásé lehetünk és kifejezhetjük szeretetünket
jócselekedetek által. Tarts meg szelídnek beszédünkben, ha
bíráló szavakat mondunk, legyenek azok gondosan
megválogatva és halkan kimondva. Sose hagyjunk ki
lehet séget a rokonszenv, méltányolás és dicséret szavainak
kimondására. Áldd meg családunkat egészséggel, boldogsággal
és megelégedéssel. S mindenek felett, adj bölcsességet ahhoz,
hogy örömteli és békés otthont építsünk, melyben szellemed
örökké megmarad.” (Sidney Greenberg: Likrat Shabbat)

Áldás a fiúgyermekre

:d¤X©p§n¦k§e m¦i ©x§t¤̀ §M mi¦dl¡̀ L§ni¦U§i
JÖSZIMCHÁ ELOHIM KÖEFRÁIM VÖCHIMENASSE.

Tegyen Isten olyanná, mint Efraim és mint Manasse

Áldás a leánygyermekre

:d ῭¥l§e l¥gẍ dẅ §a ¦x  dẍÜ§M mi¦dl¡̀ K¥ni¦U§i
JÖSZIMECH ELOHIM KÖSZÁRÁ, RIVKÁ, RÁCHEL

VÖLÉÁ

Tegyen Isten olyanná, mint Sára, Rebeka, Ráchel és Lea
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Áldás minden gyermekre – Ároni áldás

.L ¤x§n§W¦i§e ,dëd§i L§k ¤xä§i
. ¤Pªgi¦e ,Li¤l¥̀  eip̈R̈ dëd§i x ¥̀ ï

.melẄ L§l m¥Uï§e ,Li¤l¥̀  eip̈R̈ dëd§i ̀ V̈¦i
JÖVÁRECHECHÁ ÁDONÁJ VÖJISMERÉCHÁ,

JÁÉR ÁDONÁJ PÁNÁV ÉLECHÁ VICHUNÉKÁ,
JISZÁ ÁDONÁJ PÁNÁV ÉLECHÁ, VÖJÉSZÉM LECHÁ

SÁLOM

Áldjon meg az Örökkévaló, és rizzen meg.
Sugározza feléd arcát az Örökkévaló, és könyörüljön rajtad.

Emelje feléd arcát az Örökkévaló, és adjon neked békét.

Áldás kenyér  evése el tt

o¦n m¤g¤l ̀ i¦vFO©d ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
:u ¤x῭d̈

BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOCHÉNU MELECH HÁOLÁM,
HAMOCI LECHEM MIN HÁÁREC

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki kenyeret
teremt a földb l.

Étkezés utáni áldás – Birkát HaMazon

Gyerekkorunkban megtanultuk, hogy az elfogyasztott ételt ne
tekintsük magától értet nek, hogy köszönetet mondjunk
mások fáradságos munkájáért, amiért étel kerül az asztalunkra.
Megtanultuk, hogy tisztelni és óvni kell bolygónkat, mely Isten
becses ajándéka. Egyik módja annak, hogy kifejezzük Isten
iránti köszönetünket és szeretetünket, hogy meg rizzük és
megvédjük Isten teremtését.
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Az Asztali áldás (héberül Birkát HáMázon) az a hagyományos
ima, amelyet étkezések után mondunk el, és megköszönve
Istennek az ételt, amit ettünk. Az Asztali áldás éneklése közben
közelebb kerülünk azokhoz, akikkel körülüljük az asztalt, a
zsidó néphez és Istenhez is.

Sir hámáálot

,Epi¦id̈ oeI¦v z©ai¦W-z¤̀ ,dëd§i aEW§A  :zel £r©O©d xi¦W
Ex§n`i ,f ῭  :dP̈ ¦x Ep¥peW§lE Epi¦R ,weg§U ̀ ¥lÖ¦i f ῭ .mi¦n§lg§M

,dëd§i  li ¦C§b¦d .d¤N¥̀-m¦r  zeU £r©l ,dëd§i  li ¦C§b¦d m¦ieB©a
epzeay-z¤̀ ,dëd§i däEW .mi¦g¥n§U Epi¦id̈ EpÖ ¦r zeU £r©l

.a¤b¤P©A mi¦wi¦t£̀ ©M (Ep ¥zi¦a§W)
`¥Up dkäE ,K¥l¥i Keld̈ .Exv§w¦i  dP̈ ¦x§A  dr̈§n ¦c§A mi¦r §xG©d

.eiz̈Oªl£̀  ,`¥Up  dP̈ ¦x§a `aï-`A :r ©xG̈©d-K¤W¤n
SIR HÁMÁLOT, BÖSUV ÁDONÁJ ET SIVÁT CION
HAJINU KÖCHOLMIM. AZ JÖMALÉ SZHOK PINU
ULSONÉNU RINÁ, AZ JOMRU VÁGOJIM: HIGDIL

ADONÁJ LÁÁSZOT IM ÉLE. HIGDIL ADONÁJ LÁÁSZOT
IMÁNU, HÁJINU SZÖMECHIM. SUVA ÁDONÁJ ET

SÖVITÉNU KÁÁFIKIM BÁNEGEV. HÁZORIM BÖDIMÁ
BÖRINÁ JIKCORU. HALOCH JELECH UVÁCHO, NOSZÉ

MESECH HÁZÁRÁ. BO JÁVO VÖRINA NOSZÉ
ÁLUMOTAV.

Amikor visszavezette az Örökkévaló Cion foglyait, olyanok
voltunk, mint az álmodozók. Akkor nevetéssel telt meg a szánk,

nyelvünk örömmel, akkor mondogatták is a népek között: nagyot
tett velük az Örökkévaló. Naggyá tett minket az Örökkévaló,

vidámak voltunk. Térítsd vissza, Örökkévaló, foglyainkat, mint
búvó patakokat a Negevben! Akik könnyekkel vetnek, nevetve

aratnak. Sírva járja végig a barázdát, magot szórva, jókedv en
tér vissza, kévéit begy jtve. (126. zsoltár) A lépcs fokok éneke



Felhívás – válaszok dialógusa

:K ¥xä§p i ©x¥a£g
:ml̈Fr c ©r§e  dŸ ©r¥n  Kẍa§n dëd§i m¥W i¦d§i

:FN¤X¦n Ep§l©k῭ ¤W (Epi¥dl¡̀)  K ¥xä§p  i ©x¥a£g  zEW §x¦A
:Epi¦ig̈ FaEh§aE FN¤X¦n Ep§l©k῭ ¤W (Epi¥dl¡̀) KExÄ

:Fn§W KExäE `Ed KExÄ
VEZET : CHÁVÉRÁJ, NÖVÁRÉCH!

KÖZÖSSÉG: JÖHI SÉM ÁDONÁJ MÖVORÁCH MÉÁTÁ
VÖÁD OLÁM.

(VEZET  MEGISMÉTLI: JÖHI SÉM ÁDONÁJ MÖVORÁCH
MÉÁTÁ VÖÁD OLÁM.)

VEZET : BIRSUT CHÁVÉRÁJ NÖVÁRÉCH (ELOHÉNU)
SEÁCHÁLNU MISELO.

KÖZÖSSÉG: BÁRUCH (ELOHÉNU) SEÁCHÁLNU MISELO
UVTUVO CHAJINU.

VEZET : BÁRUCH ELOHÉNU SEÁCHÁLNU MISELO
UVTUVO CHAJINU.

BÁRUCH HU UVÁRUCH SÖMO.

Vezet : Barátaim, mondjunk áldást!
Közösség: Legyen áldott az Örökkévaló neve mostantól

mindörökké!
Vezet : Legyen áldott az Örökkévaló neve mostantól

mindörökké!
Vezet : Áldjuk (tíz f  felett: Istenünket) akiéb l ettünk!

Közösség: Áldjuk (tíz f  felett: Istenünket) akiéb l ettünk és
akinek jóságából élünk!

Vezet : Áldjuk (tíz f  felett: Istenünket) akiéb l ettünk és akinek
jóságából élünk!

Együtt: Áldott  és áldott a neve!



ml̈Frd̈ z¤̀ öG©d .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
lk̈§l m¤g¤l o ¥zFp `Ed .mi¦n£g ©x§aE c¤q¤g§A o¥g§A FaEh§A .FNªM

:FC§q©g ml̈Fr§l i¦M .xÜÄ
oFfn̈ Epl̈ x©q§g¤i l©̀ §e Epl̈ x©qg̈ `l ci¦nŸ lFcB̈©d FaEh§aE
q¥p §x©t§nE öf l ¥̀ `Ed i¦M .lFcB̈©d Fn§W xEa £r©A  .c ¤rë ml̈Fr§l
:`ẍÄ x¤W£̀  eiz̈FI ¦x§A lk̈§l oFfn̈ oi¦k¥nE lM©l ai¦h¥nE lM©l

:lM©d z¤̀ öG©d .dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM,

HÁZÁN ET HÁOLÁM KULO BÖTUVO BÖCHÉN
BÖCHESZED UVRÁCHÁMIM, HU NOTÉN LECHEM

LÖCHOL-BÁSZÁR, KI LÖOLAM CHÁSZDO, UV-TUVO
HÁGÁDOL TÁMID LO CHÁSZÁR LÁNU VÖÁL JECHSZÁR

LÁNU MÁZON LÖOLÁM VÁED. BÁÁVUR SÖMO
HÁGÁDOL, KI HU ÉL ZÁN UM-FÁRNÉSZ LÁKOL, UMÉTIV

LÁKOL UMÉCHIN MÁZON LÖCHOL-BÖRIJOTÁV ÁSER
BÁRÁ. BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, HÁZÁN ET HÁKOL.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki táplálja
az egész világot jóságban, szívesen, szeretettel és kegyelemmel.

 ad kenyeret minden el lénynek, mert végtelen szeretete, s
nagy jóságában sosincs hiányunk és nem fogunk sz kölködni

ételben sohasem. Nagy neve kedvéért, mert  az Isten aki
mindenkit táplál, aki mindenkivel jót tesz és táplálékról
gondoskodik minden teremtménye számára. Áldott légy,

Örökkévaló, aki mindenkit táplál!

l ©r Li¤dl¡̀ dëd§i z¤̀  Ÿ§k ©x¥aE Ÿ §räÜ§e  Ÿ§l©k῭ §e .aEzM̈©M
:Kl̈ o©zp̈ x¤W£̀  däH©d  u ¤x῭d̈

:oFfÖ©d  l ©r§e  u ¤x῭d̈  l ©r .dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
KÁKÁTUV: “VÖÁCHÁLTÁ VÖSZÁVÁTÁ UVÉRÁCHTÁ
ET-ÁDONÁJ ELOHECHÁ ÁL HÁÁREC HÁTOVÁ ASER
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NÁTÁN LÁCH.” BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ÁL HÁÁREC
VÖÁL HÁMÁZON.

Ahogyan írva van: És enni fogsz és jóllaksz majd és áldod az
Örökkévalót, Istenedet az Országért, melyet adott neked. Áldott

légy, Örökkévaló az országért és az eledelért.

Uvné Jerusalaim...

dŸ©̀  KExÄ .Epi¥nï §a  dẍ¥d§n¦A  W ¤cT©d xi¦r m¦i©lẄEx§i d¥p§aE
:o¥n῭ :m¦il̈ẄEx§i ein̈£g ©x§a d¥pFA .dëd§i

UVNÉ JERUSÁLÁJIM IR HAKODES BIMHÉRÁ
VÖJÁMÉNU.

BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, BONE VÖRÁCHÁMÁV
JERUSÁLÁJIM. ÁMÉN

Épüljön fel Jeruzsálem, a Szent Város mihamarabb,
napjainkban.

Áldott légy, Örökkévaló, aki irgalmában felépíti Jeruzsálemet.
Ámen

Harachamán

:c ¤rë ml̈Fr§l Epi¥lr̈ Kl§n¦i `Ed on̈£g ©xd̈
HÁRÁCHÁMÁN HU JIMLOCH ÁLÉNU LÖOLÁM VÁED

Az Irgalmas uralkodjon felettünk örökkön örökké

l ©r§e ,d¤G©d z¦i©A©A dÄ ªx§n dk̈ẍ §A Epl̈ g©l§W¦i `Ed on̈£g ©xd̈
:eil̈r̈ Ep§l©k῭ ¤W d¤f og̈§lªW

HÁRÁCHÁMÁN HU JISLÁCH LÁNU BRÁCHÁ MERUBÁ
BÁBÁIT HÁZE VÖÁL SULCHÁN ZE, SEÁCHÁLNU ÁLÁV
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Az Irgalmas hozzon áldást ránk, erre a házra és erre az asztalra
amelynél ettünk

:l ¥̀ẍ§U¦i  z©pi ¦c§n z¤̀  K ¥xä§i `Ed on̈£g ©xd̈
HÁRÁCHÁMÁN HU JÖVÁRÉCH ET MEDINAT JISZRAEL

Az Irgalmas áldja meg Izrael államát

Szombaton:

i¥i©g§l dg̈Ep§nE zÄ©W FNªM¤W mFi Ep¥li¦g§p©i `Ed on̈£g ©xd̈
:mi¦nl̈Frd̈

HÁRÁCHÁMÁN HU JÁNCHILÉNU JOM SEKULO SABAT
UMÖNUCHÁ LÖCHÁJÉ HÁOLAMIM

Az Irgalmas adjon nekünk pihenéssel teli végtelen Szombatot

Ünnepnapon:

:aFh FNªM¤W mFi Ep¥li¦g§p©i `Ed ,on̈£g ©xd̈
HÁRÁCHÁMÁN HU JÁNCHILÉNU JOM SEKULO TOV

Az Irgalmas adjon nekünk jósággal teli napot

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

OSZE SÁLOM BIMROMÁV HU JÁSZE SALOM ÁLÉNU
VÖÁL KOL-JISZRÁEL, VÖIMRU: ÁMÉN.

Aki békét teremt a magasságokban,  hozzon békét ránk és
egész Izraelre és mondjuk együtt: Ámen

:mFlẌ©a  FO ©r z¤̀  K ¥xä§i dëd§i  ,o ¥Y¦i  FO ©r§l fr dëd§i
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ADONAJ  OZ LÖAMO JITEN ADONAJ JÖVARCH ET AMO
VÁSÁLOM

Adjon az Örökkévaló er t népének, áldja meg népét békével.

Kiddus Szombat reggelre

zÄ©X©d z¤̀  zFU £r©l .zÄ©X©d z¤̀  l ¥̀ẍ§U¦i i¥p §a Ex§nẄ§e
:ml̈Fr zi ¦x§A mz̈xc§l

mi¦nï z¤W¥W i¦M .ml̈Fr§l `i¦d zF` l¥̀ẍ§U¦i i¥p §A oi¥aE i¦pi¥A
z©aẄ i¦ri¦a§X©d mFI©aE  ,u ¤x῭ d̈ z¤̀§e m¦i©nẌ©d z¤̀ dëd§i dÜr̈

:W©tP̈¦I©e
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.

rizzék 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.”
(2Mózes 31_16-17)

:o¤tB̈©d  i ¦x§R  ̀ ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ .dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,

BORÉ PRÍ HAGÁFEN.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
megteremtetted a sz  gyümölcsét. Ámen
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Hávdálá

Amikor szombat este a nap lenyugszik, egy rövid, de megható
ceremóniával üljük meg a Sábát végét, melyet Hávdálának
hívnak. A hávdálá magyarul elválasztást jelent. Ez a hagyomány
elválasztja a Szombatot, a pihenés, ima és tanulás napját a hét
többi napjától, de az énekekb l és imákból álló,
szimbólumokkal teli ceremóniával egy kicsit tovább élvezzük a
Szombat örömét. Vonakodva „adjuk fel” a Szombat gyönyöreit,
hogy felkészüljünk az új hét feladataira és lehet ségeire, jól
tudva, hogy hat nap múlva a Szombat újra eljön. A Hávdálá
celebrálása közben, otthon vagy a zsinagógában, gyakran körbe
állunk és kezet fogunk, hogy er sítsük a köteléket egymással –
és a hagyományunkkal.

A ceremóniavezet  felemeli a boros poharat:

:o¤tB̈©d  i ¦x§R  ̀ ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ .dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,

BORÉ PRÍ HAGÁFEN.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
megteremtetted a sz  gyümölcsét. Ámen

A vezet  megemeli a f szertartót:

i¥pi¦n  ̀ ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ .dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
:mi¦nÿ§a

BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM,
BORÉ MINÉ BÖSZÁMIM

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
mindenféle illatszert teremtett! Ámen
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Körbeadja a f szertartót, melybe mindenki beleszagol.
A vezet  felemeli a Hávdálá gyertyát:

i ¥xF`§n  ̀ ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ .dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
:W¥̀d̈

BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM,
BORÉ MÖORÉ HÁÉS

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki a t z
fényét teremtette! Ámen

„Megtanultuk, hogy különbséget tegyünk szent és profán dolgok
között. Ez a különbségtétel valós, de nem végleges – a
hétköznapit is meg lehet szentelni! Ez a feladatunk a kezd
hétre: megtalálni a szentséget a mindennapi
élettapasztalatokban. Amikor a Szombat véget ér, arra is
emlékezünk, hogy a megváltás ideje még nem jött el. De a
jószándékú emberek erejéb l a megváltás el fog jönni...” (a
Siddur Lev Chadash nyomán, Union of Liberal and Progressive
Synagogues, London 1995.)

oi¥A  li ¦C§a©O©d ,ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ ,dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
mFi oi¥A ,mi¦O ©rl̈ l ¥̀ẍ§U¦i oi¥A ,K¤Wg§l xF` oi¥A ,lFg§l W ¤cw
li ¦C§a©O©d ,dëd§i  dŸ©̀  KExÄ .d¤U £r©n©d i¥n§i z¤W¥W§l i¦ri¦a§X©d

:lFg§l W ¤cw oi¥A
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM,
HÁMÁVDIL BEN KODES LÖCHOL, BEN OR LÁHÓSECH,

BEN JISZRÁEL LÖÁMIM, BEN JOM HÁSVII LÖSÉSET
JEMÉ HÁMÁÁSZE. BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, HÁMÁVDIL

BEN KODES LÖCHOL.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
elválasztja a szentet a mindennapitól, a világosságot a
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sötétségt l, Izraelt a népekt l, a hetedik napot a hat
munkanaptól. Áldott légy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ

Királya, aki elválasztja a szentet a mindennapitól!

Eloltjuk a gyertyát egy kis borral.

Együtt elénekeljük az Elijáhu haNavi, Élijáhu próféta kezdet
dalt:

EdÏ¦l ¥̀  ,EdÏ¦l ¥̀ ,EdÏ¦l ¥̀  .i¦A§W¦Y©d EdÏ¦l ¥̀ .`i¦aP̈©d EdÏ¦l ¥̀
.i ¦cr̈§l¦B©d

©gi¦Wn̈ m¦r ,c¦eC̈ o¤A ©gi¦Wn̈ m¦r Epi¥l ¥̀ `aï Ep¥nï §a  dẍ¥d§n¦A
:c¦eC̈ o¤A

...`i¦aP̈©d EdÏ¦l ¥̀
ELIJÁHU HANAVI, ELIJÁHU HATISBI, ELIJÁHU

ELIJÁHU ELIJÁHU HÁGILÁDI, BIMHÉRÁ VÖJÁMÉNU,
JÁVO ELÉNU. IM MÁSIÁCH BEN DÁVID, IM MÁSIÁCH

BEN DÁVID, ELIJÁHU HANAVI...

Elijáhu a próféta, Elijáhu a Tisbi, Elijáhu a Giládi, jöjj el
hamar hozzánk mihamarabb, a Messiással, Dávid fiával.

Végül örömteli és békés hetet, Sávuá tov-ot (szó szerint „jó
hetet”)  kívánunk egymásnak énekszóval:

Sávuá tov

!aFh ©rEaẄ ,aFh ©rEaẄ ,aFh ©rEaẄ
SÁVUÁ TOV! SÁVUÁ TOV! SÁVUÁ TOV!

Jó hetet!  Jó hetet!  Jó hetet!
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7.  FEJEZET
A zsidó esztend

A zsidó naptár nem a Nap, hanem a Hold mozgásához igazodik,
ezért a polgári naptárban a zsidó ünnepek évr l évre ugyanarra
az évszakra, de változó id pontra esnek.

Ros Hásáná és Jom Kippur

A zsidó naptár legszentebb id szaka szeptemberre vagy október
elejére esik. Ros Hásánával veszi kezdetét az a tíz napos
spirituális, önvizsgáló id szak, amely majd Jom Kippurkor, az
Engesztelés napján teljesedik ki. E két f ünnep közé esik a

nbánat 10 napja, melynek során egyfajta „lelki leltárt”
(héberül chesbon hánefes) végzünk.

Ros Hásánát, ami szó szerint „az év kezdetét” jelenti, Emlékezés
napjának és Ítélet napjának is nevezzük. E kifejezések kiemelik
a nap központi témáit. A Ros Hásáná-i istentisztelet egyik
leger teljesebb mozzanata a sófár, a kosszarv megszólaltatása.
Célja, hogy b nbánatra szólítson fel és felébresszen a spirituális
és morális letargiából. Az ünnepi imakönyvet, melyet ezeken a
szent napokon használunk, Machzor-nak hívják. Néhány reform
közösségben csak egynapos a Rosh Hásáná, más helyeken,
hasonlóan a konzervatív és ortodox zsinagógák gyakorlatához,
kétnapos.

A Jom Kippur a zsidó év legfennköltebb napja. Napnyugtától
napnyugtáig böjtölünk, megtartva a bibliai parancsolatot: „E
hetedik hónap tizedikén van az engesztelés napja, szent
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gyülekezés legyen ez nektek és sanyargassátok lelketeket...”,
„Szombat nyugalma legyen ez nektek és sanyargassátok
lelketek” (Mózes 3. könyve, 23. fejezet 27. vers). Jom Kippur
el estéjén hangzik el a Kol Nidré ima. Érzelmes, szomorú
dallama alázattal tölti meg lelkünket és kiemeli a b nbánat
érzetét. A Mázkir vagy Jizkor emlékez  istentiszteleten az
elhunytakról emlékezünk meg. Az imádkozók majdnem az
egész napot a zsinagógában töltik, amíg a Neilá imádsággal
véget nem ér a szent nap. A böjt végét egy hatalmas sófárfújás
jelzi.

Gyertyagyújtáskor ünnepnapokon (héberül: jom tov)  a
következ  áldást mondjuk:

EpẄ §C¦w x¤W£̀  ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
:aFh mFi (l¤W§e zÄ©W) l¤W x¥p wi¦l §c©d§l EpË¦v§e  eiz̈F§v¦n§A
BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM

ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÖHADLIK
NÉR SEL (SÁBÁT VÖSEL) JOM TOV.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk, hogy

meggyújtsuk (a szombati és) az ünnepi lángokat.

Szukkot

Jom Kippur után öt nappal kezd dik Szukkot, a Sátoros ünnep.
A szuká (= sátor) egy id szakos lakhely, mely emlékeztet
bennünket az izraeliták sátraira, ahol a sivatagi vándorlás során
laktak, miután elmenekültek az egyiptomi rabszolgaságból. Ma
a szukát a tet teraszra, ház mellé vagy zsinagógaudvarra építik,
és az ünnep során a lehet  legtöbbször benne étkeznek.
El deink sosem élték volna túl ezt a sivatagi id szakot az
Istenbe vetett hitük nélkül. Szukkotkor ezt a történelmi
vándorlást ünnepeljük, mely a szabadságba és az Ígéret Földjére
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vezetett. Egyben ez a hála ideje a természet gyümölcseiért és
Isten védelméért. Szukkot a reform zsidóknál hét, ortodox és
konzervatív közösségekben nyolc napig tart. A szukába való
belépéskor a következ  áldást mondjuk:

EpẄ §C¦w x¤W£̀  ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
:dM̈ªQ©A a¥Wi¥l EpË¦v§e  eiz̈F§v¦n§A

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM
ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÉSÉV

BÁSZUKÁ.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk,

hogy a sátorban üljünk.

A szukoti istentiszteletek alatt meglengetjük a speciálisan erre
az ünnepre összeállított csokrot (melynek összetev i pálma-,
mirtusz és f zfaág, valamint citrus gyümölcs), minden égtáj
felé és ezt az áldást mondjuk:

,eiz̈F§v¦n§A EpẄ §C¦w x¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i dŸ©̀ KExÄ
:al̈El z©li¦h§p l©r EpË¦v§e

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM
ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU ÁL

NÖTILÁT LULÁV.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk, hogy

meglengessük a lulávot.

Az els  estén elmondjuk a Sehechejánu áldást is.
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Szimhát Torá / Smini Áceret

Szimhát Torá, a Tóra örömünnepe közvetlenül Szukkot után
következik. Különösen örömteli és emelkedett ez az ünnep,
amikor Mózes 5. könyve utolsó soraival befejezzük a Tóra
olvasását és egyúttal újra is kezdjük, a Teremtés könyvének els
soraival. Szimhát Torá-kor a tóratekercsekkel táncolunk a
zsinagógában, a gyerekek kis zászlókat lengetnek, együtt
ünneplünk és örülünk. Ne hagyjuk ki ezt az eseményt! Izraelben
és számos reform zsinagógában a Szimhát Torá egybeesik Smini
Ácerettel, ami egy külön ünnep Szukkot befejezésekor.

Hanuka nyolc estéje

Hanuka a szabadság és a hit gy zelmét jelképezi a leigázás és a
pogányság felett. Arra ösztönöz bennünket, hogy kiálljunk az
elveinkért és ne adjuk fel hagyományainkat valamiféle divatért
és bóvliért, csak azért, mert az éppen népszer .

I.e. 165-ben a Júda Makkabi által vezetett Hasmóneusok ki zték
a szíreket Izrael földjér l és újraszentelték a Templomot
Jeruzsálemben, melyet az ellenség meggyalázott.  A Talmud
feljegyzi, hogy a Makkabeusok csak egy korsónyi, egy napra
elegend  olajat találtak az Örökmécses számára, de csodálatos
módon az olaj nyolc napig égett. Hanukát ezért nyolc estén át a
hanukia (hanukai gyertyatartó) gyertyáinak meggyújtásával
ünnepeljük. Hanuka háftárája Zakariás próféta könyvéb l való:
„nem akarattal, nem er vel, hanem szellemem által, mondja az
Örökkévaló”.

A gyertyákat jobbról balra helyezzük bele a hanukiába, majd
balról jobbra gyújtjuk meg ket. Egy külön gyertya (a sámás)
szolgál a többi meggyújtására. Ezek száma napról napra
növekszik: az els  este egy, a másodikon kett  és így tovább,
amíg a nyolcadik napon el nem érjük a nyolc gyertyát. A
gyertyák meggyújtásakor a következ  áldásokat mondjuk:
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EpË¦v§e eiz̈F§v¦n§A EpẄ §C¦w x¤W£̀ ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i dŸ©̀ KExÄ
:dM̈ªp£g l¤W x¥p wi¦l §c©d§l

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM
ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LÖHADLIK

NÉR SEL HÁNUKÁ.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk, hogy

meggyújtsuk a hanukai lángokat.

Epi¥zFa£̀©l mi¦Q¦p dÜr̈¤W ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i dŸ©̀ KExÄ
:d¤G©d o©n§G©A m¥dd̈ mi¦n̈I©A

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,
SEÁSZÁ NISZIM LÁÁVOTÉNU BÁJÁMIM HÁHEM,

BÁZMÁN HÁZE

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki csodákat
tettél el deinkkel, azokban a napokban, és ebben az id ben is!

Az els  estén elmondjuk a Sehechejánu áldást is. Szokás
Hanukakor ajándékot adni – mértékkel, az ünnep szellemében, a
cedákáról nem megfeledkezve. Izraelben az ajándékozás
szokása inkább Purimhoz kapcsolódik, mint Hanukához.

Purim

A Purim nem f ünnep, mégis hatalmas vonzer vel bír minden
nemzedékre. A bibliai Eszter könyvében szerepl  történeten
alapul, amelyben Hámán és csatlósai a perzsiai zsidók
megsemmisítésére szövetkeztek. A zsidókat Eszter királyné és
unokatestvére, Mordecháj bátorsága mentette meg,
megakadályozván Hámán ördögi tervét. A zsarnok feletti
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gy zelem megünneplésével megmutatjuk, milyen fontos a
személyes bátorság és a többi zsidóval való testvéri azonosulás.

Purimkor összegy lünk, hogy felolvassuk a Megillát Eszter
tekercsb l Eszter könyvét. Számos érdekes szokás kapcsolódik
Purimhoz, mint például a jelmezbe öltözés (Purim történetének
figuráiként), a kerepl zés, hámántáska – lekvárral töltött
háromszög alakú tésztaféle – evése és a slách mánot, az
ajándékküldés, nemcsak családtagoknak és barátoknak, hanem a
rászorultaknak is. Számos zsinagógában rendeznek Purim-Spílt
(purimi játékot), melyben a purimi történetet adják el ,
kifigurázva egyes karaktereket. Purim a zsidó naptár Áv
havának tizennegyedike, s általában márciusra esik.

Peszách

A Peszách – gyakran „zsidó húsvétnak” is nevezik – általában
március végén vagy áprilisban köszönt be a zsidó naptár szerint.
Peszáchkor az Egyiptomból való kivonulást ünnepeljük, a
szolgaságból a szabadságba, a megalázásból a dics ségbe
vezet  utat. A reform zsidók hét napig ünneplik Peszáchot
(ahogyan Izraelben is) a konzervatív és ortodox zsidók pedig
nyolc napig. Peszách üzenetét a Szédereste foglalja össze: ez a
családtagok és a barátok összejövetele a terített asztal körül, az
ünnep els  és második estéjén. A Széderestén a Hágádá-t, az
este forgatókönyvét használjuk, amely összegy jti Peszách
hagyományait és kérdéseit, dalokat és sziporkázó vitákat
tartalmaz és különösen fontos szerephez juttatja a gyermekeket.
A Széderestén a gyerekek és a feln ttek együtt fedezik fel a
kivonulás értelmezéseit és a szabadság aktuális jelentését –
nemcsak zsidó szempontból, de minden elnyomott nép
szemszögéb l. A Szédereste er teljes üzenetet hordoz a
rasszizmus, szexizmus és vallási üldözés ellen, miközben
kihívást jelent a szegénység és betegségek elleni küzdelemnek
is. Ha vannak olyan tagjai a közösségnek, akik nem tudnak
Széderestét tartani, micvá meghívni ket.
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Peszách ideje alatt maceszt, kovásztalan kenyeret eszünk,
megemlékezve ezzel a meg nem kelt tésztára, amit seink ettek,
amikor elmenekültek Egyiptomból. Miel tt maceszt eszünk, az
alábbi áldást mondjuk:

EpË¦v§e eiz̈F§v¦n§A EpẄ §C¦w x¤W£̀ ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i dŸ©̀ KExÄ
:dS̈©n z©li¦k£̀  l©r

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM
ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU ÁL ÁHILÁT

MÁCÁ.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk, hogy

kovásztalan kenyeret együnk.

Jom Hásoá – Holokauszt emléknap

1951-ben a Knesszet, az izraeli parlament Niszán hónap 27-ét
(Peszách hetedik napja után egy héttel) jelölte ki arra a napra,
hogy az egész világon megemlékezzünk a Soá, a Holokauszt
áldozataira. Ezen a napon nemcsak az európai zsidóság
megsemmisítésére emlékezünk, de bizonyságot teszünk arról is,
hogy mindez többé soha ne történhessen meg.

A legtöbb zsidó közösségben megemlékezéseket szerveznek
felolvasással, emlékbeszéddel, gyászimákkal, mint az Él mále
ráchámim és a Káddis. Gyertyát gyújtanak – otthon és nyilvános
helyeken is – az áldozatok emlékére. A szimbolikus hat gyertya
a Holokauszt hatmillió zsidó áldozatát jelképezi. Izraelben ezen
a napon délel tt 11 órakor két percre szünetel minden
tevékenység, a közlekedés is, hogy némán tisztelegjenek az
áldozatok emléke el tt.
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Jom Háácmáut – Izrael függetlenségi napja

Izrael Államát a zsidó naptár 5708. évében Ijár hónap 5-én
alapították (1948. május 12.). A világ zsidósága Izrael Napi
felvonulásokkal, dalokkal, filmekkel és hálaadó imádságokkal
emlékezik meg a Zsidó Állam megalapításáról, hogy kifejezze
Izrael létezése feletti örömét és háláját, hangsúlyozza ereje és
biztonsága iránti elkötelezettségét. Szokás adományokat
gy jteni izraeli szervezeteknek, különösen azoknak, amelyek a
pluralisztikus zsidó társadalom felépítését segítik.

Lág BáOmer

Az omerszámlálás 33. napján ünnepeljük Lág BáOmer-t (a lág
számértéke a héberben: 33), megtörve a hagyományosan
szomorú id szakot Peszách és Sávuot között, amelynek során
tragikus események történtek a zsidó történelemben. A
hagyomány szerint Rabbi Simon bár Jocháj, akit a rómaiak
halálra ítéltek felkelés vezetése miatt, barlangban bujkált
egészen Lág BáOmerig, amikoris tudatták vele, hogy az
ellenséget legy zték. Az iskolákban ezen a napon
sporteseményeket (Makkabiákat) tartanak, de szokás piknikelni,
táncolni, tábortüzet gyújtani. Hagyomány rz  zsidók, akik
Peszách és Sávuot között nem tartanak esküv ket, ezen a napon
kivételt tesznek. A reform zsidók engedélyezik az esküv ket
ebben az id szakban is.

Sávuot, a Hetek ünnepe

Sávuot (Szukkot és Peszach mellett) a Zarándokünnepek közül a
harmadik. Mez gazdasági és vallási vonatkozása egyaránt van.
Megemlékezik a kés tavaszi aratásról, melyre Peszách után 49
nappal, hétszer hét nap után kerül sor. Hagyományosan 49 napig
(Peszách második estéjét l Sávuotot megel  napig) tart az
omerszámlálás (az omer egy gabonamérték), mely összeköti
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Peszách és Sávuot ünnepét, emlékeztetve bennünket arra, hogy
a szabadság (Peszách) csak akkor er södik meg, ha Isten
parancsolatainak betartásához vezet el.

Sávuotkor megemlékezünk a Tóraadásról, arról, hogy a zsidó
nép megkapta a Törvényt a Sínai-hegyen. A zsinagógákban
felolvassák a Tízparancsolatot és Rut könyvét. A legtöbb
zsinagógában esti, gyakran éjszakába nyúló tanulást (Tikkun Lél
Sávuot) tartanak. Szokás tejes ételeket enni, emlékezvén arra,
hogy a Tóra Izraelt „tejjel mézzel folyó földnek” nevezi.

Tisá Böáv, Áv hó kilencedike

A hagyomány szerint a jeruzsálemi Els  Templomot a
babilóniaiak a zsidó naptár Áv hónapjának kilencedikén
rombolták le i.e. 586-ban, a Második Templomot pedig a
rómaiak, ugyanezen a napon, i.sz. 70-ben. Más tragikus
események is kapcsolódnak a zsidó történelemben ehhez a
naphoz. Ennek emlékére a hagyomány rz  zsidók egész napos
böjtöt tartanak. A zsinagógákban és a nyári táborokban (Áv hó a
nyár közepére esik) a Siralmak könyvét olvassák.
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8.  FEJEZET
Életciklus

A zsidóságban a legszebb dolgok közé tartoznak azok a csodás
hagyományok, amelyekkel az élet minden szakaszát
megünnepeljük. Ezek a hagyományok felélesztik az örömöt a
vidám id kben, és meger sítenek a nehézségek során. Segítenek
felfogni életünk értelmét és megkülönböztetni a fontosat a
kevésbé fontostól. Vidám alkalmakkor, például amikor gyermek
születik, fiúknál a Brit Milá (körülmetélés) ceremóniájánál,
vagy lányoknál névadáskor, Bár és Bát Micvá alkalmával,
esküv nél, betérésnél vagy más fontos dolgok megünneplésénél
énekelünk és elmondjuk a Sehechejánu áldást.

Epn̈§I¦w§e Epï¡g¤d¤W ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
:d¤G©d o©n§G©l Epr̈i¦B¦d§e

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM
SEHEHEJÁNU, VÖKIMÁNU, VÖHIGIÁNU LÁZMÁN

HÁZE.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki életben
tartott bennünket, s engedte, hogy megérjük a mai napot.

Születés

Egy gyermek születése hatalmas jelent ség  esemény, nemcsak
a szül k, hanem a zsinagóga és az egész zsidó nép számára is. A
körülmetélés vagy a névadás ceremóniája áldást jelent a
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gyermeknek, akinek élete majd a Tóra, a Chuppá és a Máászim
Tovim jegyében fog telni.

A Tóra szélesebb értelemben a teljes zsidó nevelést és a jó
világi oktatást foglalja magában. A zsidóságban a gyermek
jöv je szempontjából a tanulásnak és a személyes növekedésnek
nagy szerepe van.

Chupá szó szerint az esküv i baldachint jelenti. Azt a reményt
fejezi ki, hogy a gyermek majd feln , családot alapít és házat
épít, melyet betöltenek a zsidó hagyományok és értékek, s
gazdagítják és inspirálják a szellemet.

A Máászim Tovim jó cselekedeteket jelent. Azt várjuk, hogy a
gyermek a Tikkun olám iránt elkötelezve n jön fel, a világ
megjavításáért, jócselekedetek, igazságosság és béke által.

Brit Milá és Brit HáBát:
a Szövetségbe való felvétel

A fiúgyermekek körülmetélése nyolcnapos korban Ábrahám
történetére megy vissza a Bibliában (Teremtés könyve 17:12). A
zsidó élet egyik legfontosabb rituáléját Brit Milá-nak, a
körülmetélés szövetségének hívják (askenázi kiejtésben brisz,
szefárdi kiejtésben brit). Ez összekapcsolja a fiúgyermeket
minden más zsidóval ma és minden megel  generációban. A
nyolc napos kor kiszámításánál a születés napja az els  nap. Ha
a gyermek hétf n született, a Brit Milára a következ  hétf n
kerül sor. A nyolcadik nap hagyománya olyan fontos, hogy ha a
Brit Milá napja szombatra esik, akkor is sor kerül rá (ha azonban
az újszülött gyenge vagy beteg, el lehet halasztani). A Brit Milát
hagyományosan egy hivatásos körülmetél , a mohél végzi, aki
orvosi és rituális képesítésben is részesült.

A Brit HáBát elnevezés  névadási ceremóniájával ünnepeljük a
leánygyermek születését, aki ezzel szintén a szövetség része
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lesz. A szül kkel együtt ünnepelnek a rokonok és a barátok is –
hagyományosan a zsinagógában, nem sokkal a születés után, de
péntek este vagy otthon is sor kerülhet rá.

A gyermekek zsidó nevelése

A gyermekek zsidó nevelését minél hamarabb meg kell kezdeni.
Részletesen lásd az. 5. fejezetet.

Házasság

„Nem jó az embernek egyedül lenni” – áll a Bibliában
(Teremtés könyve 2:18). A teremtés történetébe ágyazva jelenik
meg a férfi és a n  közti kapcsolat fontossága. A Midrásban
szerepel egy történet, melyben egy római matróna megkérdezte
a rabbikat: „Mit csinált Isten a teremtés óta?” A rabbik így
válaszoltak: „Házasságközvetítéssel foglalkozott.” „Ez minden,
amit Isten csinál?” – hangzott az ellenkérdés. „De hiszen ezt
magam is el tudom végezni!” Erre önkényesen összepárosította
a rabszolgáit egymással. Másnap reggelre az egyiknek eltört a
keze, a másik tet l talpig összeverve, a harmadik alig bírt
menni. „Most már látom, hogy hatalmas feladat összehozni a
férfit és a n t a házasságban. A ti Istenetek valóban kiváló!”

Az esküv  meghirdetése el tt a rabbi el készít
megbeszélésekre hívja a párt, hogy elmagyarázza a házasság
rituáléit és szerepét a zsidó hagyományban. Közvetlenül a
házassági ceremónia megkezdése el tt a menyasszony és a

legény – a családtagok és a tanuk el tt – aláírja a ketubát,  a
házassági szerz dést. A hagyományos szöveg mellett a legtöbb
reform közösség mai, kortárs ketubát használ, mely leírja azt a
szellemi és érzelmi kapcsolatot – a legfontosabb zsidó értékeken
alapuló kapcsolatot – melyre a felek törekednek.

A zsidó esküv i ceremónia régebben két részb l állt, melyek ma
egyesültek. Az Éruszin a formális eljegyzés ceremónia, melynek
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központi eleme a Kidusin, mely a héber „kádos” (szent) szóból
ered. A Kidusin során cserélik ki a jegygy ket férj és feleség
között („Legyél megszentelve nekem ezzel a gy vel, mint
férj/mint feleség Mózes és Izrael törvényei szerint”). A második
rész,  a Niszuin, melynek során a menyasszony és a v legény a
Chupá alá állnak és formálisan is megtörténik az esketés.

A ceremónia során elmondják a Sevá bráchot, „Hét áldás” nev
hagyományos házassági áldásokat is.

:o¤tB̈©d  i ¦x§R  ̀ ¥xFA .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ

`ẍÄ lM©d¤W .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
:FcFa§k¦l

:mc̈ ῭ d̈ x¥vFi .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ

z¤̀  x©vï x¤W£̀  .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
EP¤O¦n Fl oi¦w §z¦d§e .Fzi¦p§a©Y zEn §C m¤l¤v§A .Fn§l©v§A  mc̈ ῭ d̈

:mc̈ ῭ d̈ x¥vFi dëd§i  dŸ©̀  KExÄ  .c ©r  i ¥c £r o©i§p¦A

Dk̈Fz§l d̈i¤pÄ uEA¦w§A  .dẍẅ £rd̈  l¥bz̈§e Ui¦UŸ UFU
:d̈i¤pä §A oFI¦v ©g¥O©U§n dëd§i  dŸ©̀  KExÄ .dg̈§n¦U§A

o ¤c ¥r o©b §A  L §xi¦v§i L£g¥O©U§M .mi¦aEd£̀d̈ mi¦r ¥x g©O©U§Y ©g¥O©U
:dN̈©k§e  oz̈g̈¤d ©g¥O©U§n dëd§i  dŸ©̀  KExÄ  .m ¤c¤T¦n

oFUÜ  ̀ ẍÄ x¤W£̀ .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
dä£d©̀  .dë §c¤g§e dv̈i ¦C  .dP̈ ¦x dl̈i¦B .dN̈©k§e  oz̈g̈ .dg̈§n¦U§e
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i ¥xr̈ §A r©nẌ¦i Epi¥dl¡̀ dëd§i  dẍ¥d§n .zEr ¥x§e mFlẄ§e .dë£g©̀ §e
lFw .dg̈§n¦U lFw§e oFUÜ lFw .m¦il̈ẄEx§i  zFvEg§aE  dc̈Ed§i
mi ¦xr̈§pE  mz̈R̈ªg¥n mi¦pz̈£g zFl£d§v¦n lFw .dN̈©M lFw§e  oz̈g̈
m¦r oz̈g̈¤d ©g¥O©U§n dëd§i  dŸ©̀  KExÄ  .mz̈p̈i¦b§p d¥Y§W¦O¦n

:dN̈©M©d
BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,

BORÉ PRÍ HAGÁFEN.

BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,
SEHÁKOL BÁRÁ LICHVODO

BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,
JOCÉR HÁÁDÁM

BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,
ÁSER JÁCÁR ET HÁÁDÁM BÖCÁLMO, BÖCELEM

DÖMUT, TÁVNITO, VÖHITKIN LO MIMENU BINJÁN
ÁDÉ ÁD. BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH

HAOLÁM, JOCÉR HÁÁDÁM

SZOSZ TÁSZISZ VÖTÁGÉL HÁÁKÁRÁ BÖKIBUC
BÁNEHÁ LÖTOCHÁ BÖSZIMCHÁ. BARUCH ATÁ

ADONÁJ, MÖSZÁMÉÁCH CION BÖVÁNEHÁ.

SZÁMEÁCH TÖSZÁMÁCH RÉIM HÁÁHUVIM
KÖSZÁMÉCHÁCHÁ JÖCIRECHÁ BÖGÁN ÉDEN

MIKEDEM. BARUCH ATÁ ADONÁJ, MÖSZÁMÉÁCH
CHÁTÁN VÖCHÁLÁ.

BARUCH ATÁ ADONÁJ, ELOHÉNU MELECH HAOLÁM,
ÁSER BÁRÁ SZÁSZON VÖSZIMCHÁ, CHÁTÁN

VÖCHÁLÁ, GILÁ, RINÁ, DICÁ VÖCHEDVÁ, ÁHÁVÁ
VÖÁCHÁVÁ VÖSÁLOM VÖRÉUT. MÖHÉRÁ ÁDONÁJ

ELOHÉNU, JISÁMÁ BÖÁRÉ JÖHUDÁ UVCHUCOT
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JERUSÁLÁIM, KOL SZÁSZON VÖKOL SZIMCHÁ, KOL
CHÁTÁN VÖKOL KÁLÁ, KOL MICHÁLOT CHÁTÁNIM,

MÉCHUPÁTÁM UNÖÁRIM MIMISTÉ NÖGINÁTÁM.
BARUCH ATÁ ADONÁJ, MÖSZÁMÉÁCH CHÁTÁN IM

KÁLÁ.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
megteremtetted a sz  gyümölcsét!

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki mindent a
Te dics ségedre teremtettél!

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, az ember
teremt je!

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
teremtetted az embert képmásodra, képzeted szerint, és örök

építményt formáztál bel le. Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a
világ Királya, az ember teremt je!

Hadd örüljön és vigadjon a gyermektelen, amikor gyermekei
összegy lnek nála örömben! Áldott légy, Örökkévaló Istenünk,

aki megörvendezteti Ciont gyermekeivel!

Adj sok örömöt a szerelmeseknek, ahogy örömöt adtál
teremtményednek az Édenkertben annak idején! Áldott légy,
Örökkévaló Istenünk, aki megörvendezteti a v legényt és a

menyasszonyt!

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, ki teremtett
örömöt és vigasságot, v legényt és menyasszonyt, ujjongást,

dalt, vigadalmat és vidámságot, szeretetet és egyetértést, békét
és barátságot. Örökkévaló Istenünk, bárcsak hamar hallanánk

Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin az öröm és vigasság
hangjait, a v legény és a menyasszony hangját, a v legények

vigasságát a chupá alól, és az ifjak zenélését! Áldott légy,
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Örökkévaló Istenünk, aki megörvendezteti a v legényt és a
menyasszonyt!

A ceremónia során a rabbi a zsidó hagyományokból merítve
szól a menyasszonyhoz és a v legényhez, megosztja velük
személyes reflexióit a párral lezajlott beszélgetések nyomán.

A ceremónia a rabbi áldásával és egy pohár eltörésével
(eltaposásával) végz dik. Ez utóbbinak számos magyarázata
létezik. Az egyik szerint felidézi a jeruzsálemi Szentély
elpusztítását, emlékeztet bennünket arra, hogy még a
legnagyobb személyes öröm során is része vagyunk a zsidó
történelem folyamának, melyet ez a Chupá is gazdagít.

A ceremónia után a pár a személyes együttlét néhány percét
élvezheti. Ez a yichud elnevezés  „közjáték” lehet séget biztosít
a párnak, hogy egyedül legyenek és megoszthassák egymással
az esemény szellemét, miel tt üdvözlik a vendégeket a
fogadáson.

Szokás Asztali áldással (6. fejezet) és a Sevá bráchot újbóli
elmondásával zárni a fogadást, melynek végpontja a borra
mondott áldás.

2000-ben az amerikai reform rabbik titkos voksolás keretében
arra szavaztak, hogy „az azonos nem  zsidó párok kapcsolata
méltó egy zsidó rituálé általi meger sítésre.” Ma számos reform
rabbi vesz részt azonos nem  párok egybekelésénél (ez nem
azonos a házassággal), mert úgy érzik, az egymás iránti
elkötelez dés ilyesfajta ceremóniái méltók a zsidó rítus általi
megszentelésre.

Zsidó otthon alapítása

Amikor zsidó otthont alapítunk, fontos olyan várost vagy
települést találni, ahol van zsidó közösség és zsinagóga is
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ködik. Amikor új lakásba költözünk, az els  dolog a mezüza
felszögelése az ajtófélfára (a bejáratira és a szobákra). A mezüza
egy kis tok, benne egy pergamen darabbal, mely a Smá imát és
Mózes 5. könyvéb l származó idézeteket (5Mózes 6:4-9)
tartalmaz. Ha elköltözünk, szereljük le a mezüzát és vigyük
magunkkal. A mezüza felszögelésénél a következ  áldást
mondjuk:

EpẄ §C¦w x¤W£̀ ,ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
:df̈Ef§n  ©rA§w¦l EpË¦v§e  eiz̈F§v¦n§A

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM
ASER KIDSÁNU BÖMICVOTÁV VÖCIVÁNU LIKBOÁ

MÖZUZÁ.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki
törvényeiddel megszenteltél, és megparancsoltad nekünk, hogy

feler sítsük a mezüzát.

Ezután elmondjuk a Sehechejánu áldást.

Otthonunk zsidó karakterét zsidó témájú könyvek, CD-k, rituális
tárgyak (gyertyatartók, kiddus-poharak) er síthetik.

Házassági évforduló

Házassági évforduló alkalmával (különösen a kerek
évfordulókon, mint a 18., 25., 36., 50. vagy 60.) a jubiláló pár
szombati istentiszteleten vesz rész, felhívást kap a Tórához
(alija) és áldást a rabbitól. Erre az örömteli alkalomra (szimhá) a
barátok és családtagok is hivatalosak.

Halálozás

Amikor valamelyik szerettünk meghal, mindnyájunknak
szüksége van segítségre, hogy megbirkózzunk a bánatunkkal,
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felkészüljünk a következ  napokra és hetekre, er t gy jtsünk a
mindennapi életbe való visszatérésre. A zsidó hagyomány –
évszázadok bölcsességére támaszkodva – különösen nagy
segítségünkre van ebben az id ben. Feltétlenül keressük a
kapcsolatot a rabbival, aki megfelel en ki van képezve az ilyen
helyzetekben való segítségnyújtásra, és ha igénylik, ellát a
fájdalom feldolgozását megkönnyít  olvasmányokkal.

Halálhír esetén a következ t mondjuk:

:z¤n¡̀d̈  o©I ©C ,dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
BARUCH ATÁ ADONÁJ DÁJÁN HAEMET.

Áldott légy, Örökkévaló, igaz Bíró!

A temetésen – melyre minél el bb sort kell keríteni – imák és
zsoltárok hangzanak el, a rabbi gyászbeszédet mond (ennek
neve: heszped), s elhangzik a gyászima, az Él mále ráchámim és
a gyászolók Káddis imája.

Gyászolók Káddis imája

A Gyászolók Káddis imája az egyik leger teljesebb és
legsegít bb ima a zsidó hagyományban. Az imakönyvek szavai
között a Káddisnak „...csodálatos ereje van. Összetartja az
él ket és hidat képez a halál titokzatos birodalmába. Vajon
elt nhet-e örökre egy ember, amíg a gyermeke emlékezik a
szül jére?” (Gates of Prayer, Central Conference of American
Rabbis, New York p. 622)

A Gyászolók Káddis imája nem említi meg a halált, sokkal
inkább Isten dics ítése és az élet igenlése. Szokás Gyászolók
Káddisát mondani a temetés során a temet ben, a sivá idején
(lásd következ  rész), a gyász éve alatt, halálozási évfordulókor
(járcájt) és a Jizkor vagy Mázkir emlékszertartás során.
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`ẍ§a i ¦C ̀ n̈§lr̈ §A :on` .`Ä ©x D¥n§W  W ©C©w §z¦i§e  l ©C©B §z¦i
D¥zEr §x¦k

zi¥A lk̈ §c i¥I©g§aE oFki¥nFi §aE oFki¥I©g§A D¥zEk§l©n Ki¦l§n©i§e
l ¥̀ẍ§U¦i

:o¥n῭ Ex§n¦̀ §e  ,ai ¦xẅ o©n§f¦aE  ̀ l̈b̈ £r©A
: ῭I©n§lr̈ i¥n§lr̈§lE m©lr̈§l  K ©xä§n  ̀ Ä ©x D¥n§W ̀ ¥d§i

xC̈©d §z¦i§e ̀ ¥V©p §z¦i§e m©nFx §z¦i§e x©̀ R̈ §z¦i§e g©A©Y§W¦i§e  K ©xÄ §z¦i
d¤N ©r §z¦i§e

`Ed Ki ¦x§A .`Ed Ki ¦x§A .`Ẅ §cªw §C D¥n§W lN̈©d §z¦i§e
 `N̈ ¥r§l(lM̈¦n  ̀ N̈ ¥r§l  ̀ N̈ ¥r§l z"iyra)`z̈k̈ §x¦A lM̈ o¦n

`z̈ẍi¦W§e
:o¥n῭  Ex§n¦̀ §e .`n̈§lr̈ §A  oẍi¦n£̀ ©C  ̀ z̈n̈¡g¤p§e  ̀ z̈g̈ §A§W ªY

Ex§n¦̀ §e .l¥̀ẍ§U¦i lM̈ l©r§e Epi¥lr̈ mi¦I©g§e ̀ Ï©n§W o¦n ̀ Ä ©x ̀ n̈l̈§W ̀ ¥d§i
:o¥n῭

 mFlẄ d¤UFr(mFlẌ©d z"iyra)d¤U £r©i `Ed ein̈Fx§n¦A
mFlẄ

o¥n῭  Ex§n¦̀ §e l ¥̀ẍ§U¦i lM̈  l ©r§e Epi¥lr̈:
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.
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JITBARÁCH VÖJISTABÁCH VÖJITPAÁR VÖJITROMÁM
VÖJITNASZÉ VÖJITHADÁR VÖJITALE VÖJITHALÁL

SMÉ DÖKUDSÁ BRICH-HÚ. BRICH-HÚ

LÖÉLÁ MIN-KOL (A MEGTÉRÉS SZOMBATJÁN: LÖÉLA
LÖÉLÁ MIKOL) BIRCHATÁ VÖSIRATÁ TUSBÖCHATÁ

VÖNECHEMATÁ DAAMÍRÁN BÖOLMÁ VÖIMRÚ:
AMÉN. AMÉN.

JÖHÉ SLAMÁ RÁBÁ MIN-SÖMÁJÁ VÖCHÁJIM ÁLÉNU
VÖÁL-KOL-JISZRAÉL, VÖIMRÚ: AMÉN. AMÉN.

OSZE SALOM BIMROMÁV, HÚ JÁÁSZE SALOM ALÉNU
VÖÁL-KOL-JISZRAÉL, VÖIMRU: AMÉN. AMÉN.

Dicsérjük és magasztaljuk az  nagy nevét, ámen, az Általa
teremtett világban, s teljesedjék be uralma a mi életünkben és

napjainkban, s Izrael egész háza életében, miel bb, s mondjátok
együtt:  úgy legyen.

Legyen az  neve áldott mindörökké.

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

Minden valaha elmondott áldásmondásnál, ódánál, himnusznál
és vigasztaló éneknél emelkedettebben (a megtérés szombatján:

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,  teremtsen békét (a megtérés
szombatján: a békét), számunkra és egész Izrael számára, s

mondjátok együtt: úgy legyen.
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A temetés végén a gyászolók az elhunyt iránti tisztelet jeleként
földet szórnak a koporsóra. Amikor a gyászoló család hazatér,
meggyújtják az emlékgyertyákat és a következ ket mondják:

i¥i©g Ep¥kFz§A  ©r¥hp dëd§i  dŸ©̀  KExÄ  .mc̈ ῭  z©n§W¦p dëd§i x¥p
.ml̈Fr

NÉR ÁDONÁJ NISMÁT ÁDÁM, BARUCH ATÁ ADONÁJ
NOTEÁ BÖTOCHÉNU CHÁJJÉ OLÁM

Az Örökkévaló gyertyája az ember lelke. Áldott vagy Te
Örökkévaló, aki örök életet ad belénk

A gyertyák meggyújtása után a család összegy lik az asztal
körül és áldást mond a kenyérre. A kenyér szétosztása a
mindennapokba való visszatérés els  lépése.

SIVÁ, a gyász hét napja

A sivá (a szó héberül hetet jelent) a hétnapos gyászid szak
megnevezése, ahol a nap, a héber naptárnak megfelel en,
napnyugtával kezd dik és napnyugtával végz dik. A
megkezdett nap egész napnak számít. Sábátkor nem szokás sivát
ülni. E számításoknak megfelel en a sivá tényleges ideje kb. öt
nap. Bizonyos körülmények között háromnapos is lehet a sivá
ideje. Amikor részvétünket fejezzük ki (írásban vagy személyes
látogatáskor) a következ ket mondjuk:

.m¦il̈ẄExi¦e oFI¦v i¥l¥a£̀ KFz§A m¤k §z¤̀ m¥g©p§i mFwÖ©d
HÁMÁKOM JÖNÁCHEM ETCHEM BÖTOCH ÁVÉLÉ

CION VIRUSÁLÁJUM

Isten vigasztaljon meg benneteket Cion és Jeruzsálem gyászolói
között!
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9.  FEJEZET
Izrael Állama, Medinát Jiszráel

Izrael Állama a zsidó nép hazája. Ott kezd dött el a zsidó nép
története az satyákkal és az sanyákkal. Ott uralkodtak Júda és
Izrael királyai, ott hirdették a próféták Isten igéjét, ott állt a
Templom Jeruzsálemben, épültek fel a zsinagógák, virágoztak a
tanházak és a kereskedelem. A szám zetés hosszas ideje után, a
19. század végén és a 20. század elején a zsidók újra
nekikezdtek Izrael földjének benépesítésére. 1948. május 14-én
600 000 úttör  telepes jóvoltából megszületett a modern Izrael
Állama, melyet az USA és más államok rögtön független
államként ismertek el. 1949. május 11-én Izraelt felvették az
Egyesült Nemzetek Szövetségébe. Különös megtisztelés
megélni az emberi történelem eme jelent s szakaszát, a Zsidó
Állam újjászületését, a zsidó kultúra megújulását és azt a
biztonságot, amely a zsidó politikai függetlenséggel jár együtt.

Ma Izrael lakossága eléri a 6 milliót, amelynek 20%-a nem
zsidó. A Visszatérési Törvény minden zsidónak garantálja az
állampolgársághoz való jogot – ez az üldöztetés elöli menedék
biztosítéka. Ha Izrael létezett volna az 1930-as években, sok
zsidó túlélte volna a hitleri id k rületét a zsidó államba
emigrálva.

Izraelben a héber nyelv újjászületett és a zsidó kultúra is
virágzik. Ez a tény új lendülettel és a biztonság érzetével töltötte
meg a zsidó életet Észak-Amerikában és másutt a világon. Izrael
múzeumai, egyetemei, színházai, zenéje és táncai világhír ek.
Régészeti lel helyei párjukat ritkítják. A m szaki és orvosi
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kutatások az egész világnak fellendülést hoztak, különösen a
szegénységt l és betegségekt l sújtott, harmadik világbeli
országokban. Izrael városai, Jeruzsálem, Tel Aviv, Haifa és
Eilát szálláshelyek, éttermek, strandok és magas színvonalú
kulturális programok széles választékával várják a látogatókat.
Izraelbe látogatni micvá, a kisvárosokban, kibucokban és
falvakban töltött id  során pedig átélhetjük a természet
szépségét és történelmünk drámáit.

Egy Izraelben töltött Sábát rendkívül er teljes szellemi
tapasztalatot adhat, ahogyan megáll a munka, megtelnek a
zsinagógák imádkozókkal és a Sálom, a béke szelleme érezhet
mindenütt. Az egész országban m ködnek a reform
mozgalomhoz köt  zsinagógák, így a jeruzsálemi Kol
HaNesámá, a haifai Or Chádás vagy az észak-tel-avivi Bét
Dániel. Kisebb településeken és városrészekben is kiváló
progresszív zsinagógákat találunk.

Az észak-amerikai reform rabbiszeminárium, a Hebrew Union
College – Jewish Institute of Religion jeruzsálemi campuszát a
város szívében (King David street) müködteti. Az egész világból
jönnek ide tanulni rabbi-, kántor- és tanárjelöltek, s számos
izraeli diák itt készül fel a rabbinikus pályára. A reform zsidók
támogatják az Izraeli Mozgalom a Progresszív Zsidóságért nev
szervezetet, amely a zsidóság – igen szükséges – pluralisztikus,
egalitariánus értelmezéseit nyújtja. Reformzsinagógák, iskolák
és települések sorát tartja fenn, valamint a jeruzsálemi Vallási
Cselekvés Központot (lobbi szervezet). Az izraeli
reformmozgalom célja, hogy alternatívát mutasson fel a
zsidóság merev felfogásával szemben és biztosítsa az egyenl
jogokat az izraeli reform és konzervatív zsidóknak, beleértve
azok rabbijait és intézményeit. A Hebrew Union College-ben
kiképzett izraeli rabbik vezet  szerepet játszanak az új
kihívásokra adandó válaszok megtalálásában.
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A zsidó fiatalság számos szervezett program keretében
látogathat el Izraelbe, kezdve a nyári táboroktól, az
egyetemisták számára hirdetett Birthright Israel programján át a
zsinagógák közötti együttmüködésig.  Az Alija, az Izraelben
való letelepülés szó szerint azt jelenti, hogy „felmenni
Jeruzsálembe” – egyben ugyanaz a szó, amit a Tórához való
felhívásra használunk.

A reformzsidóság világszervezete, a World Union for
Progressive Judaism (WUPJ) anyagilag és intézményesen segíti
a reform zsidó szervezeteket, a pluralisztikus zsidó életet
Izraelben  és a világ más tájain, így az egykori Szovjetúnió
területén, Európában és Ázsiában.

Az ARZA (Association of Reform Zionists of America) az
észak-amerikai reformmozgalom cionista szervezetének f  célja
Izrael megismertetése, központi szerepének tudatosítása a
reform zsidók között, Izrael támogatásának a serkentése és az
izraeli utazások támogatása.

Utazás Izraelbe

Amikor Izraelbe érkezünk, a következ  imát mondjuk (a Siddur
Lev Chadas nyomán, Union of Liberal and Progressive
Synagogues, London):

Amikor (ismét) rálépünk erre az s-új földre, melyet szent
emlékek és nagy remények hatnak át, a köt dés mély érzése
járja át lelkünket, és a régi zarándokok szavait idézzük:

.K¥l¥p dëd§i zi¥A ,i¦l mi ¦x§n`§A i ¦Y§g©nÜ
SZÁMÁCHTI BÖOMRIM LI, BÉT ÁDONÁJ NÉLÉCH.

Örvendeztem, amikor mondják nekem: menjünk fel az
Örökkévaló házába!
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:m¦̈lẄEx§i K¦i ©xr̈§W¦A Epi¥l§b ©x Eid̈ zFc§nr
OMDOT HÁJU RÁGLÉNU BISÖÁRÁJICH JERUSÁLÁIM

Ott álltunk kapuidban, Jeruzsálem!

.l ¥̀ ẍ§U¦i  l ©r mFlẄ .oFi¦v¦n dëd§i i¦p¥k §xä§i
JEVÁRCHÉNI ÁDONÁJ MICION, SÁLOM ÁL JISZRÁEL

Áldjon meg minket az Örökkévaló Cionból, Legyen béke Izrael
fölött!
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10.  FEJEZET
Erkölcsi tanítások a zsidó hagyomány

köréb l

A Tízparancsolat

Az els  tábla: Kötelességeink Istennel szemben

Az els  parancsolat: Isten uralmának elismerése

1. És Isten elmondta mindezeket az igéket, mondván: 2. Én
vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom

országából, a rabszolgák házából.

Második parancsolat: Isten egysége és szellemisége

3. Ne legyenek neked más isteneid az én színem el tt. 4. Ne
csinálj magadnak faragott képet, sem bármely alakját annak, mi

az égben van, fenn és ami a földön van, alant és ami a vízben
van, a föld alatt. 5. Ne borulj le el ttük és ne szolgáld azokat;
mert én az Örökkévaló, a te Istened, buzgó Isten vagyok, ki
megbüntetem az atyák vétkét a gyermekekben, harmad- és

negyedíziglen, akik engem gy lölnek; 6. de szeretetet gyakorlok
ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és meg rzik

parancsolataimat.

A harmadik parancsolat: Hamis és fölösleges eskü ellen

7. Ne ejtsd ki az Örökkévaló, a te Istened nevét hiába, mert nem
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hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki kiejti az  nevét
hiába.

A negyedik parancsolat: A szombat

8. Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed azt.
9. Hat napon át dolgozzál és végezd minden munkádat; 10. de a

hetedik nap szombatja az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne
végezz semmi munkát se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálód, se barmod, se idegened, ki kapuidban van. 11. Mert
hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és

mindent, ami bennük van és megnyugodott a hetedik napon;
azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját és

megszentelte azt.

Az ötödik parancsolat: A szül k tisztelete

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú élet  legyél a
földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad.

A második tábla: Kötelességek az emberek iránt

A hatodik parancsolat: az emberi élet szentsége

13. Ne ölj!

A hetedik parancsolat: a házasság szentsége

Ne törj házasságot!

A nyolcadik parancsolat: A vagyon szentsége

Ne lopj!

A kilencedik parancsolat: Hamis tanúskodás ellen
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Ne vallj felebarátod ellen, mint hamis tanú.

Tizedik parancsolat: Mohó kívánság ellen

14. Ne kívánd meg felebarátod házát! Ne kívánd meg
felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát,

semmit se, ami felebarátodé!

(Exodus 20)

Szentek legyetek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló, a ti
Istenetek. (Leviticus 19)

Ne különülj el a közösségt l,
Ne légy biztos magadban halálod napjáig,
Ne ítélj meg másokat, amíg a helyükben nem vagy,
És ne mondd: „Ha majd ráérek, tanulok” – mert lehet, hogy
sosem érsz rá. (Rabbi Akiva)

Ha nem én vagyok magamért, ki értem? De ha csak magamért
vagyok, ki vagyok én?
És ha nem most, akkor mikor? (Rabbi Hilél)

Nem vagy köteles befejezni a feladatot, de nem is hagyhatod
félbe. (Rabbi Tarfon)

Ha a Tóra szavai kerülnek két ember közé, az Isteni Jelenlét
lakozik köztük (Rabbi Chánánjá ben Terádjon)

Aki egy életet megment, olyan, mintha az egész világot mentené
meg. (Talmud)

Az igazságból és igazságosságból származó jólét biztos sziklán
nyugszik. A hamisságból, igazságtalanságból és vágyakból
ered  boldogság azonban homokalapon. (Maimonidesz)
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Miért vagyok zsidó?

Zsidó vagyok, mert Izraelb l születtem, és miután elvesztettem
t, éreztem, hogy tovább él bennem, s jobban szeretem, mint

önmagamat.
Zsidó vagyok, mert Izraelb l születtem, és miután
visszanyertem, azt kívánom, hogy utánam éljen, él bben, mint
én.
Zsidó vagyok, mert Izrael hite nem kívánja meg az ész feladását.
Zsidó vagyok, mert Izrael hite megkívánja t lem a szív teljes
odaadását.
Zsidó vagyok, mert ahol a szenvedés könnyezik, ott a zsidók is
könnyeznek.
Zsidó vagyok, mert mindig, amikor a reménytelenség felkiált, a
zsidók reménykednek.
Zsidó vagyok, mert Izrael ígérete az egyetemes ígéret.
Zsidó vagyok, mert Izrael számára a világ nem teljes, hanem mi
teljesítjük be.
Zsidó vagyok, mert Izrael számára az emberiség nem teljes:
magának kell kiteljesednie.
(Edmund Fleg)

"Sok ember úgy éli le az életét, hogy agyának kamráit csupa
nemtelen dologgal tölti meg: egy kis harag itt, féltékenység ott,
kicsinyesség, önzés. Az ember igazi feladata, hogy nemes
emlékezetet hozzon létre, tele nagysággal, bocsánattal,
nyugtalan ideákkal és egy dinamikus, etikai izgalommal, melyet
legjobb formájában minden vallás dícsér."
(Rabbi Leo Baeck)
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11.  FEJEZET
Imák, énekek és zsoltárok

Személyes imádságok

Lefekvés el tt

Hálát adok Neked, Örökkévaló Isten, a most véget ér  napért, az
áldásokért, melyet nekem és szeretteimnek hozott, és minden jó
dologért, amelyet adhattam. E kései órán adj nyugalmat
szellememnek, hadd legyen nyugodalmas éjszakám, és reggel
engedj újult er vel felkelni szolgálatodra.
(a Siddur Lev Chadas nyomán, Union of Liberal and
Progressive Synagogues, London)

:dẍi ¦r ῭ §e oẄi ¦̀  z ¥r§A .i¦gEx ci¦w§t©̀  Fcï §A
:`ẍi ¦̀  `l§e i¦l dëd§i  .i ¦zÏ¦e§B i¦gEx m¦r§e

BÖJÁDÓ AFKID RUCHI, BÖÉT ISÁN VÖÁIRÁ.
VÖIM RUCHI GÖVIJÁTI, ADONÁJ LI VÖLO IRÁ.

Kezébe ajánlom lelkemet, amikor lefekszem, vagy ha fölébredek.
S lelkemmel együtt testemet, Ha Isten velem van, nem félek!

:cg̈ ¤̀ dëd§i Epi¥dl¡̀ dëd§i l ¥̀ẍ§U¦i r©n§W
:c ¤rë ml̈Fr§l FzEk§l©n cFa§M m¥W KExÄ

SMÁ JISZRAÉL, ADONÁJ ELOHÉNU, ADONÁJ ECHÁD!
BARUCH SÉM KVOD MALCHUTÓ LÖOLÁM VAED!
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Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló
egyetlenegy!

Áldott legyen az   dics  uralmának neve mindörökké!

Reggeli ébredéskor

Köszönöm Neked, Örökkévaló Isten, az új nap ajándékát.
Segíts, hogy jól használjam fel. Tudatosítsd felel sségemet,
mint emberi lény, akit a képmásodra teremtettél, és mint Izrael
Házának tagja. Tégy er ssé a kísértésekkel, a bátortalansággal
és a csapásokkal szemben. Engedd, hogy ne bántsak meg
másokat, de járuljak hozzá a boldogságukhoz. Hadd, hogy
hozzáadjak egy kicsit a Jóság összességéhez a Te világodban.
(a Siddur Lev Chadas nyomán, Union of Liberal and
Progressive Synagogues, London)

.z¤n¡̀¤A  L §C§ar̈§l i¦A¦l x¥d©h§e
VÖTÁHÉR LIBI LÖOVDECHÁ BEEMET

Tisztítsd meg szívemet, hogy igazságban szolgáljalak Téged!

:cg̈ ¤̀ dëd§i Epi¥dl¡̀ dëd§i l ¥̀ẍ§U¦i r©n§W
:c ¤rë ml̈Fr§l FzEk§l©n cFa§M m¥W KExÄ

SMÁ JISZRAÉL, ADONÁJ ELOHÉNU, ADONÁJ ECHÁD!
BARUCH SÉM KVOD MALCHUTÓ LÖOLÁM VAED!

Halljad Izrael, az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló
egyetlenegy!

Áldott legyen az  dics  uralmának neve mindörökké!

A természet szépségeinek megpillantásakor

Az az ember, aki nem tud megállni, rácsodálkozni valamire és
elb völve érezni magát – olyan, mintha halott lenne: csukva
vannak a szemei. (Albert Einstein)
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d¥U £r©n d¤Ur ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
:zi¦W` ¥x§A

BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HAOLÁM
OSZE MÁÁSZÉ BRÉSIT

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki a teremtés
szépségeit alkotta!

Ima gyógyulásért

A Bikur cholim, a beteglátogatás igen fontos micvá.
Látogatásunk támogatást, er t ad a betegnek. Nagy hagyománya
van a betegekért mondott zsinagógai imának, mely segíti a
gyógyulást.

Beteglátogatáskor

Hálásak vagyunk, Istenünk, az élet ajándékáért és gyógyító
er ért, melyet teremtményeidbe helyeztél. Támogasd
szerettünket, ............ (a beteg neve) a betegség nehéz napjaiban
bátorsággal és er vel, hogy megküzdjön a nehézségekkel.
Legyenek felruházva tudással és gondossággal mindazok, akik
gondoskodnak róla. Legyen gyorsan túl a nehézségeken és
térjen vissza gyógyultan családjához és barátaihoz. (Gates of the
House nyomán, Central Conference of American Rabbis)

:mi¦lFg©d ̀ ¥tFx ,dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
BARUCH ATÁ ADONÁJ ROFE HÁHOLIM

Áldott légy, Örökkévaló aki meggyógyítja a betegeket!
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Misebérách imák

Epi ¥zFO¦̀ §l dk̈ẍ §A©d xFw§n Epi ¥zFa£̀  K ©x¥A¤W i¦n
MI SEBÉRÁCH ÁVOTÉNU, MÖKOR HÁBRÁCHÁ

LÖIMOTÉNU

Segítsen minket az er  forrása, aki megáldotta el deinket, hogy
megleljük a bátorságot ahhoz hogy áldássá tegyük az életünket

– és mondjuk rá: Ámen

Epi ¥zFa£̀©l dk̈ẍ §A©d xFw§n Epi ¥zFO¦̀  K ©x¥A¤W i¦n
MI SEBÉRÁCH IMOTÉNU, MÖKOR HÁBRÁCHÁ

LÖÁVOTÉNU

Áldd meg azokat, akik gyógyulásra várnak, röfuá slémá-val, a
test és a szellem megújulásával

– és mondjuk rá: Ámen
(Debbie Friedman és Drorah Setel)

Felépülés és veszélyb l való megmenekülés utáni imák

:aFh lM̈ i¦p©ln̈§B¤W ,ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ dëd§i  dŸ©̀  KExÄ
BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM

SEGMÁLÁNI KOL TOV

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki elláttál
engem minden jóval.
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Szombati dalok

Sálom áléchem

i¥k§l©n K¤l¤O¦n  oFi§l ¤r i¥k£̀§l©n  z ¥xẌ©d i¥k£̀§l©n m¤ki¥l £r mFlẄ
:t"b .`Ed KExÄ WFcT̈©d mi¦kl̈§O©d

K¤l¤O¦n  oFi§l ¤r i¥k£̀§l©n mFlẌ©d i¥k£̀§l©n mFlẄ§l m¤k£̀FA
i¥k§l©n

:t"b .`Ed KExÄ WFcT̈©d mi¦kl̈§O©d
K¤l¤O¦n  oFi§l ¤r i¥k£̀§l©n mFlẌ©d i¥k£̀§l©n mFlẄ§l i¦pEk §xÄ

i¥k§l©n
:t"b .`Ed KExÄ WFcT̈©d mi¦kl̈§O©d

K¤l¤O¦n  oFi§l ¤r i¥k£̀§l©n mFlẌ©d i¥k£̀§l©n mFlẄ§l m¤k §z`¥v
i¥k§l©n

:t"b .`Ed KExÄ WFcT̈©d mi¦kl̈§O©d
SALOM ALÉCHEM, MALACHÉ HASALOM, MALACHÉ

ELJON, MIMELECH MALCHÉ HAMLACHIM, HAKÁDOS
BARUCH HÚ.

BÓACHEM LÖSALOM, MALACHÉ HASALOM,
MALACHÉ ELJON, MIMELECH MALCHÉ HAMLACHIM,

HAKÁDOS BARUCH HÚ.
BARCHÚNI LÖSALOM, MALACHÉ HASALOM,

MALACHÉ ELJON, MIMELECH MALCHÉ HAMLACHIM,
HAKÁDOS BARUCH HÚ.

CÉTCHEM LÖSALOM, MALACHÉ HASALOM, MALACHÉ
ELJON, MIMELECH MALCHÉ HAMLACHIM, HAKÁDOS

BARUCH HÚ.

Béke veletek, béke angyalai, a Legfels bb angyalai, a királyok
királyának

Királyától, a Szentt l, áldott legyen.
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Békével jöjjetek, béke angyalai, a Legfels bb angyalai, a
királyok királyának

Királyától, a Szentt l, áldott legyen.
Békével köszöntsetek, béke angyalai, a Legfels bb angyalai, a

királyok királyának
Királyától, a Szentt l, áldott legyen.

Békével távozzatok, béke angyalai, a Legfels bb angyalai, a
királyok királyának

Királyától, a Szentt l, áldott legyen.

Löchá dodi

:icec dkl .dl̈ §A©w§p zÄ©W i¥p§R .dN̈©M  z` ©x§w¦l  i ¦cFc dk̈§l
.cg̈ªi§n©d l¥̀  Epr̈i¦n§W¦d .cg̈ ¤̀  xEA ¦c§A xFkf̈§e xFnẄ

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

.dk̈ẍ §A©d xFw§n `i¦d i¦M .dk̈§l¥p§e Ek§l zÄ©W  z` ©x§w¦l
dkl .dN̈¦g §Y däẄ£g©n§A d¤U £r©n sFq .dk̈Eq§p  m ¤c¤T¦n W`x¥n

:icec
.i ¦xF` i¦nEw K ¥xF` ̀ ä i¦M  .i ¦x §xFr §z¦d  i ¦x §xFr §z¦d

dkl .dl̈§b¦p K¦i©lr̈ dëd§i cFa§M  .i ¦x¥A ©C xi¦W  i ¦xEr i ¦xEr
:icec

.i¦n¡d¤Y d©nE i¦g£gFY§W¦Y d©n .i¦n§lM̈ ¦z `l§e i¦WFa¥z `l
:icec dkl .DN̈ ¦Y  l ©r xi¦r  dz̈§p §a¦p§e .i¦O ©r  i¥I¦p £r Eq¡g¤i KÄ
d g̈ §n ¦U §A m©B  . D l̈ §r ©A  z ¤x ¤h £r  m Fl Ẅ §a  i ¦̀ FA

. d l̈¢d v̈ §a E
Y.dN̈ªb§q  m ©r i¥pEn¡̀ KF
A:dN̈©k i ¦̀ FA .dN̈©k i ¦̀ F
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:dl̈ §A©w§p zÄ©W i¥p§R .dN̈©M  z` ©x§w¦l  i ¦cFc dk̈§l
LÖCHÁ DODÍ LIKRÁT KALÁ PÖNÉ SABÁT NÖKABLÁ.
LÖCHÁ DODÍ LIKRÁT KALÁ PÖNÉ SABÁT NÖKABLÁ
SAMOR VÖZACHOR BÖDIBUR ECHÁD HISMIÁNU ÉL

HAMJUCHÁD
ADONÁJ ECHÁD USMÓ ECHÁD LÖSÉM ULTIFERET

VÖLITHILÁ. LÖCHÁ DODÍ...
LIKRÁT SABÁT LÖCHÚ VÖNÉLCHÁ KÍ HÍ MÖKOR
HABRACHÁ, MÉROS MIKEDEM NÖSZUCHÁ SZOF
MÁÁSZE BÖMACHSAVÁ TÖHILÁ. LÖCHÁ DODÍ...

HITORÖRÍ, HITORÖRÍ KÍ-VÁ ORÉCH KÚMI ORÍ  ÚRI-ÚRI
SÍR DÁBÉRI KÖVOD ADONÁJ ALÁJICH NIGLÁ. LÖCHÁ

DODÍ…
LÓ TÉVÓSÍ VÖLÓ TIKALMÍ MÁ-TISTOCHÁCHÍ

UMÁ-TEHEMÍ BÁCH JECHESZÚ ANÍJÉ AMÍ
VÖNIVNÖTÁ ÍR AL-TILÁ. LÖCHÁ DODÍ…

(Az utolsó versszak éneklése közben hátrafordulunk, az ajtó felé)
BÓÍ VÖSALOM ATERET BAALÁ GÁM BÖSZIMCHÁ

UVCOHOLÁ
TOCH  EMÚNÉ ÁM SZÖGULÁ BÓÍ CHALÁ BÓÍ CHALÁ.
LÖCHÁ DODÍ LIKRÁT KALÁ PÖNÉ SABÁT NÖKABLÁ

(Refrén:) Jöjj barátom, a menyasszony elé, Hadd fogadjuk a
szombatot!

„ rizd meg” és „emlékezz meg” egyazon igében, Ezt hallatta
velünk az egyetlen Isten.

Egy az Örökkévaló, s a neve is egy, Névre, hírre, dics ségre.
(Refrén)

A szombat elé jöjjetek, és menjünk, Mert ez az áldás forrása,
Kezdett l, sid kt l fejedelemmé emelve. Az alkotás vége

gondolatban els  volt.
(Refrén)
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Ébredezz, ébredezz hát, Mert eljött a fényed, kelj föl, ragyogj!
Ébredj, ébredj, dalt énekelj,

Hisz megnyilatkozott fölötted az Örökkévaló.
(Refrén)

Ne szégyenkezz, és ne alázd meg magad! Mit hajlongasz, miért
esedezel?

Benned bíznak népem szegényei, Hogy felépüljön végre romjain
a város.
(Refrén)

Jöjj békével, férjed koronájával, örömmel és ujjongással a
választott nép hívei közé!

Jöjj menyasszony, jöjj menyasszony!
(Refrén)

Má jáfe hájom

.mFlẄ zÄ©W ,mFi©d d¤tï dn̈
MÁ JÁFE HÁJOM, SÁBÁT SÁLOM, MÁ JÁFE HÁJOM,

SÁBÁT SÁLOM
SÁBÁT – SÁBÁT SÁLOM, SÁBÁT – SÁBÁT SÁLOM,

SÁBÁT – SÁBÁT SÁLOM, SÁBÁT SÁLOM!

Bim bam

.mFlẄ zÄ©W mÄ mi¦A
BIM BAM, BIM BIM BIM BAM, BIM BIM BIM BIM BIM

BAM (2X)
SÁBÁT SÁLOM, SÁBÁT SÁLOM, SÁBÁT SÁBÁT SÁBÁT

SÁBÁT SÁLOM (2X)
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Hiné má tov

:c©gï m©B mi¦g©̀  z¤a¤W mi¦rP̈-d©nE aFH-d©n d¥P¦d
HINÉ MÁ TOV UMÁ NÁIM, SEVET ÁCHIM GÁM

JÁCHÁD

Lo jiszá goj

:dn̈g̈§l¦n cFr Ec§n§l¦i `l§e  a ¤x¤g iFB l¤̀ iFb `V̈¦i `l
LO JISZÁ GOJ EL GOJ CHEREV, LO JILMEDU OD

MILCHÁMÁ

Dávid, Melech Jiszráel

:mÏ©w§e i©g l¥̀ẍ§U¦i K¤l¤n c¦eC̈
DÁVID, MELECH JISZRÁEL, CHÁJ VÖKÁJÁM

Éle chámdá libi

:m¥N ©r §z¦Y l©̀ §e `p̈ dq̈Eg§e .i¦A¦l  dc̈§ng̈ d¤N¥̀
ÉLE CHÁMDÁ LIBI, VÖCHUSZÁ NÁ VÖÁL TITÁLÉM

Ál slosá dövárim

dc̈Fa £rd̈  l ©r§e  dẍFY©d  l ©r c¥nFr ml̈Frd̈ mi ¦xä §c dÿl§W  l ©r
:mi ¦cq̈£g zEli¦n§B  l ©r§e

ÁL SLOSÁ DÖVÁRIM HÁOLÁM OMED: ÁL HÁTORÁ,
VÖÁL HÁÁVODÁ, VÖÁL GMILUT HÁSZÁDIM
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Hátikvá – Izrael nemzeti himnusza

dn̈i¦p§R aä¥N©A cerÎlM̈
dï¦ned  i ¦cEd§i W¤t¤p

,dn̈i ¦cẅ  ,gẍ§f¦n i ¥z£̀ ©t§lE
.dï¦tev oeI¦v§l o¦i ©r

Ep ¥zë§w ¦Y  dc̈ §a῭ `l cer
m¦i©t§l©̀  zep§y z©A dë§w ¦Y©d
Ep¥v §x©̀ §A i¦y§tg̈  m ©r zei§d¦l

.m¦il̈ÿExi¦e oeI¦v u ¤x¤̀
KOL OD BALEVAV PÖNIMÁ -

NEFES JEHUDI HOMIJÁ
ULFÁTEJ MIZRACH KÁDIMÁ

ÁJIN LÖCION COFIJÁ
OD LO ÁVDÁ TIKVÁTÉNU

HATIKVÁ BÁT SNOT ÁLPÁJIM:
LIHJOT ÁM HOFSI BÖÁRCÉNU –

EREC CION VIRUSÁLÁJIM.

sid k óta mélyen a szívekben,
A zsidó lelke vágyakozva néz,

És el re vágy a kelet felé,
Még Cionra tekint a szem.

A mi reményünk soha el nem fogy,
Kétezer év si reménye,

Szabad nemzetként lenni a hazában,
Cion és Jeruzsálem földjén.
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Zsoltárok

23. zsoltár

Dávid zsoltára. Az Örökkévaló az én pásztorom, nem
sz kölködöm. Üde pázsiton legeltet engem, a nyugalom vizéhez
vezérel. Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényein vezet, az 
neve miatt. Még ha a halál völgyében járok is, nem félek a
bajtól, mert Te velem vagy. Pásztorbotod és támaszod
megnyugtat engem. Asztalt terítesz számomra, ellenségeim
szeme láttára. Arcomat illóolajjal árasztod el, poharam
csordultig tele. Csak jóság és szeretet vegyen körül életem
minden napján, hogy ott lakjam az Örökkévaló házában, hosszú
éveken át.

24. zsoltár (1-6)

Dávid zsoltára. Az Örökkévalóé a Föld, s ami rajta van, a világ
és minden lakója. Hiszen  a tengerekre alapozta, a folyók által
alakította. Ki léphet föl az Örökkévaló hegyére, Szentélye
helyén ki állhat meg? Aki tiszta kez  és tiszta szív , aki nem
szánta lelkét hamisságra, és nem esküdött csalárdul. Áldást nyer
az Örökkévalótól, igazságot segít  Istenét l. Ez a nemzedék t
keresi, Feléd törekszik Jákob, szela.

121. zsoltár

Ének a lépcs fokokra. Szemem a hegyek fölé emelem: honnan
jön az én segítségem? Segítségem az Örökkévalótól, aki égnek s
földnek alkotója. Nem engedi lábad megbotlani, nem szunnyad
a te riz d. Bizony, nem szunnyad, nem szendereg Izrael
riz je. Az Örökkévaló vigyáz rád, oltalmaz téged jobb kezed

fel l. A nap nem árthat neked nappal, a hold sem éjszaka. Az
Örökkévaló megvéd minden bajtól, meg rzi lelkedet. Az
Örökkévaló oltalmaz jártadban-keltedben, mostantól
mindörökké.
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130. zsoltár

A lépcs fokok éneke. A mélységb l kiáltok Hozzád,
Örökkévaló! Uram, hallgasd meg hangomat, figyelj könyörg
szavamra! Örökkévaló, ha számon tartod a b nöket, ki állhat
meg El tted, Uram? Hiszen Nálad a megbocsátás, hogy félelmet
ébressz. Reménykedem, Örökkévaló, reménykedik a lelkem, és
(az ) szavára várok. Jobban várja lelkem az Urat, mint rök a
reggelt, a reggelt riz k. Bizakodj Izrael az Örökkévalóban,
mert az Örökkévalónál a szeretet,  megváltása sokféle lehet. 
szabadítja meg Izraelt minden b nét l.
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12.  FEJEZET
A reformzsidóság intézményei

Világszervezetek

World Union for Progressive Judaism (WUPJ)
Reformzsidó Világszövetség, Jeruzsálem
www.wupj.org

Netzer Olami
A Reformzsidó Világszövetség ifjúsági szervezete
www.wupj.org/Youth/NetzerOlami.asp

Észak-Amerika

Union of Reform Judaism (URJ)
Az amerikai reformzsidó hitközségek erny szervezete
www.urj.org

Central Conference of American Rabbis (CCAR)
Az amerikai reformrabbik szervezete
www.ccarnet.org

Hebrew Union College (HUC) — Jewish Institute of Religion
Az amerikai reformzsidóság Rabbiképz  Intézete
www.huc.edu

Association of Reform Zionists of America (ARZA)
Az amerikai reformcionista szervezet
www.arza.org
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További szervezetek megtalálhatók a www.urj.org/dir oldalon

Európa

WUPJ European Region
A Reformzsidó Világszövetség Európai Régiója
www.europeanregion.org

Young European Progressive Jews
Európai Progresszív Zsidó Ifjúsági Szervezet
www.eurojews.org

Leo Baeck College, London
Európai reformzsidó Rabbiképz  Intézet Nagy-Britanniában
www.lbc.ac.uk

Abraham Geiger Kolleg, Berlin
Európai reformzsidó Rabbiképz  Intézet Németországban
www.abraham-geiger-kolleg.de

Nagy-Britannia:

Liberal Judaism
http://www.liberaljudaism.org/

The Movement for Reform Judaism
http://www.reformjudaism.org.uk/

Németország, Ausztria és Svájc

Németország, Ausztria és Svájc progresszív közösségeinek
szervezete
www.liberale-juden.de
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Or Chadasch, Jewish Liberal Congregation, Wien
Bécsi progresszív zsidó közösség
www.orchadasch.at

Magyarország

Bét Orim Reform Zsidó Hitközség
www.betorim.hu

Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség
www.szimsalom.hu

Arcenu Magyarország Egyesület

Izrael

Israel Movement for Progressive Judaism (IMPJ)
A reformzsidóság izraeli központi szervezete
www.reform.org.il

Hebrew Union College, Jeruzsálem
Izraeli reformzsidó Rabbiképz  Intézet
www.huc.edu/about/center-je.shtml

Israel Religious Action Center (IRAC)
Izraeli reformzsidó politikai társadalmi szervezet
www.irac.org

Reformzsidó kibucok Izraelben:

Kibbutz Yahel
www.yahel.org.il

Kibbutz Lotan
www.kibbutzlotan.com
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B É T O R I M
REFORM ZSIDÓ HITKÖZSÉG

Rabbi: Raj Ferenc

www.betorim.hu

TECHNIKAI SZÁMA: 1 7 5 1
HÁLÁS KÖSZÖNETÜNK MINDAZOKNAK, AKIK SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJUK EGYHÁZAK JAVÁRA FELAJÁNLHATÓ
1%-ÁRÓL A BÉT ORIM KÖZÖSSÉG JAVÁRA RENDELKEZNEK.

MIBEN KÜLÖNBÖZIK EZ A KÖZÖSSÉG A TÖBBI
ZSIDÓ IRÁNYZATTÓL?

• BEFOGADÓ - mert egyenrangúnak tekint minden embert,
azokat is, akiket máshonnan kirekesztenek

• NYITOTT - mert szívesen lát minden érdeklõdõt.
• PÁRBESZÉDRE KÉSZ - mert keresi a közös célokat és az

együttmûködést más vallások képviselõivel.
MIT TEHETEK AZÉRT, HOGY EZ A MODERN
JUDAIZMUS MEGERÕSÖDJÉK MAGYARORSZÁGON?

• KLIKKELJEN RÁ internetes oldalunkra és tájékozódjon
elveinkrõl, történetünkrõl, programjainkról.

• JÖJJÖN EL rendezvényeinkre, amennyiben azok
felkeltették érdeklõdését.

• TÁMOGASSA ERÕFESZÍTÉSEINKET SZEMÉLYI
JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL, hogy megõrizhessük
függetlenségünket, gazdagíthassuk programkínálatunkat.

MILYEN TEVÉKENYSÉGBEN LEHET RÉSZTVENNI?
• Modern, befogadó, egalitáriánus LITURGIAI

ALKALMAKON keresztül egy nyitott hitéletben.
• Rendszeres és alkalmi OKTATÁSI RENDEZVÉNYEK

segítenek közelebb kerülni a korszerû judaizmushoz.
• Színvonalas VILÁGI ELÕADÁSOKON és KÖTETLEN

BESZÉLGETÉSEKEN keresztül lehet bekapcsolódni egy
vonzó és tagjaira odafigyelõ közösséghez.


