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A RABBI KÖSZÖNT JE

B’ruchim há-báim!  Örömmel üdvözöljük a Bét Orim szombatfogadó istentiszteletén!
A szombat az egy különleges id , amely alkalmat ad arra, hogy kiléphessünk a mindennapi élet
taposómalmából, hogy pihenhessünk a munkából, elmélkedjünk az életünk felett és felfrissítsük
a lelkünket. Ez egy nap, amikor élvezzük a család és a barátok szeretetét, amikor újra
felfedezzük a világ csodáit és ünnepeljük az élet misztériumát. Azért, hogy ezt
megvalósíthassuk, félretettük a szombat egy részét imára, meditációra és Tóra tanulásra. Az
istentisztelet átvisz a mindennapok birodalmából a legbecsesebb értékek világába. Az imák, a

dalok és a tanítások segítenek ebben az átmenetben.

Mi valóban egy K’hilá K’dosá, egy szent gyülekezet vagyunk, ifjak és id sebbek, született
zsidók és azok, akik választották a zsidóságot, hagyományh ek és liberálisok, gyakorló és
szekuláris zsidók; talán reprezentánsai a zsidóság minden árnyalatának. Több nem-zsidó
házastárs, partner és barát is része a mi közösségünknek, amit mi gyengéden ohel gádol-nak, egy

nagy sátornak hívunk, ahol mindenki otthon érezheti magát.

Ó Istenünk! Mindig legyenek hallhatók a mi zsinagógánkban az öröm és a boldogság hangjai, az
ünnepl  közösség ujjongása és a játszadozó gyermekek dalai. Találjanak meghallgatásra a mi
imánk szavai és a szívünk elmélkedései, ó Örökkévaló, Szirtünk és Megváltónk.

Ez az én reményem, ez az én fohászom.

GREETINGS FROM THE RABBI

B’ruchim ha-baim!  Welcome to the Kabbalat Shabbat Service of Congregation Bet Orim!
Shabbat  is a special time that allows us to step out of our daily routines, to rest from our work,
to reflect on our lives, and to rejuvenate our spirits.  It is a day to enjoy the love of family and
friends, to reconnect with the wonders of the world, and to celebrate the miracle of life.  To help
us do this, we set aside part of Shabbat for prayer, meditation, and study of the Torah. The
service is meant to transport us from the realm of the everyday to the realm of the holy. The

prayers, songs and teachings help us in this transition.

We are truly a K’hillah K’doshah, a holy congregation of young and old, Jews by birth and Jews
by choice, traditional and liberal, observant and secular, representing perhaps every aspect of
being Jewish. Many non-Jewish spouses, life-partners, and friends are also part of our
community that we endearingly call an ohel gadol, a large tent where each individual is indeed at

home.

O God, let there always be heard in our synagogue the sounds of joy and happiness, the shouts of
our community celebrating and the songs of children at play. May the words of our mouths and
the meditations of our hearts be acceptable before You, O Adonai, our Rock and our Redeemer.

This is my hope and my prayer.



GONDOLATOK A GYERTYAGYÚJTÁS EL TT

A Te hatalmad, ó Isten, örökké tartó; Segíts bennünket, hogy er nket jóra, és ne
gonoszra használjuk. Te vagy az élet és az áldás forrása; Segíts bennünket, hogy
válasszuk az életet saját magunk és gyermekeink számára. Te vagy támasza a
bukdácsolónak; Segíts nekünk, hogy felemelhessük az elesettet. Te vagy a
szabadság megteremt je; Segíts nekünk felszabadítani a foglyokat. A Te hatalmad,

ó Isten örökké tartó; Segíts bennünket, hogy er nket jóra használjuk.

BEFORE CANDLE LIGHTING

Your might O God is everlasting; Help us to use our strength for good and not for
evil. You are the Source of life and blessing; Help us to choose life for ourselves
and our children. You are the support of the falling; Help us to lift up the fallen.
You are the Author of freedom; Help us to set free the captive. Your might O God

is everlasting; Help us to use our strength for good.

A GYERTYAGYÚJTÁS ÁLDÁSA

eiz̈F§v¦n§A EpẄ §C¦w x¤W£̀ ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀  ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM, ÁSER KID’SÁNU B’MICVOTÁV

:zÄ©W l¤W x¥p wi¦l §c©d§l EpË ¦v§e
V’CIVÁNU L’HÁDLIK NÉR  SEL SÁBÁT.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki törvényeiddel megszenteltél,
és megparancsoltad nekünk, hogy meggyújtsuk a szombati lángokat.

ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀  ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM,

.d¤G©d o ©n§G©l Ep «̈ri¦B¦d§e Ep «̈n§I¦w§e Ep«̈i¡g¤d¤W
SEHECHEJÁNU, V’KIJ’MÁNU, V’HIGIÁNU LÁZ’MÁN HÁZE.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, aki életben tartott minket és
megengedte, hogy megérjük ezt a mai napot.
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:l ¥̀ ẍ §U¦i  Li ¤zp §M §W¦n  aw £r©i Li¤ld̈`  EaH  d©n
MÁ TOVU, OHÁLECHÁ JÁÁKOV, MISK’NOTECHÁ JISZRAÉL (2x)

Mily szépek a te sátraid Jákob, hajlékaid Izrael!

.L«¤z῭ §x¦i§A L§W §cẅ l©ki¥d l¤̀ d¤e£g©Y§W¤̀ ,L«¤zi¥a F̀a῭  L §C§q©g ax§A i¦p£̀©e
VÁÁNI B’ROV CHÁSZD’CHÁ ÁVO VÉTECHÁ, ESTÁCHÁVE EL HÉCHÁL KODS’CHÁ B’JIRÁTECHÁ

Én viszont Házadba léphetek nagy szeretetedben, leborulhatok szent hajlékodba,
félelemmel  Irántad.

c©gïÎm©B mi¦g©̀  z¤a¤W mi¦rP̈Îd©nE aFh-d©n d¥P¦d
HINÉ MÁ TOV UMÁ NÁIM, SEVET ÁCHIM GÁM JÁCHÁD

Mily jó és kellemes együtt ülni a testvéreknek

J’did nefes - a lélek választottja

.L¤pFv §x l¤̀  L §C§a ©r KFX§n ,on̈£g ©xd̈ a῭  X¤t¤p ci ¦c§i
J’DID NEFES ÁV HÁRÁCHÁMÁN, M’SOCH ÁVD’CHÁ EL R’CONECHÁ,

.L ¤xc̈£d lEn l¤̀ d¤e£g©Y§X¦i l̈I ©̀  Fn§M  L §C§a ©r uExï
JÁRUC ÁVD’CHÁ K’MO ÁJÁL, JISTÁCHÁVE EL MUL HÁDÁRECHÁ.

:m ©rḧ lk̈§e sEv z¤tFP¦n Li¤zFci ¦c§i Fl a ©x ¡r¤i
JEERÁV LO J’DIDOTECHÁ, MINOFET CUF V’CHOL TÁÁM

A léleknek választottja, irgalmas Szül , vonzd a Te h séges szolgádat a karjaid
közé.  A Te szolgád mámorosan táncol, mint egy zike, hogy áhítatban boruljon
Eléd. Az  számára a Te szeret  barátságod édesebb még a csorgó méznél is és

mindennél ízletesebb.
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ZSOLTÁROK

95. zsoltár

:Ep ¥r§W¦i xEv§l dr̈i ¦xp̈ .ï§i©l  dp̈§P ©x§p Ek§l
L’CHU N’RÁN’NÁ LÁ-ÁDONÁJ, NÁRIÁ L’CUR JISÉNU.

:Fl ©ri ¦xp̈ zFx¦n§f¦A  .dc̈Fz§A eip̈ẗ dn̈ §C©w§p
N’KÁDMÁ FÁNÁV B’TODÁ BIZMIROT  NÁRIÁ LO.
:Fl mi ¦xd̈ zFt £rFz§e  .u ¤x῭  i ¥x§w§g¤n Fcï §A x¤W£̀ :mi¦dl¡̀ lM̈  l ©r lFcB̈ K¤l¤nE .ï§i lFcB̈ l ¥̀  i¦M
i¦M :Ep¥Ur ï§i i¥p§t¦l dk̈ §x§a¦p .dr̈ẍ§k¦p§e d¤e£g©Y§W¦p E`a :Exv̈ï  eic̈ï z¤W¤A©i§e .EdÜr̈ `Ed§e mÏ©d Fl x¤W
m¤k§a©a§l EW§w©Y l©̀  :Ern̈§W¦z Flw§A m¦̀  mFI©d .Fcï o`v§e Fzi¦r §x©n  m ©r Ep§g©p£̀©e .Epi¥dl¡̀ `Ed
:i¦l ¢rẗ  E`ẍ m©B i¦pEpg̈ §A .m¤ki¥zFa£̀ i¦pEQ¦p x¤W£̀ :xÄ §c¦O©A dQ̈©n mFi§M .däi ¦x§n¦M

m ©r x©n`ë .xFc§A hEw῭  dp̈Ẅ mi¦rÄ §x©̀
ÁRBÁIM SÁNÁ ÁKUT B’DOR, VAOMÁR, ÁM

:ik̈ẍ §c Er §cï  `l  m¥d§e .m¥d aä¥l  i ¥rY
TOÉ LÉVÁV HÉM, V’HÉM LO JÁDU D’RÁCHÁJ,

l¤̀ oE`a§i m ¦̀  .i¦R©̀ §a i ¦Y§r©A§W¦p x¤W£̀
ÁSER  NISBÁTI  V’ÁPI,  IM J’VOUN  EL

: i ¦z g̈ E p §n
M’NUCHÁTI.

Jöjjetek, örüljetek az Örökkévalónak, ujjongjunk segítségünk Sziklaszirtjének!
Hálával járuljunk Elé, örömdallal tiszteljük t! Hiszen hatalmas Isten az
Örökkévaló, minden uralkodónál nagyobb Király. Birtokában vannak a Föld titkai,
a hegyek rejtelmei Nála találhatók. Övé a tenger, amelyet  hozott létre, s a
szárazföldet kezei alkották. Jöjjetek hát, boruljunk le és hajoljunk meg El tte,
köszöntsük t, Alkotónkat! Hiszen  a mi Istenünk, mi pedig az  népe, keze által
irányított nyáj: bár hallgatnátok hangjára a mai napon! Meg ne keményítsétek
szíveteket, mint Merivánál, mint Masza napján a pusztában, ahol próbára tettek

seitek, amikor ellenem fordultak, noha látták tetteimet. Negyven év során
kiábrándultam abból a nemzedékb l, s így szóltam: tévelyg  szív  nép k, akik
nem ismerik fel útjaimat. Haragomban megesküdtem, hogy nem jutnak el

nyugalmam helyére.
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96. zsoltár

:u ¤x῭d̈ lM̈ ï§i©l Exi¦W  .Wc̈g̈ xi¦W  ï§i©l Exi¦W
SIRU LÁ-ÁDONÁJ SIR CHÁDÁS SIRU LÁ-ÁDONÁJ KOL HÁÁREC.

:Fzr̈EW§i mFi§l mFI¦n Ex§V©A .Fn§W Ek §xÄ  ï§i©l Exi¦W
SIRU LÁ-ÁDONÁJ BÁRCHU S’MO, BÁSZRU MIJOM L’JOM J’SUÁTO.

:eiz̈F`§l§t¦p mi¦O ©rd̈ lk̈ §A .FcFa§M m¦iFB©a Ex§R©q
SZÁPRU VÁGOJIM K’VODO B’CHOL HÁÁMIM NIFL’OTÁV.

:mi¦dl¡̀ lM̈  l ©r `Ed `ẍFp .c`§n lN̈ªd§nE ï§i lFcb̈ i¦M
KI GÁDOL ÁDONÁJ UM’HULÁL M’OD, NORÁ HU ÁL KOL ELOHIM.

:dÜr̈ m¦i©nẄ  ï§i©e .mi¦li¦l¡̀ mi¦O ©rd̈ i¥dl¡̀ lM̈ i¦M
KI KOL ELOHÉ HÁÁMIM ELILIM, VÁ-ÁDONÁJ SÁMÁJIM ÁSZÁ.

:FWC̈§w¦n§A  z ¤x¤̀ §t¦z§e fr .eip̈ẗ§l  xc̈d̈§e cFd
HOD V’HÁDÁR L’FÁNÁV OZ V’TIFERET B’MIKDÁSO.

:frë cFaM̈  ï§i©l Ead̈ .mi¦O ©r zFg§R§W¦n ï§i©l Ead̈
HÁVU LÁ-ÁDONÁJ MISP’CHOT ÁMIM, HÁVU LÁ-ÁDONÁJ KÁVOD VÁOZ.

:eiz̈Fx§v©g§l E`FaE dg̈§p¦n E`§U .Fn§W cFa§M ï§i©l Ead̈
HÁVU LÁ-ÁDONÁJ K’VOD S’MO SZ’U MINCHÁ UVOU L’CHÁCROTÁV.

:u ¤x῭d̈ lM̈ eip̈R̈¦n Eli¦g .W ¤cw  z ©x §c©d§A  ï§i©l Ee£g©Y§W¦d
HISTÁCHÁVU LÁ-ÁDONÁJ B’HÁDRÁT KODES CHILU MIPÁNÁV KOL HÁÁREC.

.hFO¦Y l©A l¥a¥Y oFM¦Y s©̀  .Kl̈n̈ ï§i m¦iFB©a Ex§n¦̀
IMRU VÁGOJIM ÁDONÁJ MÁLÁCH ÁF TIKON TÉVÉL BÁL TIMOT

:mi ¦xẄi¥n§A mi¦O ©r oi ¦cï
JÁDIN ÁMIM B’MÉSÁRIM.

:F`l§nE m̈I©d  m ©r §x¦i  .u ¤x῭d̈  l¥bz̈§e m¦i©nẌ©d Eg§n§U¦i
JISZM’CHU HÁSÁMÁJIM V’TÁGÉL HÁÁREC. JIR’ÁM HÁJÁM UM’LOO.

:x ©rï i¥v £r lM̈ Ep§P ©x§i f ῭ .FA x¤W£̀  lk̈§e  i ©cÜ  fl £r©i
JÁÁLOZ SZÁDÁJ V’CHOL ÁSER BO ÁZ J’RÁN’NU KOL ÁCÉ JÁÁR.

.u ¤x῭d̈ hR§W¦l `ä i¦M `ä i¦M  ï§i i¥p§t¦l
LIFNÉ ÁDONÁJ KI VÁ, KI VÁ LISPOT HÁÁREC,

:Fzp̈En¡̀¤A mi¦O ©r§e w ¤c¤v§A l¥a¥Y hR§W¦i
JISPOT TÉVÉL B’CEDEK V’ÁMIM BEEMUNÁTO
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Énekeljetek új dalt az Örökkévalónak, énekeljetek mind, akik a Földön éltek!
Énekeljetek az Örökkévalónak, áldjátok nevét, hirdessétek napról napra az 
segítségét! Beszéljétek el a nemzetek közt az  dics ségét, csodatetteit a népek
között! Hiszen nagy az Örökkévaló és dicséretre méltó, félelmetes  mind a
hatalmasok fölött. Mert a népek istenei mind bálványok, ám az Örökkévaló az eget
alkotta. Fenség és dísz jár El tte, er  és pompa szentélyében. Hódoljatok az
Örökkévalónak, népek családjai, hódoljatok Neki dicsérettel és er vel! Hódoljatok
az Örökkévalónak, neve dicséretével, vigyetek ajándékot, és jöjjetek az 
csarnokaiba! Boruljatok le az Örökkévaló el tt szent tisztelettel, félelemben
járuljon Elé az egész Föld! Szóljatok a népeknek: az Örökkévaló a Király,
szilárdan áll a világ, meg nem inog, nyíltan ítéli meg a népeket. Örvendjen az ég, s
ujjongjon a Föld, zúgjon fel a tenger, teljes egészében! Vigadjon a mez  és
minden, ami benne van, akkor majd dalra fakadnak mind az erd  fái! Az
Örökkévaló el tt, mert eljön, jön, hogy megítélje a Földet, megítéli igazsággal a

világot, méltányosan a népeket.

99. zsoltár (zárósora)

,FW §cẅ x©d§l Ee£g©Y§W¦d§e Epi«¥dl¡̀  ï§i En§nFx
ROM’MU ÁDONÁJ ELOHÉNU, V’HISTÁCHÁVU L’HÁR KODSO,

. E p i «¥dl ¡̀  ï §i WFcẅ  i ¦M
KI KÁDOS ÁDONÁJ ELOHÉNU

Magasztaljátok az Örökkévalót, Istenünket, s boruljatok le a szent hegyéhez, mert
Szent az Örökkévaló, ami Istenünk

29. zsoltár

:frë cFaM̈  ï§i©l Ead̈ :mi¦l ¥̀  i¥p §A  ï§i©l Ead̈ c¦ec̈§l xFn§f¦n
MIZMOR L’DÁVID. HÁVU LÁ-ÁDONÁJ B’NÉ ÉLIM, HÁVU LÁ-ÁDONÁJ KÁVOD VÁOZ.

:W ¤cw  z ©x §c©d§A  ï§i©l Ee£g©Y§W¦d .Fn§W cFa§M  ï§i©l Ead̈
HÁVU LÁ-ÁDONÁJ K’VOD S’MO, HISTÁCHÁVU LÁ-ÁDONÁJ B’HÁDRÁT-KODES.
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:mi¦A ©x m¦i©n  l ©r  ï§i mi¦r §x¦d cFaM̈©d l ¥̀ .m¦iÖ©d  l ©r  ï§i lFw
KOL ÁDONÁJ ÁL HÁMÁJIM ÉL HÁKÁVOD HIRIM. ÁDONÁJ ÁL MÁJIM RÁBIM.

:xc̈d̈¤A  ï§i lFw :©gM©A  ï§i lFw
KOL ÁDONÁJ BÁKOÁCH KOL ÁDONÁJ BEHÁDÁR.

:oFpä§N©d  i¥f §x©̀  z¤̀ ï§i x¥A©W§i©e .mi¦fẍ£̀  x¥aW ï§i lFw
KOL ÁDONÁJ SOVÉR ÁRÁZIM, VÁJ’SÁBÉR ÁDONÁJ ET ÁRZÉ HÁL’VÁNON.

:mi¦n¥̀ §x o¤a Fn§M oFi §x¦U§e oFpä§l  .l¤b ¥r Fn§M  m ¥ci¦w §x©I©e
VÁJÁRKIDÉM KMO ÉGEL. L’VÁNON V’SZIRJON K’MO VEN R’ÉMIM.

:W¥̀ zFa£d©l a¥vg  ï§i lFw
KOL ÁDONÁJ CHOCÉV LÁHÁVOT ÉS.

:W ¥cẅ x©A §c¦n ï§i li¦gï .xÄ §c¦n li¦gï ï§i lFw
KOL ÁDONÁJ JÁCHIL MIDBÁR. JÁCHIL ÁDONÁJ MIDBÁR KÁDÉS.

.zFl̈I ©̀ l¥lFg§i ï§i lFw
KOL ÁDONÁJ J’CHOLÉL ÁJÁLOT

:cFaM̈ x¥n` FNªM ,Flk̈i¥d§aE ,zFxr̈§i sU¡g¤I©e
VÁJECHESZOF J’ÁROT UV’HÉCHÁLO KULO OMÉR KÁVOD.

:ml̈Fr§l K¤l¤n  ï§i a¤W¥I©e aẄï lEA©O©l  ï§i
ÁDONÁJ LÁMÁBUL JÁSÁV, VÁJÉSEV ÁDONÁJ MELECH L’OLÁM.

:mFlẌ ©a FO ©r  z ¤̀  K ¥xä§i ï§i  o ¥Y¦i FO ©r§l fr ï§i
ÁDONÁJ   OZ  L’ÁMO   J ITÉN  ÁDONÁJ   J’VÁRÉCH   ET-ÁMO  VÁSÁLOM.

Dávid zsoltára. Hódoljatok az Örökkévalónak, ti hatalmasok, hódoljatok az
Örökkévalónak dicsérettel és er vel! Hódoljatok az Örökkévalónak neve
dicséretével, boruljatok le az Örökkévaló el tt szent tisztelettel. Az Örökkévaló
hangja a víz fölött, a dics ség Istene mennydörög, hatalmas víz fölött az
Örökkévaló. Az Örökkévaló hangja az er vel, az Örökkévaló hangja, díszesen. Az
Örökkévaló hangja szétcsapja a cédrusokat is, eltöri az örökkévaló a Libanon
cédrusait. Táncra perdíti ket, mint borjakat, a Libanont és a Szirjont, mint hegyi
kecske gidáit. Az Örökkévaló hangja t zcsóvákat hasít. Az Örökkévaló hangja
megrémíti a sivatagot, megrémíti az Örökkévaló Kádés pusztáját. Az Örökkévaló
hangja vajúdásra bírja a szarvasün ket, és csarnokában mind így szólnak:
Dics ség! Az Örökkévaló trónra lépett a vízözön felett, és uralma megmarad
mindörökké. Az Örökkévaló er t ad népének, az Örökkévaló áldja meg népét

békével!
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SZOMBATKÖSZÖNT  DAL

:dl̈ §A©w§p zÄ©W i¥p§R .dN̈©M z` ©x§w¦l  i ¦cFc dk̈§l
L’CHÁ DODI LIKRÁT KÁLÁ P’NÉ SÁBÁT N’KÁBLÁ. (2X)

.cg̈ªi§n©d l¥̀ Epr̈i¦n§W¦d .cg̈ ¤̀ xEA ¦c§A xFkf̈§e xFnẄ
SÁMOR V’ZÁCHOR B’DIBUR ECHÁD HISMIÁNU ÉL HÁM’JUCHÁD

:icec dkl .dN̈¦d §z¦l§e  z ¤x¤̀ §t¦z§lE m¥W§l .cg̈ ¤̀ Fn§WE cg̈ ¤̀  ï§i
ÁDONÁJ ECHÁD US’MO ECHÁD L’SÉM UL’TIF’ERET V’LIT’HILÁ. L’CHÁ DODI...

.dk̈ẍ §A©d xFw§n `i¦d i¦M .dk̈§l¥p§e Ek§l zÄ©W  z` ©x§w¦l
LIKRÁT SÁBÁT L’CHU V’NÉLCHÁ KI HI M’KOR HÁB’RÁCHÁ

:icec dkl .dN̈¦g §Y däẄ£g©n§A d¤U £r©n sFq .dk̈Eq§p m ¤c¤T¦n W`x¥n
MÉROS MIKEDEM N’SZUCHÁ SZOF MÁÁSZE B’MÁCHÁSÁVÁ T’CHILÁ. L’CHÁ DODI...

.i ¦xF` i¦nEw K ¥xF` `ä i¦M  .i ¦x §xFr §z¦d  i ¦x §xFr §z¦d
HITOR’RI, HITOR’RI KI VÁ ORÉCH KUMI ORI

:icec dkl .dl̈§b¦p K¦i©lr̈  ï§i cFa§M .i ¦x¥A ©C xi¦W  i ¦xEr i ¦xEr
URI URI SIR DÁBÉRI K’VOD ÁDONÁJ ÁLÁJICH NIGLÁ. L’CHÁ DODI...

.i¦n¡d¤Y d©nE i¦g£gFY§W¦Y d©n .i¦n§lM̈ ¦z `l§e i¦WFa¥z `l
LO TÉVOSI V’LO TIKÁLMI MÁ TISTOCHÁCHI UMÁ TEHEMI

:icec dkl .DN̈ ¦Y  l ©r xi¦r dz̈§p §a¦p§e .i¦O ©r  i¥I¦p £r Eq¡g¤i KÄ
BÁCH JECHESZU ÁNIJÉ ÁMI V’NIVN’TÁ IR ÁL TILÁ. L’CHÁ DODI...

(Az utolsó versszak éneklése közben a nyitott  ajtó felé fordulunk :)

.d l̈¢dv̈ §aE  dg̈ §n ¦U §A m©B .D l̈ §r ©A  z ¤x ¤h £r mFlẄ §a  i ¦̀ FA
B O I  V ’ S Á L O M  Á T E R E T  B Á ’ L Á  G Á M  B ’ S Z I M C H Á  U V ’ C O H O L Á

Y. d N̈ ªb §q  m ©r  i ¥p E n ¡̀  K F
T O C H  E M U N É  Á M  S Z ’ G U L Á

A: d N̈ ©k  i ¦̀ F A  . d N̈ ©k  i ¦̀ F
B O I C H Á L Á B O I C H Á L Á.

:dl̈ §A©w§p zÄ©W i¥p§R .dN̈©M z` ©x§w¦l i ¦cFc dk̈§l
L’CHÁ   DODI   LIKRÁT   KÁLÁ   P’NÉ  SÁBÁT   N’KÁBLÁ (2X)
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JER, BARÁTOM
Jer, fogadjuk, jó barát, Szombatot, a szép arát!

rizd híven, gondolj rája!  hangzott Isten egy szavára.

Egy az Isten, s dicssugára a világot hatja át!

Jer, köszöntsük, jó barát, Szombatot, a szép arát!

Fel vidáman Szombat elé! Mert az Isten megszentelé,

Áldásforrást adott belé, ki kezdetb l végbe lát!

Jer, fogadjuk, jó barát, Szombatot, a szép arát!

Királyváros, dics  Szentély, fel a romból! Emelkedjél!

Síró völgyben búd véget ér, már Istened újra áld.

Jer, köszöntsük, jó barát, Szombatot, a szép arát!

Fel a porból! Félre bánat! Vedd föl, népem, díszruhádat,

Iisáj fia jön utánad, s minden rosszat jóra vált!

Jer, fogadjuk, jó barát, Szombatot, a szép arát!

Ébredj! Ébredj! Lobban lángod! Ragyogd be a nagyvilágot,

Fel, dalolj, mert újra látod Isten fényes sugarát!

Jer, köszöntsük, jó barát, Szombatot, a szép arát!

Szégyened már többé nem lesz! Mit búsongasz, mit kesergesz?

Szentélyednek Isten kedvez, s felépíti romfalát!

Jer, fogadjuk, jó barát, Szombatot, a szép arát!

Kik rád törtek, kiraboltak, megb nh dnek, meglakolnak.

Mint v legény menyasszonynak, örvend Isten, nézve rád!

Jer, köszöntsük, jó barát, Szombatot, a szép arát!

Terjeszkedel jobbra, balra, Isten nevét magasztalva:

megvált majdan Perec sarja, vigadozzunk? rajta hát!

Jer, fogadjuk, jó barát, Szombatot, a szép arát!

Üdvözlégy, Ó, urad éke! Kísérjen víg öröm, béke,

ujjongva vár Isten népe, jöjj, ara, jöjj, várva várt!

Jer, köszöntsük, jó barát, Szombatot, a szép arát!

Slomó Hálévi Alkavec költeménye alapján Patai József

JÖJJ BARÁTOM

(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)

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)

(Szó szerinti, nyers fordítás)
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SZOMBATI ZSOLTÁROK

92. zsoltár

:zÄ©X©d mFi§l xi¦W xFn§f¦n:oFi§l ¤r L§n¦W§l x¥O©f§lE .ï§i©l zFcFd§l aFh
TOV L’HODOT LÁ-ÁDONÁJ, UL’ZÁMÉR L’SIMCHÁ ELJON (2X)

:zFli¥N©A L §zp̈En¡̀¤e  .L ¤C§q©g x¤wFA©A ci¦B©d§l
L’HÁGID  BÁBOKER  CHÁSZDECHÁ   VEEMUNÁTCHÁ   BÁLÉLOT. (2X)

Zsoltárének a szombat napjára. Jó hálát adni az Örökkévalónak, dallal köszönteni
nevedet, Legf bb lény! Reggel szeretetedr l szólni, bizalmadról éjszakánként,

El §cB̈ d©n :o¥P ©x£̀ Li ¤cï i¥U £r©n§A .L¤l ¢rẗ§A ï§i  i¦p©Y§g©O¦U i¦M:xFP¦k§A oFiB̈¦d  i¥l £r .l¤ap̈  i¥l £r©e xFUr̈  i¥l £r
mi¦rẄ §x ©gx§t¦A :z`f z¤̀ oi¦aï `l li¦q§kE .rc̈¥i `l x ©r©A Wi ¦̀  :Li¤za§W§g©n Ew§nr̈ c`§n .ï§i Li¤U £r©n
i¦M .ï§i Li¤a§i` d¥P¦d i¦M :ï§i ml̈Fr§l mFxn̈  dŸ ©̀ §e:c ©r i ¥c £r mc̈§nẌ¦d§l .o¤e ῭  i¥l £rR lM̈ Evi¦vÏ©e .a¤U ¥r Fn§M
i¦pi ¥r h¥A©Y©e  :op̈ £r ©x o¤n¤W§A i ¦zN©A .i¦p §x©w mi ¥̀ §x¦M  m ¤xŸ©e:o¤e ῭  i¥l £rR lM̈  Ec §xR̈ §z¦i .Ec¥a`i Li¤a§i` d¥P¦d

:ip̈§f ῭ dp̈ §r©n§W¦Y mi¦r ¥x§n i©lr̈ mi¦nT̈©A  iẍEW§A

tízhúrú hangszeren és lanttal, elmélked  dallal, hárfával. Hiszen megörvendeztettél
veiddel, Örökkévaló, kezed munkájával ujjongásra késztettél. Mily hatalmasak

alkotásaid, Örökkévaló, milyen mélyen szántók gondolataid! Az üresfej  ember
nem érti, a balga nem fogja fel mindezt. Ha úgy virulnak is a gonoszok, mint a f ,
ha virágoznak is mind a b nösök, végül megsemmisíted ket, hiszen Te mindvégig
magasztos vagy, Örökkévaló. Hiszen itt vannak ellenségeid, Örökkévaló, hiszen itt
vesznek el ellenségeid, széthullnak mind a gonosztev k. Magasba emeled
szarvamat, mint a hegyi kecskéét, meghintesz illó olajjal. Szemem végigtekinthet a

reám leselked kön, az ellenem támadókon, a gonoszokat hallhatja fülem.

:d¤B§U¦i oFpä§N©A  f ¤x¤̀ §M  .gẍ§t¦i xn̈Ÿ©M wi ¦C©v
CÁDIK KÁTÁMÁR JIFRÁCH K’EREZ BÁL’VÁNON JISZGE.

:Egi ¦x§t©i Epi¥dl¡̀ zFx§v©g§A .ï§i zi¥a§A mi¦lEz§W
S’TULIM B’VÉT ÁDONÁJ B’CHÁCROT ELOHÉNU JÁFRICHU.

:Ei§d¦i mi¦P©p £r ©x§e mi¦p¥W §C .däi¥U§A oEaEp§i cFr
OD J’NUVUN B’SZÉVÁ D’SÉNIM V’RÁÁNÁNIM JIH’JU

:FA dz̈l̈§e ©r `l§e i ¦xEv .ï§i xẄï i ¦M ci¦B©d§l
L’HÁGID  KI   JÁSÁR  ÁDONÁJ   CURI   V’LO  ÁVLÁTÁ  BO.
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Az igaz ember, mint pálmafa virul, mint a Libanon cédrus, felmagasodik. Mintha
az Örökkévaló házában volnának elültetve, Istenünk csarnokaiban virágzanak. Még

sz korukban is gyümölcsöt hajtanak, frissek és üdék maradnak. Hadd hirdessék,
hogy egyenes az Örökkévaló, Szirtem , s nincs benne jogtalanság.

93. zsoltár

ml̈Fr¥n .f ῭ ¥n L£̀ §q¦M oFkp̈ :hFO¦Y l©A l¥a¥Y oFM¦Y s©̀  .xG̈ ©̀ §z¦d fr ï§i W¥al̈ .W¥al̈ zE`¥B Kl̈n̈  ï§i
:mï§kC̈ zFxd̈§p E`§U¦i .ml̈Fw zFxd̈§p E`§Up̈ .ï§i zFxd̈§p E`§Up̈ :dŸ ῭

ï§i mFxÖ©A xi ¦C©̀  .mï  i ¥x§A§W¦n mi ¦xi ¦C©̀  mi¦A ©x m¦i©n zFlT¦n
...MIKOLOT MÁJIM RÁBIM ÁDIRIM MISB’RÉ JÁM. ÁDIR BÁMÁROM ÁDONÁJ.

:mi¦nï  K ¤x`§l  ï§i  .W ¤cT dë£̀ p̈  L §zi¥a§l c`§n Ep§n¡̀¤p Li¤zc ¥r
ÉDOTECHÁ NEEMNU M’OD, L’VÉTCHÁ NÁÁVÁ KODES, ÁDONÁJ L’ORECH JÁMIM.

Az Örökkévaló uralkodik, méltóságot öltött, felkészült az Örökkévaló, er t öltött
magára. Bizony, szilárdan áll a világ, meg nem inog, régebben áll trónusod, Te
örök id k óta létezel. Fölemelik a folyamok, Örökkévaló, Fölemelik a folyamok
hangjukat, hadd emeljék föl a folyamok zúgásukat. Nagy víz hangjánál
hatalmasabbak a tenger hullámtörései, ám a mélységben is leghatalmasabb az
Örökkévaló. Tanúbizonyságaid nagyon megbízhatóak, házadat szentség illeti meg,

Örökkévaló, hosszú id re.

IMA GYÓGYULÁSÉRT

:Dl̈ `p̈ `ẗ §x `p̈ l ¥̀
ÉRT: ÉL NÁ  R’FÁ NÁ LÁ.

Ó Isten, gyógyítsd meg t.

:Fl `p̈ `ẗ §x `p̈ l ¥̀
FÉRFIÉRT:  ÉL NÁ  R’FÁ NÁ LO.

Ó Isten, gyógyítsd meg t.

:EPl̈ `p̈ `ẗ §x `p̈ l ¥̀
MINDANNYIUNKÉRT:  ÉL  NÁ  R’FÁ  NÁ LÁNU.

Ó Isten, gyógyíts meg bennünket.
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DEBBIE FRIEDMAN:

MI SEBÉRÁCH

Epi ¥zen ¦̀ §l dk̈ẍ §A©d xew§n Epi ¥zea£̀  K ©x¥A¤W i¦n
MI SEBÉRÁCH ÁVOTÉNU M’KOR HÁB’RÁCHÁ L’IMOTÉNU

May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the
courage, to make or lives a blessing, and let us say: AMEN

Epi ¥zea£̀©l dk̈ẍ §A©d xew§n Epi ¥zen ¦̀  K ©x¥A¤W i¦n
MI SEBÉRÁCH IMOTÉNU M’KOR HÁB’RÁCHÁ LÁÁVOTÉNU

Bless those in  need of healing with refua slema, the renewal of body, the reneval
of spirit and let us say: AMEN

ISTENDICS ÍT  KÖSZÖNTÉS

:Kẍa§n©d ï§i z¤̀ Ek §xÄ
BÁR’CHU ET ÁDONÁJ HAM’VORÁCH

:c ¤rë ml̈Fr§l Kẍa§n©d ï§i KExÄ
BÁRUCH ÁDONÁJ HÁM’VORÁCH  L’OLÁM VÁED

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

ai ¦x £r©n Fxä §c¦A x¤W£̀ .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀  ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM ÁSER BIDVÁRO MÁÁRIV

si¦l£g©nE mi ¦Y¦r d¤P©W§n dp̈Ea §z¦aE .mi ¦xr̈§W  ©g¥zFR dn̈§kg̈ §A .mi¦aẍ £r
ÁRÁVIM, B’CHOCHMÁ POTÉÁCH S’ÁRIM, UVITVUNÁ M’SÁNE ITIM, UMÁCHÁLIF

©ri¦wẍÄ m¤di¥zFx§n§W¦n§A mi¦ak̈FM©d z¤̀  x ¥C©q§nE .mi¦P©n§G©d z¤̀
ET HÁZ’MÁNIM, UM’SZÁDÉR ET HÁKOCHÁVIM, B’MISM’ROTÉHEM BÁRÁKIÁ

i¥p§R¦n K¤Wg§e K¤Wg i¥p§R¦n xF` l¥lFB .dl̈§il̈ë mFi ` ¥xFA .FpFv §x¦M
KIRCONO. BORÉ JOM VÁLÁJLÁ, GOLÉL OR MIPNÉ CHOSECH V’CHOSECH MIPNÉ
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ï§i .dl̈§il̈ oi¥aE mFi oi¥A li ¦C§a©nE .dl̈§il̈ `i¦a¥nE mFi xi¦a £r©nE .xF`
OR. UMÁÁVIR JOM UMÉVI LÁJLÁ, UMÁVDIL BÉN JOM UVÉN LÁJLÁ, ÁDONÁJ

:c ¤rë ml̈Fr§l Epi¥lr̈ KFl§n¦i ci¦nŸ mÏ©w§e i©g l ¥̀ :Fn§W zF`ä§v
C’VÁÓT S’MO. ÉL CHÁJ V’KÁJÁM TÁMID JIMLOCH ÁLÉNU L’OLÁM VÁED.

:mi ¦aẍ £r ai ¦x £r©O©d .ï§i dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH  ÁTÁ  ÁDONÁJ, HÁMÁÁRIV ÁRÁVIM

Áldott légy Örökkévaló Istenünk, a világ Királya, akinek szavára bealkonyul az
est, aki bölcsen megnyitja (az ég) kapuit, aki értelemmel változtatja az id t, cseréli
föl a napszakokat.  rendezi el a csillagokat szándéka szerint, az égbolton (látható)

rhelyeiken.  teremti a nappalt és az éjszakát, elgördíti a fényt a sötétség el l és a
homályt a fény el l, eltávolítva a nappalt, elhozva az éjt, így tesz különbséget
nappal és éjszaka között, a világmindenség Ura az  neve. Él  és éltet  Isten, 
uralkodjék felettünk mindig, mindörökké. Áldott légy, Örökkévaló, aki elhozza az

estéket.

mi¦Tªg zF§v¦nE dẍFY .Ÿ §ad̈ ῭  L§O ©r l¥̀ẍ§U¦i zi¥A ml̈Fr z©a£d©̀
ÁHÁVÁT OLÁM BÉT JISZRÁÉL ÁMCHÁ ÁHÁVTÁ. TORÁ UMICVOT, CHUKIM

Ep¥nEw§aE Ep¥a§kẄ§A Epi¥dl¡̀  ï§i o¥M  l ©r .Ÿ §c©O¦l Epz̈F` mi¦hR̈§W¦nE
UMISPÁTIM OTÁNU LIMÁDTÁ. ÁL KÉN ÁDONÁJ ELOHÉNU B’SOCHBÉNU UV’KUMÉNU

:c ¤rë ml̈Fr§l Li¤zF§v¦n§aE L¤zẍFz i ¥x§a ¦c§A g©n§U¦p§e .Li¤Tªg§A  ©gi¦Up̈
NÁSZIÁCH B’CHUKECHÁ. V’NISZMÁCH B’DIVRÉ TORÁTECHÁ UV’MICVOTECHÁ L’OLÁM VÁED.

:dl̈§il̈ë mn̈Fi d¤B§d¤p m¤däE Epi¥nï  K ¤x`§e Epi¥I©g m¥d i¦M
KI HÉM CHÁJÉNU V’ORECH JÁMÉNU UVÁHEM NEHGE JOMÁM VÁLÁJLÁ.

.mi¦nl̈Fr§l EP¤O¦n xi¦qŸ l©̀  L §zä£d©̀ §e
V’ÁHÁVÁTCHÁ ÁL TÁSZIR MIMENU L’OLÁMIM.

:l ¥̀ ẍ §U¦i FO ©r a¥dF` .ï§i dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH  ÁTÁ  ÁDONÁJ  OHEV  ÁMO  JISZRÁÉL.

Örök szeretettel vetted körül népedet, Izrael házát. Tórára, jócselekedetekre,
törvényekre és parancsolatokra tanítottál bennünket, ezért Örökkévaló Istenünk,
valahányszor lefekszünk és fölkelünk, törvényeidr l szólunk, tanításod szavaival
örvendünk és parancsolataiddal mindörökké. Hiszen azok a mi életünk,
meghosszabbítják napjainkat. Szeretetedet ne vond meg t lünk sohasem. Áldott

légy, Örökkévaló, aki szereti népét, Izraelt.
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A S’MÁ - IZRAEL HITVALLÁSA

:cg̈ ¤̀ ï§i .Epi¥dl¡̀ ï§i  .l ¥̀ ẍ §U¦i r©n§W
S’MÁ JISZRÁÉL, ÁDONÁJ  ELOHÉNU, ÁDONÁJ  ECHÁD!

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

c ¤rë ml̈Fr§l FzEk§l©n cFa §M m¥W KExÄ
BÁRUCH SÉM K’VOD MÁLCHUTO L’OLÁM VÁED!

Áldott legyen az  dics  uralmának neve mindörökké!

L§aä§l lk̈ §A Li¤dl¡̀  ï§i z¥̀ Ÿ §a©d῭ §e
V’ÁHÁVTÁ ÉT ÁDONÁJ ELOHECHÁ B’CHOL L’VÁVCHÁ

:L ¤c`§n lk̈ §aE L§W§t©p lk̈ §aE
UV’CHOL NÁFS’CHÁ UV’CHOL M’ODECHÁ.

:L¤aä§l  l ©r .mFI©d L§E©v§n i¦kp ῭  x¤W£̀  d¤N¥̀d̈ mi ¦xä §C©d Eid̈§e
V’HÁJU HÁD’VÁRIM HÁÉLE, ÁSER ÁNOCHI M’CÁVCHÁ HÁJOM ÁL-L’VÁVECHÁ,

.mÄ  Ÿ §x©A ¦c§e Li¤pä§l mŸ§p©P¦W§e
V’SINÁNTÁM L’VÁNECHÁ V’DIBÁRTÁ BÁM,

:L¤nEw§aE L§A§kẄ§aE K ¤x ¤C©a L §Y§k¤l§aE L¤zi¥a§A L §Y§a¦W§A
B’SIVT’CHÁ B’VÉTECHÁ UV’LECHT’CHÁ VÁDERECH, UV’SOCHB’CHÁ UV’KUMECHÁ.

:Li¤pi ¥r oi¥A ztḧh§l Eid̈§e .L ¤cï  l ©r zF`§l mŸ §x©W§wE
UK’SÁRTÁM L’OT ÁL JÁDECHÁ V’HÁJU L’TOTÁFOT BÉN ÉNECHÁ.

:Li ¤xr̈ §W ¦aE  L ¤zi ¥A zFfªf §n  l ©r  mŸ §a ©z§kE
UCH’TÁVTÁM  ÁL M’ZUZOT  BÉTECHÁ  UVISÁRECHÁ.

Szeresd az Örökkévalót, Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és minden
er feszítéseddel! Legyenek ezek a szavak, melyeket ma megparancsolok Neked, a
szíveden. Vésd azokat jól gyermekeidbe, és beszélj róluk, ha otthon ülsz, ha úton
jársz, ha lefekszel, és ha fölkelsz. Kösd azokat jelül karodra, és legyenek

homlokdíszül szemeid között. Írd fel ket házad és kapuid ajtófélfáira.
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 mi¦Wc§w m¤zi¦i§d¦e .iz̈F§v¦n lM̈ z¤̀ m¤zi¦U£r©e Ex§M§f¦Y o ©r©n§l:m¤ki¥dl`¥l
L’MÁÁN TIZK’RU, VÁÁSZITEM ET KOL MICVOTÁJ, VIH’JITEM K’DOSIM LÉ-LOHÉCHEM.

zFi§d¦l .m¦i ©x§v¦n  u ¤x¤̀ ¥n m¤k §z¤̀  i ¦z`¥vFd x¤W£̀ .m¤ki¥dl¡̀  ï§i i¦p£̀
ÁNI ÁDONÁJ ELOHÉCHEM, ÁSER HOCÉTI ETCHEM MÉEREC MICRÁJIM LIH’JOT

:m ¤ki ¥dl ¡̀  ï §i  i¦p £̀  .mi ¦dl`¥l m ¤kl̈
LÁCHEM  LÉLOHIM.  ÁNI ÁDONÁJ ELOHÉCHEM,

:z¤n¡̀
EMET.

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

Örökkévaló, a ti Istenetek.

a közösség a következ  három szót énekli:

:z¤n¡̀ m¤ki¥dl¡̀ ï§i
ÁDONÁJ  ELOHÉCHEM  EMET!

Az Örökkévaló, a ti Istenetek igaz!

oi ¥̀ §e Epi¥dl¡̀  ï§i `Ed i¦M .Epi¥lr̈ mÏ©w§e z`f lM̈ dp̈En¡̀¤e z¤n¡̀
EMET  VEEMUNÁ  KOL ZOT  V’KÁJÁM  ÁLÉNU, KI HU ÁDONÁJ  ELOHÉNU, V’ÉN

FO ©r  l ¥̀ ẍ §U¦i Ep §g©p £̀ ©e .Fzl̈Ef
ZULÁTO, VÁÁNÁCHNU JISZRÁÉL ÁMO

Igaz és megbízható mindez, s éltet  számunkra, mert  az Örökkévaló, a mi
Istenünk, s rajta kívül nincs más (isten), mi pedig Izrael, az  népe vagyunk

m¥N©W§n©d§e .Epi ¥xS̈¦n Epl̈ rẍ§t¦P©d l¥̀d̈ .mi¦vi ¦xr̈¤d lM̈ s©M¦n Ep¥l£̀FB©d Ep¥M§l©n .mi¦kl̈§n c©I¦n  Ep ¥cFR©d
mV̈©d .xR̈§q¦n oi ¥̀  c ©r zF`l̈§t¦p§e mi¦Q¦p .x¤w¥g oi ¥̀  c ©r  zFlFc§b  d¤UFrd̈:Ep¥W§t©p i¥a§iF` lk̈§l lEn§B
lM̈  l ©r  Ep¥p §x©w  m ¤ẍI©e .Epi¥a§iF` zFnÄ  l ©r Ep¥ki ¦x §c©O©d:Ep¥l§b ©x hFO©l o©zp̈ `l§e .mi¦I©g©A Ep¥W§t©p
Fzẍ §a ¤r§a d¤M©O©d .mg̈ i¥p §A z©n §c©̀ §A mi ¦z§tFnE zFzF` .dr §x©t§A dn̈ẅ§pE mi¦Q¦p EpN̈ d¤UFrd̈:Epi ¥̀§pFU
.sEq m©i  i ¥x§f¦B oi¥A eip̈Ä xi¦a £r©O©d:ml̈Fr zEx¥g§l mk̈FY¦n l¥̀ẍ§U¦i  FO ©r z¤̀  ̀ ¥vFI©e .m¦iẍ§v¦n  i ¥xFk§A lM̈
:Fn§W¦l EcFd§e Eg§A¦W .FzẍEa§B eip̈ä  E`ẍ§e .r©A¦h zFnFd §z¦A m¤di ¥̀§pFU z¤̀§e m¤di¥t §cFx z¤̀
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Aki megszabadít az uralkodók kezéb l,  a mi Királyunk, aki megvált minket minden zsarnok markából.
 az Isten, aki megbünteti az ellenünk támadókat, elégtételt vesz lelkünk minden ellenségén, aki

végeláthatatlan hatalmas tetteket hajt végre, megszámlálhatatlan csodákat.  életre irányítja lelkünket, s
nem engedi lábunkat megbotlani. Ellenségeink fölé emel bennünket, megsokszorozza er nket, minden
gy löl nkkel szemben. Csodákat tett értünk, bosszút állt a fáraó felett, jelekkel és csodatettekkel, Chám
fiainak földjén, aki haragjával lesújtotta Egyiptom minden els szülöttjét, aki átvezette fiait a
Nádas-tenger hullámai között, ellenségeiket és gy löl iket a mélységbe vetve. Gyermekei látták az 

hatalmát, magasztalták és hálát adtak nevének.

dẍi¦W Epr̈ L§l l ¥̀ẍ§U¦i i¥p §aE d¤Wn .m¤di¥l £r El§A¦w oFvẍ §A FzEk§l©nE
UMÁLCHUTO B’RÁCON KIBLU ÁLÉHEM, MOSE UV’NÉ JISZRÁÉL L’CHÁ ÁNU SIRÁ,

:mN̈ ªk Ex §n ῭ §e  .dÄ ©x dg̈ §n¦U §A
B’SZIMCHÁ  RÁBÁ, V’ÁMRÚ CHULÁM:

S az  uralmát szívesen vállalták magukra. Mózes és Izrael  fiai Neked énekelték e
dalt, s nagy örömmel így szóltak mind:

.W ¤cT©A  xC̈ §̀ ¤p dk̈nM̈ i¦n .ï§i mi¦l ¥̀Ä dk̈nk̈ i¦n
MI CHÁMOCHÁ BÁÉLIM ÁDONÁJ, MI KÁMOCHÁ NE’DÁR BÁKODES,

:`¤l¤t d¥Ur zFN¦d §z  ̀ ẍFp
NORÁ T’HILOT OSZÉ FELE.

„Ki olyan a hatalmasok között, mint Te, Örökkévaló? Ki olyan, mint Te,
szentséggel kiemelked ? Félelmetesen fenséges, csodatev !”

:Ex§n῭ §e .Epr̈ i¦l ¥̀  d¤f .d¤Wn i¥p§t¦l mï  ©r¥wFA .Li¤pä E`ẍ  L §zEk§l©n
MÁLCHUTCHÁ RÁU VÁNECHÁ, BOKÉÁ JÁM LIFNÉ MOSE.  ZE ÉLI,  ÁNU, V’ÁMRU

Gyermekeid láthatták uralmadat, amikor kettéhasítottad a tengert Mózes el tt. „Ez
az én Istenem” — szóltak k, és ezt mondták:

: c ¤r ë  m l̈ r §l  K l §n ¦i  ï §i
ÁDONÁJ  JIMLOCH  L’OLÁM VÁED.

„Az Örökkévaló mindörökké uralkodni fog”

:EP¤O¦n wf̈g̈ c©I¦n Fl ῭§bE .aw £r©i z¤̀  ï§i  dc̈ẗ i¦M .x©n¡̀¤p§e
V’NEEMÁR: KI FÁDÁ ÁDONÁJ ET JÁÁKOV. UG’ÁLO MIJÁD CHÁZÁK MIMENU.

:l ¥̀ ẍ §U¦i l ©̀ B̈ .ï §i dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, GÁÁL JISZRÁÉL.
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És így szól (a Szentírás): Bizony, megszabadítja az Örökkévaló Jákobot, megváltja
a nála er sebbt l is. Áldott légy, Örökkévaló, aki megváltja Izraelt.

Imádság békéért és nyugalomért

UFx§tE mi¦I©g§l Ep¥M§l©n Ep ¥ci¦n £r©d§e .mFlẄ§l Epi¥dl¡̀  ï§i Ep¥ai¦M§W©d
.Li¤pẗ§N¦n däFh dv̈ ¥r§A Ep¥p§T©z§e .L¤nFl§W z©Mªq Epi¥lr̈
:Ep ¥c £r©A o¥bd̈§e .L¤n§W  o ©r©n§l  dẍ¥d§n Ep ¥ri¦WFd§e
.oFbï§e  ar̈ẍ§e  a ¤x¤g§e x¤a ¤c a¥iF` Epi¥lr̈¥n x¥qd̈§e
.Ep ¥xi ¦Y§q©Y Li¤tp̈§M l¥v§aE .Epi ¥x£g©̀ ¥nE Epi¥pẗ§l¦n oḧÜ x¥qd̈§e
:dŸ ῭ mEg ©x§e oEP©g K¤l¤n l¥̀  i¦M .dŸ ῭ Ep¥li¦S©nE Ep ¥x§nFW l¥̀  i¦M
:ml̈Fr c ©r§e  dŸ ©r¥n mFlẄ§lE mi¦i©g§l Ep ¥̀FaE Ep¥z`¥v xFn§WE
USMOR CÉTÉNU UVOÉNU L’CHÁJIM UL’SÁLOM MÉÁTÁ V’ÁD OLÁM.

z©Mªq  U ¥xFR©d  ï§i  dŸ ©̀  KExÄ .L¤nFl§W z©Mªq Epi¥lr̈ yFx§tE
UFROSZ ÁLÉNU SZUKÁT S’LOMECHÁ. BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, HÁPORÉSZ SZUKÁT

:m¦il̈ẄEx§i  l ©r§e  l ¥̀ ẍ §U¦i FO ©r lM̈  l ©r§e Epi¥lr̈ mFlẄ
SÁLOM ÁLÉNU, V’ÁL KOL ÁMO JISZRÁEL, V’ÁL J’RUSÁLÁJIM.

Engedj lepihennünk, Örökkévaló Istenünk, békében, és engedj fölkelnünk,
Királyunk, életre, és terítsd fölénk a Te békéd sátrát. T led való jó tanáccsal igazíts
el minket, és segíts rajtunk a Te neved kedvéért. Védelmezz meg bennünket
minden irányból, és távolíts el t lünk ellenséget, betegséget és gyilkos szerszámot,
éhséget és bánatot. Háríts el minden akadályt el lünk és mögülünk, és
véd szárnyad árnyékában rejts el minket, mert meg rz  és megment  Istenünk
vagy. Bizony, irgalmas és könyörületes Isten, Király vagy, aki meg rzi
jövetelünket és távozásunkat, mostantól fogva mindörökké.

Terítsd fölénk a béke sátorát! Áldott vagy, Örökkévaló, aki szétteríti a béke sátorát
fölénk, Izrael egész népe fölé és Jeruzsálem fölé.
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A SZOMBAT TÖRVÉNYE

.zÄ©X©d z¤̀  l ¥̀ẍ§U¦i i¥p §a Ex§nẄ§e
V’SÁMRU V’NÉ JISZRÁÉL ET HÁSÁBÁT,

:ml̈Fr zi ¦x§A mz̈xc§l zÄ©X©d z¤̀ zFU £r©l
LÁÁSZOT ET HÁSÁBÁT L’DOROTÁM B’RIT OLÁM.

dÜr̈ mi¦nï z¤W¥W i¦M .ml̈Fr§l `i¦d zF` l¥̀ẍ§U¦i i¥p §A oi¥aE i¦pi¥A
BÉNI UVÉN B’NÉ JISZRÁÉL OT HI L’OLÁM, KI SÉSET JÁMIM ÁSZÁ

:W©tP̈¦I©e z©aẄ i¦ri¦a§X©d mFI©aE .u ¤x῭d̈ z¤̀§e m¦i©nẌ©d z¤̀  ï§i
ÁDONÁJ ET HÁSÁMÁJIM V’ET HÁÁREC, UVÁJOM HÁSVII SÁVÁT VÁJINÁFÁS.

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.” (Mózes II. 31:16-17)

Ha a szombat valamelyik zarándokünneppel egybeesik, a Mózes III. könyv, 23. fejezet 44. verséb l vett
alábbi bibliai idézetet is mondjuk:

:l ¥̀ẍ§U¦i i¥p §A l¤̀  ï§i  i ¥c £rFn z¤̀ d¤Wn x¥A ©c§i©e
VÁJDÁBÉR MOSE ET MOÁDÉ ÁDONÁJ EL B’NÉ JISZRÁÉL

„Elmondta Mózes az Örökkévaló ünnepeit Izrael fiainak”

BEVEZET  GONDOLATOK A MEDITÁCIÓHOZ

Nehogy azt gondold, hogy az ima szavai, ahogy kimondod ket, felszállnak
Istenhez. Hiszen nem a szavak, amelyek felemelkednek, hanem inkább a szíved
lángoló vágya, amely mint a füst az ég felé száll. Ha az imád csak szavakból és
bet kb l áll, és nem tartalmazza szíved vágyakozását, hogyan tudna felemelkedni

Istenhez?

INTRODUCTION TO MEDITATION (Rabbi Nachman of Bratzlav)

Do not think that the words of prayer as you say them, go up to God. It is not the
words themselves that ascend; it is rather the burning desire of your heart, that rises
like smoke toward heaven. If your prayer consists only of words and letters, and

does not contain your heart’s desire - how can it rise up to God?
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ÁMIDÁ - F IMA
CSENDESEN, ÁLLVA MONDOTT IMA

Az imádság kezdete el tt hármat hátra, hármat el re lépünk, az els  három szónál meghajlunk, majd
kiegyenesedünk. Az imát végig állva, Jeruzsálem  felé fordulva, csendesen mondjuk.

.L ¤zN̈ ¦d §Y ci¦B©i  i ¦tE  gŸ §t ¦Y  i ©zẗ §U  i p̈c £̀
ÁDONÁJ  SZ’FÁTÁJ  TIFTÁCH  UFI  JÁGID  T’HILÁTECHÁ.

Örökkévaló, nyisd meg ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szám! (51. zsoltár)

satyák és sanyák

i¥dl¡̀ ,Ep«¥zen ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi«¥dl¡̀  ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ ELOHÉNU VÉLOHÉ ÁVOTÉNU V’IMOTÉNU, ELOHÉ

,dẅ §a ¦x i¥dl¡̀ ,dẍÿ i¥dl¡̀ .aw £r©i i¥dl`¥e ,wg̈§v¦i i¥dl¡̀ ,md̈ẍ §a©̀
ÁVRÁHÁM ELOHÉ JICHÁK VÉLOHÉ JÁÁKOV, ELOHÉ SZÁRÁ, ELOHÉ RIVKÁ,

,oFi§l ¤r l¥̀ ,`ẍFP©d§e xFA¦B©d lFcB̈©d l ¥̀d̈  .d ῭¥l i¥dl`¥e ,l¥gẍ i¥dl¡̀
ELOHÉ RÁCHÉL VÉLOHÉ LÉÁ. HÁÉL HÁGÁDOL HÁGIBOR V’HÁNORÁ, ÉL ELJON,

zFa῭  i ¥c§q©g x¥kFf§e ,lM©d d¥pFw§e ,mi¦aFh mi ¦cq̈£g l¥nFB
GOMÉL CHÁSZÁDIM TOVIM V’KONÉ HÁKOL V’ZOCHÉR CHÁSZDÉ ÁVOT

dä£d©̀ §A Fn§W o ©r«©n§l ,m¤di¥p §a i¥p §a¦l dl̈ ª̀§b `i¦a¥nE ,zedÖ ¦̀ §e.
V’IMÁHOT,  UMÉVÍ  G’ULÁ  LIVNÉ V’NÉHEM  L’MÁÁN  S’MO  B’ÁHÁVÁ.

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, seink Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,
Sára, Rebeka, Ráhel és Lea Istene, nagy, hatalmas és félelmetes Isten, legfels bb
Úr, aki viszonozza a jót az igazak számára, a mindenség létrehozója, aki
megemlékezik az sök jótetteir l, s elhozza a megváltást gyermekeik számára, az

 nevéért szeretettel.

A megtérés szombatján a következ  bekezdést  is  mondjuk:

.mi¦I©g©d x¤t¥q§A Ep¥a §zk̈§e .mi¦I©g©A u¥tg̈ K¤l¤n .mi¦I©g§l Ep ¥x§kf̈
ZOCHRÉNU L’CHÁJIM, MELECH CHÁFÉC BÁCHÁJIM, V’CHOTVÉNU B’SZÉFER HÁCHÁJIM,

:mi¦I ©g  mi ¦dl ¡̀  L§p ©r ©n§l
L’MÁÁNCHÁ ELOHIM CHÁJIM.
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Emlékezz meg rólunk életre, az életet kedvel  Király, s jegyezz be minket az élet
könyvébe, jóakaratodban, Él  Isten!

Majd folytatjuk a szokásos imával:

:o¥bn̈E  ©ri ¦WFnE x¥fFr K¤l¤n
MELECH OZÉR UMOSIÁ UMÁGÉN.

Segít , támogató és pajzsként védelmez  Király.
A következ  három szónál — el írásos módon —ismét meghajlunk:

:dẍÿ  z ©x§f ¤r§e md̈ẍ §a©̀  o¥bn̈ .ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, MÁGÉN ÁVRÁHÁM V’EZRÁT SZÁRÁ.

Áldott légy, Örökkévaló, Ábrahám pajzsa és Sára segítsége.

Isten hatalma

: ©ri¦WFd§l a ©x dŸ©̀  lM©d d¥I©g§n ip̈c£̀ ml̈Fr§l xFA¦b dŸ©̀
ÁTÁ GIBOR L’OLÁM ÁDONÁJ, M’CHAJÉ HÁKOL ÁTÁ RÁV L’HOSIÁ.

Te hatalmas vagy mindörökké, Uram, Te életet adsz mindennek és mindenkinek,
nagy vagy a segítésben.

A téli id szakban (Szukot és Peszách között) hozzátesszük:

m¤W¤B©d ci ¦xFnE ©gExd̈  ai ¦W©n
MÁSIV HÁRUÁCH UMORID HÁGESEM

Aki feltámasztja a szelet, és hullajtja az es t.

A nyári id szakban - Peszách és Szukot között - hozzátesszük:

lḦ©d ci ¦xFn
MORID HÁ-TÁL

Aki hullajtja a harmatot.

.mi¦A ©x mi¦n£g ©x§A lM©d d¥I©g§n .c¤q¤g§A mi¦I©g l¥M§l©k§n
M’CHÁLKÉL CHÁJIM B’CHESZED, M’CHÁJÉ HÁKOL B’RÁCHÁMIM RÁBIM,

21



Fzp̈En¡̀ m¥I©w§nE .mi ¦xEq£̀ xi ¦Y©nE mi¦lFg `¥tFx§e mi¦l§tFp K¥nFq
SZOMÉCH NOFLIM, V’ROFÉ CHOLIM, UMÁTIR ÁSZURIM, UM’KÁJÉM EMUNÁTO

.xẗr̈  i¥p¥Wi¦l
LÍSÉNÉ ÁFÁR.

.Kl̈ d¤nFc i¦nE zFxEa§B l ©r©A LFnk̈ i¦n
MI CHÁMÓCHÁ BÁÁL G’VUROT, UMI  DOME LÁCH,

¤n:dr̈EW§i ©gi ¦n §v©nE d¤I©g §nE zi ¦n¥n K¤l
MELECH MÉMIT UM’CHÁJE  UMÁCMIÁCH  J’SUÁ.

 táplálja szeretetével az él ket,  életet ad mindennek és mindenkinek nagy
irgalmával, a betegeket meggyógyítja, a rabokat kiszabadítja, fenntartja h ségét a
porban nyugvókhoz. Ki olyan, mint Te, h stettek Ura, s ki hasonlatos Hozzád,

halált és életet hozó Király, aki segítséget támasztasz?

A megtérés szombatján a következ  bekezdést  is  mondjuk:

:mi¦n£g ©x§A mi¦I©g§l eiẍEv§i x¥kFf mi¦n£g ©xd̈ a©̀  LFnk̈ i¦n
MI CHÁMÓCHÁ ÁV HÁRÁCHÁMIM, ZOCHÉR J’CURÁV L’CHÁJIM B’RÁCHÁMIM.

Ki olyan, mint Te, irgalom Atyja, aki életre idézi teremtményeit, irgalommal?

Majd folytatjuk a szokásos imával:

:lM ©d zF i£g ©d§l  dŸ ©̀  o n̈ ¡̀¤p §e
V’NEEMÁN ÁTÁ L’HÁCHÁJOT  HÁKOL.

:lM©d d¤I©g §n ï§i dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ  ÁDONÁJ,  M’CHÁJE HÁKOL.

Te megbízható vagy, hogy életet adsz mindennek és mindenkinek. Áldott légy,
Örökkévaló, aki életet ad mindennek és mindenkinek.

Isten szentsége

:dl̈¤Q LEl§l©d§i mFi lk̈ §A mi¦WFc§wE .WFcẅ L§n¦W§e WFcẅ  dŸ©̀
ÁTÁ KÁDOS V’SIMCHÁ KÁDOS, UK’DOSIM B’CHOL JOM J’HÁL’LUCHÁ SZELÁ.

 l ¥̀ d̈  ï §i  dŸ ©̀  KExÄ(K¤l ¤O ©d z"ya):WFcT̈ ©d
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, HAÉL(A megtérés szombatján:HÁMELECH) HÁKÁDOS.
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Szent vagy, a neved is szent, s a szentek minden nap Téged dicsérnek, szela. Áldott
légy Örökkévaló, a szent Isten.

A megtérés szombat i t t  az „Isten” szó helyett  „Király”-t  mondunk

.L¤n§W¦l i¦ri¦a§X©d mFi z¤̀ Ÿ§W ©C¦w dŸ©̀
ÁTÁ KIDÁSTÁ ET JOM HAS’VII LISMECHÁ,

.mi¦nÏ©d lM̈¦n FY§k ©x¥aE .u ¤x῭ ë m¦i©nẄ d¥U £r©n zi¦l§k©Y
TÁCHLIT MÁÁSZÉ SÁMÁJIM VÁÁREC. UVÉRÁCHTO MIKOL HÁJÁMIM,

:L¤zẍFz§A aEzM̈ o¥k§e .mi¦P©n§G©d lM̈¦n FY§W ©C¦w§e
V’KIDASTO MIKOL HÁZ’MÁNIM, V’CHÉN KÁTUV B’TORÁTECHÁ:

:m῭ä§v lk̈§e  u ¤x῭d̈§e m¦i©nẌ©d ENªk§i©e
VÁJ’CHULU HÁSÁMÁJIM V’HAÁREC V’CHOL CVÁÁM,

.dÜr̈ x¤W£̀ FY§k`©l§n i¦ri¦a§X©d mFI©A mi¦dl¡̀ l©k§i©e
VÁJ’CHÁL ELOHIM BÁJOM HÁSVII M’LÁCHTO ÁSER ÁSZÁ,

dÜr̈ x¤W£̀ FY§k`©l§n lM̈¦n i¦ri¦a§X©d mFI©A zA§W¦I©e
VÁJISBOT BÁJOM HÁSVII MIKOL M’LACHTO ÁSER ÁSZÁ,

.Fz` W ¥C©w§i©e  i ¦ri¦a§X©d mFi z¤̀ mi¦dl¡̀  K ¤xä§i©e
VÁJ’VÁRECH ELOHIM ET JOM HÁSVII VÁJ’KÁDÉS OTO,

:zFU £r©l mi¦dl¡̀ `ẍÄ x¤W£̀ FY§k`©l§n lM̈¦n z©aẄ Fa i¦M
KÍ VO SÁVÁT MIKOL M’LÁCHTÓ, ÁSER  BÁRÁ ELOHIM LÁÁSZOT.

Te szentelted meg Nevedre a hetedik napot, az ég és a föld teremtésének
záróakkordjaként, megáldottad a napok közül, megszentelve az id l, ahogy írva
áll tanításodban: „Teljessé lett az ég, a föld és minden serege, bevégezte Isten a
hetedik napon m vét, amelyet alkotott, s megpihent a hetedik napon minden

vét l, amelyet alkotott. Megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt,
mert akkor pihent meg minden m vét l, amelyet Isten teremtett, hogy

megvalósítsa”.

Ep¥W §C©w .Ep¥zg̈Ep§n¦a d¥v §x .Ep«¥zen ¦̀ §e Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi¥dl¡̀
ELOHÉNU VÉLOHÉ ÁVOTÉNU V’IMOTÉNU, R’CÉ VIM’NUCHÁTÉNU, KÁD’SÉNU

.L¤zr̈EWi¦A ep¥g§O©U§e L¤aEH¦n Ep ¥r§A©U .L¤zẍFz§A Ep¥w§l¤g o¥z§e Li¤zF§v¦n§A
B’MICVOTECHÁ, V’TÉN CHELKÉNU B’TORÁTECHÁ, SZÁBÉNU MITUVECHÁ V’SZÁMCHÉNU BISUÁTECHÁ,
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dä£d©̀ §A Epi¥dl¡̀  ï§i Ep¥li¦g§p©d§e .z¤n¡̀¤A  L §C§ar̈§l Ep¥A¦l x¥d©h§e
V’TÁHÉR LIBÉNU L’OVD’CHÁ BEEMET. V’HÁNCHILÉNU ÁDONÁJ ELOHÉNU B’ÁHAVÁ

:L¤n§W i¥W §C©w§n l¥̀ẍ§U¦i Dä EgEpï§e .L¤W §cẅ z©A©W oFvẍ §aE
UV’RÁCON SÁBÁT KODS’CHÁ, V’JÁNUCHU VÁ JISZRÁÉL M’KÁDSÉ S’MECHÁ.

:zÄ©X©d W ¥C©w §n .ï§i dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ  ÁDONÁJ, M’KÁDÉS HÁSÁBÁT.

Istenünk, seink Istene, kedveld a mi pihenésünket, szenteld meg
parancsolataiddal, és adj osztályrészt tanításodban, láss el bennünket jóságodból, és
örvendeztess meg segítségeddel, tisztítsd meg szívünket, hogy igazán
szolgálhassunk Téged, és részesíts minket, Örökkévaló Istenünk szeretettel és
jóakarattal szent szombatodból, hadd pihenjen meg Izrael, aki Nevedet szolgálja.

Áldott légy Örökkévaló, aki megszenteli a szombatot.

,l¥A©w §z dä£d©̀ §A mz̈N̈¦t §zE l ¥̀ẍ§U¦i L§O ©r§A Epi¥dl¡̀  ï§i d¥v §x
R’CÉ ÁDONÁJ ELOHÉNU B’ÁMCHÁ JISZRÁÉL UT’FILÁTÁM B’ÁHÁVÁ T’KÁBÉL,

:L¤O ©r l¥̀ẍ§U¦i z ©cFa £r ci¦nŸ oFvẍ§l i¦d §zE
UT’HI L’RÁCON TÁMID ÁVODÁT JISZRÁÉL ÁMECHÁ.

Kedveld, Örökkévaló Istenünk, Izrael népedet és imájukat fogadd szeretettel, és
valósuljon meg mindig, akaratod szerint, Izrael néped istenszolgálata.

:mi ¦n£g ©x §A o F I ¦v§l  L §aEW §A Ep i¥p i ¥r d p̈ i¤f¡g ¤z §e
V’TECHEZENÁ ÉNÉNU B’SUVCHÁ  L’CIJON  B’RÁCHÁMIM.

: o F I ¦v§l Fzp̈ i ¦k §W xi¦f£g ©O ©d . ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ  ÁDONÁJ,  HÁMÁCHÁZIR S’CHINÁTO  L’CIJON.

Hadd lássák szemeink, ahogyan visszatérsz Cionba irgalommal. Áldott légy,
Örökkévaló, aki visszahelyezi dics ségét Cionba.

A következ  ima els  három szavánál meghajlunk:

Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi¥dl¡̀  ï§i `Ed dŸ©̀ Ẅ .Kl̈ Ep§g©p£̀ mi ¦cFn
MODIM ÁNÁCHU LÁCH, SÁÁTÁ HU ÁDONÁJ ELOHÉNU VÉLOHÉ ÁVOTÉNU

:xFcë xFc§l Èd dŸ©̀  Ep ¥r§W¦i o¥bn̈ .Epi¥I©g xEv .c ¤rë ml̈Fr§l Ep«¥zen¦̀ §e
V’IMOTÉNU L’OLÁM VÁED. CUR CHÁJÉNU, MÁGÉN JIS’ÉNU ÁTÁ HU L’DOR VÁDOR.
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.L ¤cï §A mi ¦xEq§O©d Epi¥I©g  l ©r L¤zN̈¦d §Y x¥R©q§pE L§N d ¤cFp
NODE L’CHÁ UN’SZÁPÉR T’HILÁTECHÁ ÁL CHÁJÉNU HÁM’SZURIM B’JÁDECHÁ

.EpÖ ¦r mFi lk̈ §A¤W Li¤Q¦p  l ©r§e .Kl̈ zFcEw§R©d Epi ¥zFn§W¦p  l ©r§e
V’ÁL NISMOTÉNU HÁP’KUDOT LÁCH V’ÁL NISZECHÁ SEB’CHOL JOM IMÁNU,

:m¦iẍ¢dv̈§e x¤waë  a ¤x ¤r  .z ¥r lk̈ §A¤W Li¤zFaFh§e Li¤zF`§l§t¦p  l ©r§e
V’ÁL NIFL’OTECHÁ V’TOVOTECHÁ SEB’CHOL ÉT, EREV VÁVOKER V’COHORÁJIM.

.Li ¤cq̈£g EO©z  `l  i¦M m¥g ©x§n©d§e .Li¤n£g ©x Elk̈  `l  i¦M aFH©d
HÁTOV, KI LO CHÁLU RÁCHÁMECHÁ V’HÁM’RÁCHÉM, KI LO TÁMU CHÁSZÁDECHÁ

:Kl̈ Epi¦E¦w ml̈Fr ¥n:

MÉOLÁM  KIVINU  LÁCH.

Hálát adunk Neked, hiszen Te vagy Örökkévaló Istenünk, seink Istene
mindörökké, életünk Szirtje, segítségünk Pajzsa vagy Te, nemzedékr l
nemzedékre. Hálát adunk Neked, dicséretedr l szólunk életünkért, melyet kezedbe
adtunk, lelkünkért, melyet Rád bíztunk, a csodákért, amelyek minden nap
körülvesznek minket, csodatetteidért és jóságodért minden id ben, este, reggel és
délid ben. Jóságos (vagy), mert irgalmad nem fogy el, és irgalmas (vagy), mert

szereteted meg nem sz nik, Benned bízunk sid k óta.

:c ¤rë ml̈Fr§l ci¦nŸ Ep¥M§l©n L§n¦W m©nFx §z¦i§e  K ©xÄ §z¦i  mN̈ªM  l ©r§e
V’ÁL KULÁM JITBÁRÁCH V’JITROMÁM SIMCHÁ MÁLKÉNU TÁMID L’OLÁM VÁED.

Mindezekért áldjuk és magasztaljuk Nevedet, Királyunk, mindig és mindörökké.

A  m e g t é r é s  s z o m b a t j á n  a  k ö v e t k e z  s o r t  i s  m o n d j u k :

:L ¤zi ¦x §a  i¥p §A lM̈  mi ¦aFh mi¦I©g§l  az§kE
UCH’TOV  L’CHÁJIM  TOVIM  KOL  BNÉ  V’RITECHÁ!

Írd be jó életre szövetséged minden gyermekét!

l¥̀d̈ z¤n¡̀¤A L§n¦W z¤̀ El§l©di¦e .dl̈¤Q LEcFi mi¦I©g©d lk§e
V’CHOL HÁCHÁJIM JODUCHÁ SZELÁ, VIHÁL’LU ET SIMCHÁ BEEMET, HÁÉL

:dl̈¤q  Ep ¥zẍ§f ¤r§e Ep ¥zr̈EW§i
J’SUÁTÉNU V’EZRÁTÉNU SZELÁ.
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Adjanak hálát Neked mind az él k, szela! Dicsérjék nevedet igazsággal,
segítségünk és támaszunk Istene, szela!

A következ  három szónál meghajlunk :

:zFcFd§l d¤̀p̈ L§lE L§n¦W aFH©d .ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, HÁTOV SIMCHÁ UL’CHÁ NÁE L’HODOT.

Áldott légy, Örökkévaló, „Jóságos” a neved, és Hozzád méltó a hálaadás.

K¤l¤n `Ed dŸ©̀  i¦M ml̈Fr§l mi¦WŸ L§O ©r l¥̀ẍ§U¦i  l ©r  aẍ mFlẄ
SÁLOM RÁV ÁL JISZRÁÉL ÁMCHÁ TÁSZIM L’OLÁM, KI ÁTÁ HU MELECH

l¥̀ẍ§U¦i L§O ©r  z¤̀   K ¥xä§l Li¤pi ¥r§A  aFh§e mFlẌ©d lk̈§l oFc ῭
ÁDON L’CHOL HÁSÁLOM, V’TOV B’ÉNECHÁ L’VÁRÉCH ET ÁMCHÁ JISZRÁÉL

:j¤nFl §W ¦A  dr̈Ẅ  lk̈ §aE  z ¥r lk̈ §A
B’CHOL ÉT  UV’CHOL SÁÁ  BISLOMECHÁ.

Biztonságos békét árassz mindörökké Izrael népedre, hiszen Te vagy a Király,
minden béke Ura, és szemedben jónak tetsszen megáldani népedet, Izraelt minden

id ben és minden órában a Te békéddel.

A megtérés szombatján a következ  bekezdést  is  mondjuk:

a¥zM̈¦p§e x¥kG̈¦p däFh dq̈p̈ §x©tE .mFlẄ§e dk̈ẍ §A .mi¦I©g x¤t¥q§A
B’SZÉFER CHÁJIM, B’RÁCHÁ V’SÁLOM UFÁRNÁSZÁ TOVÁ NIZACHÉR V’NIKATÉV

:mFlẄ§lE mi¦aFh mi¦I©g§l .l ¥̀ẍ§U¦i zi¥A L§O ©r lk̈§e Ep§g©p£̀ .Li¤pẗ§l
L’FÁNECHÁ ÁNÁCHNU V’CHOL ÁMCHÁ BÉT JISZRÁÉL, L’CHÁJIM TOVIM UL’SÁLOM.

Az élet, az áldás, a béke és a jó megélhetés könyvében említtessünk meg, és
legyünk beírva Általad mi és egész néped, Izrael háza, jó életre és békességre.

:mFlẌ©A l¥̀ẍ§U¦i FO ©r z¤̀  K ¥xä§n©d .ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, HÁM’VÁRÉCH ET-ÁMÓ JISZRÁÉL BÁSÁLOM.

Áldott légy, Örökkévaló, aki megáldja Izrael népét békével.

i¦W§t©p i©l§l©w§n¦l .dn̈ §x¦n x¥A ©C¦n i©zẗ§UE rẍ¥n i¦pFW§l xv§p .i©dl¡̀
ELOHÁJ, N’COR L’SONI MÉ-RÁ USZ’FÁTÁJ  MIDÁBÉR MIRMÁ, LIMKÁL’LÁJ NÁFSI
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.L¤zẍFz§A i¦A¦l g©z§R .d¤i§d¦Y  lM©l  xẗr̈¤M i¦W§t©p§e .mC¦z
TIDOM, V’NÁFSI KEÁFÁR LÁKOL TIHJE. P’TÁCH LIBI B’TORÁTECHÁ

x¥td̈  dẍ¥d§n  .dr̈ẍ  i©lr̈ mi¦a§WFg©d lk̈§e .i¦W§t©p  sC §x¦Y Li¤zF§v¦n§aE
UV’MICVOTECHÁ TIRDOF NÁFSI, V’CHOL HÁCHOSVIM ÁLÁJ RÁÁ, M’HÉRÁ HÁFÉR

.L¤pi¦n§i  o ©r©n§l d¥U £r .L¤n§W  o ©r©n§l d¥U £r :mŸ§a©W£g©n l¥w§l©w§e   mz̈v̈ £r
ÁCÁTÁM V’KÁLKÉL MÁCHÁSÁVTÁM. ÁSZÉ L’MÁÁN S’MECHÁ, ÁSZÉ L’MÁÁN J’MINECHÁ,

Li ¤ci ¦c§i oEv§lg̈¥i  o ©r©n§l .L¤zẌªc§w  o ©r©n§l d¥U £r .L¤zẍFY o ©r©n§l d¥U £r
ÁSZÉ L’MÁÁN TORÁTECHÁ, ÁSZÉ L’MÁÁN K’DUSÁTECHÁ, L’MÁÁN JÉCHÁLCUN J’DIDECHÁ,

.Li¤pẗ§l i¦A¦l oFi§b¤d§e i¦t  i ¥x§n¦̀  oFvẍ§l Ei§d¦i :i¦p¥p £r©e L§pi¦n§i  dr̈i¦WFd
HOSIÁ J’MIN’CHÁ VÁÁNÉNI.  JIHJU L’RÁCON IMRÉ FI V’HEGJON LIBI L’FÁNECHÁ,

: i¦l £̀ Fb §e  i ¦xEv ï §i
ÁDONÁJ   CURI   V’GOÁLI.

Istenem, óvd meg nyelvemet a gonoszságtól, és ajkamat, hogy hamisan szóljak,
átkozóimmal szemben némuljon el a lelkem, s hogy lelkem olyan legyen mindenki
el tt, mint a por. Nyisd meg szívemet tanításodra, hogy jótetteidet kövesse lelkem,
s mind, akik rosszat forralnak ellenem, egyhamar zavard meg elképzelésüket,
kuszáld össze gondolataikat. Tedd meg ezt Neved kedvéért, tedd meg igazságod
kedvéért, tedd meg szentséged és tanításod kedvéért, hogy megmeneküljenek a
Téged kedvel k. Nyújtsd ki jobbodat, és válaszolj nekem! Szám szózata és szívem
érzése legyen kedves El tted, Örökkévaló, Szirtem és Megváltóm.

l¥̀ẍ§U¦i lM̈  l ©r§e Epi¥lr̈ mFlẄ d¤U £r©i `Ed .ein̈Fx§n¦A mFlẄ d¤Ur
OSZE SÁLOM BIMROMÁV, HU JÁÁSZE SÁLOM ÁLÉNU V’ÁL KOL JISZRÁÉL

:o ¥n ῭  Ex §n ¦̀ §e  l ¥a ¥z  i ¥a §yFi lM̈  l ©r§e
V’ÁL KOL JOSVÉ TÉVÉL V’IMRU ÁMÉN.

Aki békét szerez a magasságban,  teremtsen békét számunkra és egész Izrael
számára, s mondjátok együtt: úgy legyen: Ámen
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:m῭ä§v lk̈§e  u ¤x῭d̈§e m¦i©nẌ©d ENªk§i©e
VÁJ’CHULU HÁSÁMÁJIM V’HÁÁREC V’CHOL C’VÁÁM,

.dÜr̈ x¤W£̀ FY§k`©l§n i¦ri¦a§X©d mFI©A mi¦dl¡̀ l©k§i©e
VAJ’CHÁL ELOHIM BÁJOM HÁS’VII M’LÁCHTO ÁSER ÁSZÁ,

:dÜr̈ x¤W£̀ FY§k`©l§n lM̈¦n i¦ri¦a§X©d mFI©A zFA§W¦I©e
VÁJISBOT BÁJOM HÁSVII MIKOL M’LACHTO ÁSER ÁSZÁ,

.Fz` W ¥C©w§i©e  i ¦ri¦a§X©d mFi z¤̀ mi¦dl¡̀  K ¤xä§i©e
VÁJ’VÁRECH ELOHIM ET JOM HÁS’VII VÁJ’KÁDÉS OTO,

:zFU £r©l mi¦dl¡̀ `ẍÄ x¤W£̀ FY§k`©l§n lM̈¦n z©aẄ Fa i¦M
KI VO SÁVÁT MIKOL M’LÁCHTO,  ÁSER  BÁRÁ ELOHIM LÁÁSZOT.

„Teljessé lett az ég, a föld és minden serege, bevégezte Isten a hetedik napon
vét, amelyet alkotott, s megpihent a hetedik napon minden m vét l, amelyet

alkotott. Megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert akkor pihent
meg minden m vét l, amelyet Isten teremtett, hogy megvalósítsa.”

i¥dl¡̀ ,Ep«¥zen ¦̀ §e Epi«¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi«¥dl¡̀  ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ ELOHÉNU VÉLOHÉ ÁVOTÉNU V’IMOTÉNU, ELOHÉ

,dẅ §a ¦x i¥dl¡̀ ,dẍÿ i¥dl¡̀ .aw £r©i i¥dl`¥e ,wg̈§v¦i i¥dl¡̀ ,md̈ẍ §a©̀
ÁVRÁHÁM ELOHÉ JICHÁK VÉLOHÉ JÁÁKOV, ELOHÉ SZÁRÁ, ELOHÉ RIVKÁ,

l¥̀ ,`ẍFP©d§e xFA¦B©d lFcB̈©d l ¥̀d̈   .d ῭¥l i¥dl`¥e ,l¥gẍ i¥dl¡̀
ELOHÉ RÁCHÉL VÉLOHÉ LÉÁ, HÁÉL HÁGÁDOL HÁGIBOR V’HÁNORÁ, ÉL

:u ¤x῭ ë m¦i©nẄ d¥pFw .oFi§l ¤r
ELJON KONÉ SÁMÁJIM VÁÁREC

Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, seink Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Sára, Rebeka,
Ráhel és Lea Istene, nagy, hatalmas és félelmetes Isten, ég és föld létrehozója!

MAGÉN AVOT
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Fxn̈£̀ ©n§A lM©d d¥I©g§n .Fxä §c¦A zFdÖ ¦̀ §e zFa῭  o¥bn̈
MÁGÉN ÁVOT V’IMÁHOT  BIDVÁRO, M’CHÁJÉ HÁKOL B’MÁÁMÁRO,

 l ¥̀d̈(K¤l¤O©d z"ya)EdFnM̈ oi ¥̀ ¤W WFcT̈©d
HÁÉL HÁKÁDOS (a megtérés szombatján: HÁMELECH HÁKÁDOS), SEÉN KÁMOHU,

.m¤dl̈  ©gi¦pd̈§l dv̈ẍ mä i¦M FW §cẅ z©A©W mFi §A FO ©r§l  ©gi¦p¥O©d
HÁMÉNIÁCH L’ÁMO B’JOM SÁBÁT KODSO,  KI VÁM RÁCÁ L’HÁNIÁCH LÁHEM.

.c©g©të d ῭ §x¦i §A cFa £r©p eip̈ẗ§l
L’FÁNÁV  NÁÁVOD  B’JÍRÁ  VÁFÁCHÁD,

.zFkẍ §A©d oi ¥r¥n .ci¦nŸ mFi lk̈ §A Fn§W¦l  d ¤cFp§e
V’NODE LIS’MO B’CHOL JOM TÁMID MÉÉN HÁB’RÁCHOT,

.i ¦ri¦a§W  K ¥xä§nE zÄ©X©d  W ¥C©w§n .mFlẌ©d oFc£̀ zF`c̈Fd©d l ¥̀
ÉL HÁHODÁOT, ÁDON HÁSÁLOM, M’KÁDÉS HÁSÁBÁT, UM’VÁRÉCH S’VII

:zi¦W` ¥x§a d¥U £r©n§l x¤k¥f .b¤pFr i¥p§X ªc§n m ©r§l dẌªc§w¦A ©gi¦p¥nE
UMÉNIÁCH  BIK’DUSÁ  L’ÁM  M’DUSNÉ  ONEG,  ZÉCHER L’MÁÁSZÉ V’RÉSIT.

Az sök pajzsa egyetlen szavára, igéjével életet ad mindennek, és mindenkinek, a
szent Isten (a megtérés szombatján: a szent Király), akihez nincsen hasonló, aki
nyugalmat szerez népének a szent szombat napján, mert ket kedvelte, hogy
nyugalmat adjon nekik. t szolgáljuk tisztelettel és félelemmel, s adjunk hálát
nevének mindig, minden nap, a hálaadásokra méltó Isten, a béke Ura, aki
megszenteli a szombatot, megáldja a hetedik napot, hogy szentségével nyugalmat

osszon népének, amelyet boldogság tölt meg, emlékezve a Teremtés m vére.

Ep¥W §C©w .Ep¥zg̈Ep§n¦a d¥v §x .Ep«¥zen ¦̀ §e Epi ¥zFa£̀  i¥dl`¥e Epi¥dl¡̀
ELOHÉNU VÉLOHÉ ÁVOTÉNU V’IMOTÉNU, R’CÉ VIM’NUCHÁTÉNU, KÁDSÉNU

Ep¥g§n©U§e L¤aEH¦n Ep ¥r§A©U .L¤zẍFz§A Ep¥w§l¤g o ¥z§e Li¤zF§v¦n§A
B’MICVOTECHÁ, V’TÉN CHELKÉNU B’TORÁTECHÁ, SZÁB’ÉNU MITUVECHÁ V’SZÁMCHÉNU

Epi¥dl¡̀  ï§i Ep¥li¦g§p©d§e .z¤n¡̀¤A  L §C§ar̈§l Ep¥A¦l x¥d©h§e  L¤zr̈EWi¦A
BISUÁTECHÁ, V’TÁHÉR LIBÉNU L’OVD’CHÁ BEEMET. V’HÁNCHILÉNU ÁDONÁJ ELOHÉNU

:L¤n§W i¥W §C©w§n l¥̀ẍ§U¦i Dä EgEpï§e .L¤W §cẅ z©A©W oFvẍ§aE dä£d©̀ §A
B’ÁHÁVÁ UV’RÁCON SÁBÁT KODS’CHÁ, V’JANUCHU VÁ JISZRAÉL M’KÁDSÉ S’MECHÁ.

:zÄ ©X©d  W ¥C ©w §n ï §i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, M’KÁDÉS HÁSÁBÁT.
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Istenünk, seink Istene, kedveld a mi pihenésünket, szenteld meg
parancsolataiddal, és adj osztályrészt tanításodban, láss el bennünket jóságodból, és
örvendeztess meg segítségeddel, tisztítsd meg szívünket, hogy igazán
szolgálhassunk Téged, és részesíts minket, Örökkévaló Istenünk szeretettel és

jóakarattal szent szombatodból, hadd pihenjen meg Izrael, aki Nevedet szolgálja.
Áldott légy Örökkévaló, aki megszenteli a szombatot.

ZÁRÓIMA

.zi¦W` ¥x§A x¥vFi§l dN̈ ªc§B z¥zl̈ .lM©d oFc£̀©l  ©g¥A©W§l Epi¥lr̈
ÁLÉNU L’SÁBÉÁCH LÁÁDON HÁKOL LÁTÉT G’DULÁ L’JOCÉR B’RÉSIT,

.dn̈c̈£̀d̈ zFg§R§W¦n§M Epn̈Ü `l§e .zFvẍ£̀d̈ i¥iFb§M EpÜr̈ `N¤W
SELO ÁSZÁNU K’GOJÉ HÁÁRÁCOT, V’LO SZÁMÁNU K’MISP’CHOT  HÁÁDÁMÁ,

.mp̈Fn£d lk̈§M Ep¥lẍFb§e m¤dM̈ Ep¥w§l¤g mÜ `N¤W
SELO SZÁM CHELKÉNU KÁHEM, V’GORÁLÉNU K’CHOL HÁMONÁM

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

bízta.

Miközben a következ  sort énekeljük, meghajolunk, majd kiegyenesedünk:

mi¦kl̈§O©d i¥k§l©n K¤l¤n i¥p§t¦l mi ¦cFnE mi¦e£g©Y§W¦nE mi¦r §xFM Ep§g©p£̀©e
VÁÁNÁCHNU KOR’IM UMISTÁCHÁVIM UMODIM LIFNÉ MELECH MÁLCHÉ HÁM’LÁCHIM

Fxẅ§i a©WFnE .u ¤x῭  c¥qFi§e m¦i©nẄ d¤hFp `Ed¤W .`Ed KExÄ WFcT̈©d
HÁKÁDOS BÁRUCH HU, SEHU NOTE SÁMÁJIM V’JOSZÉD ÁREC, UMOSÁV J’KÁRO

.Epi¥dl¡̀ `Ed .mi¦nFx§n i¥d§ab̈ §A FG ªr z©pi¦k§WE .l ©r©O¦n m¦i©nẌ©A
BÁSÁMÁJIM MIMÁÁL, US’CHINÁT UZO B’GOVHÉ M’ROMIM. HU ELOHÉNU,

:FzẍFz§A aEzM̈©M Fzl̈Ef q¤t¤̀ .Ep¥M§l©n z¤n¡̀ .cFr oi ¥̀
ÉN OD, EMET MÁLKÉNU, EFESZ ZULÁTO, KÁKÁTUV B’TORÁTO,

mi¦dl¡̀d̈ `Ed ï§i i¦M .L¤aä§l l¤̀  z̈a¥W£d©e mFI©d  Ÿ §r ©cï§e
V’JÁDÁTÁ HÁJOM VÁHÁSÉVOTÁ EL L’VÁVECHÁ. KI ÁDONÁJ HU HÁ-ELOHIM

:cFr oi ¥̀ .z©gŸ¦n u ¤x῭d̈ l ©r§e l ©r©O¦n m¦i©nẌ©A
BÁSÁMÁJIM  MIMÁÁL  V’ÁL HÁÁREC  MITÁCHÁT  ÉN  OD...
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Mi meghajlunk, leborulunk és hálát adunk a királyok királyainak Királya, a Szent
el tt, áldott legyen . Hiszen  alakította ki az eget, és  alapozta meg a földet,
fenséges lakhelye odafent az égen, hatalmának dicsfénye a legfels bb
magasságokban (található).  a mi Istenünk, (rajta kívül) nincs más, igaz
Királyunk, rajta kívül senki sincs, ahogy írva van az  Tórájában: „Tudd meg ma,
és emeld szívedre, hogy az Örökkévaló,  az Isten, fenn az égen és lenn a földön

nincs más”.

.u ¤x῭d̈ o¦n mi¦lEN¦B xi¦a £r©d§l  .L¤G ªr  z ¤x¤̀ §t¦z§A  dẍ¥d§n zF` §x¦l Epi¥dl¡̀ ï§i L§N d¤E©w§p o¥M  l ©r
L¤n§W¦a E` §x§w¦i xÜä i¥p §A lk̈§e .i ©C©W zEk§l©n§A ml̈Fr o¥T©z§l .oEz ¥xM̈¦i zFxM̈ mi¦li¦l¡̀d̈§e
.K ¤x¤A lM̈  r ©x§k¦Y L§l i¦M .l¥a¥z i¥a§yFi lM̈ Er §c¥i§e Exi¦M©i .u ¤x῭  i ¥r§W ¦x lM̈ Li¤l¥̀ zFp§t©d§l
El§A©wi¦e .Ep ¥Y¦i xẅ§i L§n¦W cFa§k¦l§e .ElR¦i§e Er §x§k¦i Epi¥dl¡̀  ï§i Li¤pẗ§l .oFWl̈ lM̈ r©aẌ¦Y
`i¦d L§N¤W zEk§l©O©d i¦M  .c ¤rë ml̈Fr§l dẍ¥d§n m¤di¥l £r KFl§n¦z§e .L¤zEk§l©n lr z¤̀  mN̈ªk

:c ¤rë ml̈Fr§l Kl§n¦i ï§i :L¤zẍFz§A aEzM̈©M .cFak̈ §A Kl§n¦Y  c ©r i¥n§lFr§lE

Ezért bízunk Benned, Örökkévaló Istenünk, hogy hamarosan meglássuk dics
hatalmadat, hogy eltávolítsd a bálványokat a földr l, hogy a hamis istenek végleg
széttörjenek, hogy megjavítsd a világot mindenható uralmaddal, s mind az ember fiai a
Te nevedet szólítsák, hogy Feléd forduljanak a föld gonoszai, hogy megtudja és elismerje
a világ minden lakója, hogy Neked hajoljon meg minden térd, esküdjön fel minden nyelv.
El tted, Örökkévaló Istenünk, hajoljanak meg és boruljanak le, dics  nevednek tiszteletet
adjanak, s vegyék magukra uralmad igáját. Hiszen Tied a királyság, és mindörökké
uralkodni fogsz, ahogy Tórádban írva van: „Az Örökkévaló mindörökké uralkodni fog”.

`Ed©d mFI©A  .u ¤x῭d̈ lM̈  l ©r K¤l¤n§l  ï§i dïd̈§e :x©n¡̀¤p§e
V’NEEMÁR: V’HÁJÁ ÁDONÁJ L’MELECH ÁL KOL HÁÁREC, BÁJOM HÁHU (BÁJOM HÁHU)

: c g̈ ¤̀  F n §W E  c g̈ ¤̀  ï §i  d ¤i §d ¦i
JIHJE  ÁDONÁJ   ECHÁD   US’MO  (US’MO,  US’MO)  ECHÁD.

S (az is) írva áll: „S az Örökkévaló Király lesz az egész földön, azon a napon az
Örökkévaló lesz az egyetlen, és neve is egyetlen”.
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Tikun Olam

Nekünk nem elég csak imádkozni Hozzád, ó Isten, hogy legyen vége a
háborúskodásnak. Hiszen mi tudjuk, hogy Te a világot úgy teremtetted, hogy saját
magunknak kell megtalálni a békéhez vezet  utat. Béke önmagunkkal és

szomszédjainkkal.

Nekünk nem elég csak imádkozni Hozzád, ó Isten, hogy ne legyen többé már
éhezés. Hiszen Te adtál nekünk er forrásokat, hogy az egész világot etethessük, ha

azokat bölcsen használnánk.

Nekünk nem elég csak imádkozni Hozzád, ó Isten, hogy az el ítéleteknek egyszer
és mindenkorra véget vessünk. Hiszen Te már adtál nekünk látó szemeket, hogy

vegyük észre a jót minden emberben, ha azokat helyesen használnánk.

Nekünk nem elég csak imádkozni Hozzád, ó Isten, hogy ne legyen többé
kétségbeesés. Hiszen Te már adtad nekünk a képességet, hogy eltávolítsuk a

nyomornegyedeket és adjunk reményt, ha képességünket józanul használnánk.

Nekünk nem elég csak imádkozni Hozzád, ó Isten, hogy ne legyen többé betegség.
Hiszen Te már adtál nekünk kiváló elméket, amelyek kikutatják a gyógyulást és a

gyógyítást, ha ezeket konstruktívan használnánk.

Következésképpen inkább ezért imádkozunk Hozzád, ó Isten:
E r é r t ,  c é l t u d a t o s s á g é r t  é s  b á t o r s á g é r t .

Inkább cselekedni, mint csak imádkozni,
Inkább megvalósítani, mint csak óhajtani.

32



W e  c a n n o t  m e r e l y  p r a y  t o  y o u ,  O  G o d ,  t o  e n d  w a r ;
F o r  w e  k n o w  t h a t  Y o u  h a v e  m a d e  t h e  w o r l d  i n  a  w a y
T h a t  a l l  o f  u s  m u s t  f i n d  o u r  o w n  p a t h  t o  p e a c e .

W i t h i n  o u r s e l v e s  a n d  w i t h  o u r  n e i g h b o r s .

W e  c a n n o t  m e r e l y  p r a y  t o  Y o u ,  O  G o d ,  t o  e n d  s t a r v a t i o n ;
F o r  Y o u  h a v e  a l r e a d y  g i v e n  u s  t h e  r e s o u r c e s
W i t h  w h i c h  t o  f e e d  t h e  e n t i r e  w o r l d ,

I f  w e  w o u l d  o n l y  u s e  t h e m  w i s e l y .

W e  c a n n o t  m e r e l y  p r a y  t o  Y o u ,  O  G o d ,  t o  r o o t  o u t  p r e j u d i c e ;
F o r  Y o u  h a v e  a l r e a d y  g i v e n  u s  e y e s
W i t h  w h i c h  t o  s e e  t h e  g o o d  i n  a l l  p e o p l e ,

I f  w e  w o u l d  o n l y  u s e  t h e m  r i g h t l y .

W e  c a n n o t  m e r e l y  p r a y  t o  Y o u ,  O  G o d ,  t o  e n d  d e s p a i r ,
F o r  Y o u  h a v e  a l r e a d y  g i v e n  u s  t h e  p o w e r
T o  c l e a r  a w a y  s l u m s  a n d  t o  g i v e  h o p e ,

I f  w e  w o u l d  o n l y  u s e  o u r  p o w e r  j u s t l y .

W e  c a n n o t  m e r e l y  p r a y  t o  Y o u ,  O  G o d ,  t o  e n d  d i s e a s e ;
F o r  Y o u  h a v e  a l r e a d y  g i v e n  u s  g r e a t  m i n d s
W i t h  w h i c h  t o  s e a r c h  o u t  c u r e s  a n d  h e a l i n g ,

I f  w e  w o u l d  o n l y  u s e  t h e m  c o n s t r u c t i v e l y .

T h e r e f o r e   w e  p r a y  t o  Y o u  i n s t e a d ,  O  G o d ,
F o r  s t r e n g t h ,  d e t e r m i n a t i o n  a n d  c o u r a g e ,

T o  d o  i n s t e a d  o f  j u s t  p r a y ,
T o  b e c o m e  i n s t e a d  o f  m e r e l y  t o  w i s h .
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GONDOLATOK A KÁDDIS EL TT

Az élet fénye, az egy véges láng. Mint a péntek esti gyertyákat az életet is
meggyújtják: bizony lángol, bizony ragyog, melegséget és szépséget sugároz. De
hamar elhalványul; a lényege elemészt dik és többé nem is létezik. A fényben mi
látunk, a fényben minket is látnak. A lobogó lángok táncolnak, s a mi életünk
megtelit dik. De ahogy a nappalt követi az éjszaka, a mi életünk gyertyája teljesen
leég. A lobogó lángok is egyszer kialszanak. Mi nem látunk többé, és minket se
látnak. Mégsem szabad kétségbe esnünk, hiszen mi több vagyunk a sötétségbe
fakuló emlékezetnél. A mi életünkkel mi életet adunk. Valami bennünk soha sem
hal meg, mi haladunk a sötétség és a halál, a világosság és az élet állandó

körforgásában.

Gondolataink most azok felé fordulnak, akik elhagyták a mi világunkat.
Gondolunk saját szeretteinkre, de rájuk is, akiket barátaink és embertársaink
veszítettek el. Gondolunk népünk mártírjaira és mindazokra a különböz  nemzetek
és népek közül, akik életükkel áldást hoztak az emberiségnek. Amint emlékezünk
mindannyiukra, meditáljunk a szeretetr l és a veszteségr l; az életr l és a halálról.

BEFORE KADDISH

The light of life is a finite flame. Like the Sabbath candles, life is kindled: it burns,
it glows, it is radiant with warmth and beauty. But soon it fades; its substance is
consumed, and it is no more. In light we see; in light we are seen. The flames
dance and our lives are full. But as night follows day, the candle of our life burns
down and gutters. There is an end to the flames. We see no more and are no more
seen. Yet we do not despair, for we are more than a memory slowly fading into the
darkness. With our lives, we give life. Something of us can never die: we move in

the eternal cycle of darkness and death, of light and life.

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

D¥zEr §x¦k  `ẍ §a  i ¦C `n̈§lr̈ §A :on` .`Ä ©x D¥n§W  W ©C©w §z¦i§e  l ©C©B §z¦i
Jitgadál v’jitkádás s’mé rábá, ÁMÉN, b’álmá divrá chiruté
l¥̀ẍ§U¦i zi¥A lk̈ §c i¥I©g§aE oFki¥nFi §aE oFki¥I©g§A D¥zEk§l©n Ki¦l§n©i§e
v’jámlich málchuté b’chájéchon uv’joméchon uv’chájé d’chol bét Jiszráél

:o¥n῭ Ex§n¦̀ §e ,ai ¦xẅ o©n§f¦aE `l̈b̈ £r©A
báágálá uvizmán káriv v’imru: ÁMÉN.

: ῭I©n§lr̈ i¥n§lr̈§lE m©lr̈§l  K ©xä§n `Ä ©x D¥n§W `¥d§i
J’HÉ S’MÉ RÁBÁ M’VORÁCH L’ÁLÁM UL’ÁLMÉ ÁLMÁJÁ.

d¤N ©r §z¦i§e  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
Jitbárách v’jistábách v’jitpáár v’jitromám v’jitnászé v’jithádár v’jitále

.`Ed Ki ¦x§A .`Ẅ §cªw §C D¥n§W lN̈©d §z¦i§e
v’jithálál s’mé d’kudsá B’RICH HU

 `N̈ ¥r§l(lM̈¦n  `N̈ ¥r§l  `N̈ ¥r§l z"iyra)`z̈ẍi¦W§e  `z̈k̈ §x¦A lM̈ o¦n
l’élá min kol (a megtérés szombatján: l’éla l’élá mikol) birchátá v’sirátá

:o¥n῭ Ex§n¦̀ §e .`n̈§lr̈ §A oẍi¦n£̀ ©C  ̀ z̈n̈¡g¤p§e  ̀ z̈g̈ §A§W ªY
tusb’chátá v’nechemátá dáámirán b’álmá v’imru: ámén. ÁMÉN.

:o¥n῭ Ex§n¦̀ §e .l¥̀ẍ§U¦i lM̈  l©r§e Epi¥lr̈ mi¦I©g§e `̈I©n§W o¦n ̀ Ä ©x `n̈l̈§W `¥d§i
J’hé slámá rábá min-s’májá v’chájim álénu v’ál-kol-Jiszraél, v’imru: ÁMÉN.

 mFlẄ d¤UFr(mFlẌ©d z"iyra)mFlẄ d¤U £r©i `Ed ein̈Fx§n¦A
Osze sálom bim’romáv, hu jáásze sálom
o¥n῭ Ex§n¦̀ §e l ¥̀ẍ§U¦i lM̈ l ©r§e Epi¥lr̈:

álénu v’ál kol Jiszraél, v’imru: ámén.ÁMÉN.

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

35



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.

A GYERMEKEK MEGÁLDÁSA
Leánygyermeket:

.d ῭¥l§e l¥gẍ dẅ §a ¦x  dẍÜ§M mi¦dl¡̀ K¥ni¦U§i
J’SZIMÉCH ELOHIM K’SZÁRÁ, RIVKÁ, RÁCHÉL V’LÉÁ

Tegyen Téged Isten olyanná, mint Sárát, rebekát, Ráchelt és Leát.
Fiúgyermeket:

.d¤W©p §n¦k§e m¦i ©x §t ¤̀ §M mi¦dl¡̀  L §n¦U§i
J’SZIMCHÁ ELOHIM K’EFRÁIM V’CHIM’NÁSE

Tegyen Téged Isten olyanná, mint Efráimot és Menassét.

SÁLOM ÁLÉCHEM -A SZOMBAT ANGYALAINAK KÖSZÖNTÉSE

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
SÁLOM ALÉCHEM, MÁLÁCHÉ HÁSÁRÉT, MÁLÁCHÉ ELJON, MIMELECH MÁL’CHÉ

:t"b .`Ed KExÄ WFcT̈©d mi¦kl̈§O©d
HÁM’LÁCHIM, HÁKÁDOS BÁRUCH HU.

i¥k§l©n K¤l¤O¦n oFi§l ¤r i¥k£̀§l©n mFlẌ©d i¥k£̀§l©n mFlẄ§l m¤k£̀FA
BOÁCHEM  L’SÁLOM, MÁLÁCHÉ HÁSÁLOM, MÁLÁCHÉ ELJON, MIMELECH MAL’CHÉ

:t"b .`Ed KExÄ WFcT̈©d mi¦kl̈§O©d
HÁM’LÁCHIM, HÁKÁDOS BÁRUCH HU.

i¥k§l©n K¤l¤O¦n oFi§l ¤r i¥k£̀§l©n mFlẌ©d i¥k£̀§l©n mFlẄ§l i¦pEk §xÄ
BÁRCHUNI L’SÁLOM, MÁLÁCHÉ HÁSÁLOM, MÁLÁCHÉ ELJON, MIMELECH MÁL’CHÉ

:t"b .`Ed KExÄ WFcT̈©d mi¦kl̈§O©d
HÁM’LÁCHIM, HÁKÁDOS BÁRUCH HU.

i¥k§l©n K¤l¤O¦n oFi§l ¤r i¥k£̀§l©n mFlẌ©d i¥k£̀§l©n mFlẄ§l m¤k §z`¥v
CÉT’CHEM L’SÁLOM, MÁLÁCHÉ HÁSÁLOM, MÁLÁCHÉ ELJON, MIMELECH MÁL’CHÉ

:t"b .`Ed KExÄ WFcT̈©d mi¦kl̈§O©d
HÁM’LÁCHIM, HÁKÁDOS BÁRUCH HU.
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Béke veletek, béke angyalai, a Legfels bb angyalai, a királyok királyának
Királyától, a Szentt l, áldott legyen.

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.

KIDUS — BORÁLDÁS
Az el imádkozó jobb kezébe veszi  a borral tel i  serleget,  majd a közösség felé fordulva

énekli:

:m῭ä§v lk̈§e  u ¤x῭d̈§e m¦i©nẌ©d ENªk§i©e
VÁJ’CHULU HÁSÁMÁJIM V’HÁÁREC V’CHOL C’VÁÁM,

.dÜr̈ x¤W£̀ FY§k`©l§n i¦ri¦a§X©d mFI©A mi¦dl¡̀ l©k§i©e
VÁJ’CHÁL ELOHIM BÁJOM HÁS’VII M’LÁCHTO ÁSER ÁSZÁ,

:dÜr̈ x¤W£̀ FY§k`©l§n lM̈¦n i¦ri¦a§X©d mFI©A zFA§W¦I©e
VÁJISBOT BÁJOM HÁS’VII MIKOL M’LÁCHTO ÁSER ÁSZÁ,

.Fz` W ¥C©w§i©e  i ¦ri¦a§X©d mFi z¤̀ mi¦dl¡̀  K ¤xä§i©e
VÁJ’VÁRECH ELOHIM ET JOM HÁS’VII VÁJ’KÁDÉS OTO,

:zFU £r©l mi¦dl¡̀ `ẍÄ x¤W£̀ FY§k`©l§n lM̈¦n z©aẄ Fa i¦M
KI VO SÁVÁT MIKOL-M’LÁCHTO,  ÁSER BÁRÁ ELOHIM LÁÁSZOT.

„Teljessé lett az ég, a föld és minden serege, bevégezte Isten a hetedik napon
vét, amelyet alkotott, s megpihent a hetedik napon minden m vét l, amelyet

alkotott. Megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert akkor pihent
meg minden m vét l, amelyet Isten teremtett, hogy megvalósítsa.”
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:o¤tB̈©d  i ¦x§R  ` ¥xFA ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀ .ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM, BORÉ PR’Í HÁGÁFEN. (ÁMÉN)

eiz̈F§v¦n§A EpẄ §C¦w x¤W£̀ .ml̈Frd̈ K¤l¤n Epi¥dl¡̀  ï§i  dŸ ©̀  KExÄ
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, ELOHÉNU MELECH HÁOLÁM, ÁSER KIDS’ÁNU B’MICVOTÁV

.Epl̈i¦g§p¦d oFvẍ §aE dä£d©̀ §A FW §cẅ z©A©W§e .Epä dv̈ẍ§e
V’RÁCÁ VÁNU, V’SÁBÁT KODSO B’ÁHÁVÁ UV’RÁCON HINCHILÁNU,

W ¤cw i ¥̀ẍ§w¦n§l dN̈¦g §Y mFi `Ed i¦M .zi¦W` ¥x§a d¥U £r©n§l oFxM̈¦f
ZIKÁRON L’MÁÁSZÉ V’RÉSIT, KI HU JOM T’CHILÁ L’MIKRÁÉ KODES,

.m¦iẍ§v¦n z©̀ i¦vi¦l x¤k¥f
ZÉCHER LICIÁT MICRÁJIM.

L§W §cẅ z©A©W§e mi¦O ©rd̈ lM̈¦n  Ÿ§W ©C¦w Epz̈F`§e  Ÿ §x©gä Epä i¦M
KI-VÁNU VÁCHÁRTÁ V’OTÁNU KIDÁSTÁ MIKOL HÁÁMIM, V’SÁBÁT KODS’CHÁ

:zÄ©X©d  W ¥C©w§n .ï§i  dŸ ©̀  KExÄ :EpŸ§l©g§p¦d oFvẍ §aE dä£d©̀ §A
B’ÁHÁVÁ UV’RÁCON HINCHÁLTÁNU. BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, M’KÁDÉS HÁSÁBÁT.

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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ÁDON OLÁM - VILÁG URA

`ẍ §a¦p  xi ¦v §i  lM̈  m ¤x ¤h §A .K©ln̈  x ¤W £̀  ml̈ Fr o Fc £̀
ÁDON OLÁM, ÁSER MÁLÁCH B’TEREM KOL J’CIR NIVRÁ,

`ẍ§w¦p Fn §W K¤l¤n i©f £̀  .lM Fv §t¤g §a dÜ £r©p  z ¥r§l
L’ÉT NÁÁSZÁ V’CHEFCO KOL, ÁZÁJ MELECH S’MO NIKRÁ.

`ẍFp Kl §n¦i FC ©a§l .lM©d zFl §k¦M  i ¥x£g ©̀ §e
V’ÁCHÁRÉ KICHLOT HÁKOL, L’VÁDO JIMLOCH NORÁ,

dẍ ῭ §t¦z§A d¤i§d¦i `Ed§e .d¤ed `Ed§e dïd̈ `Ed§e
V’HU HÁJÁ, V’HU HOVE, V’HU JIHJE B’TIFÁRÁ.

dẍi¦A§g©d§l Fl li¦W§n©d§l .i¦p¥W oi ¥̀ §e cg̈ ¤̀ `Ed§e
V’HU ECHÁD, V’ÉN SÉNI, L’HÁMSIL LO L’HÁCHBIRÁ,

dẍ §U¦O©d§e frd̈ Fl§e .zi¦l §k ©z  i¦l §A zi¦W` ¥x i¦l §A
B’LI RÉSIT, B’LI TÁCHLIT, V’LO HÁOZ V’HÁMISZRÁ.

dẍv̈ z ¥r §A  i¦l §a¤g xEv§e  .i¦l £̀ Fb i©g§e  i¦l ¥̀  `Ed§e
V’HU ÉLI, V’CHÁJ GOÁLI, V’CUR CHEVLI B’ÉT CÁRÁ,

`ẍ§w¤̀ mFi §A i¦qFM zp̈§n .i¦l qFpn̈E i¦Q¦p `Ed§e
V’HU NISZI, UMÁNOSZ  LI, M’NÁT KOSZI B’JOM EKRÁ.

dẍi ¦r ῭ §e oẄi ¦̀  z ¥r§A .i¦gEx ci¦w§t©̀  Fcï §A
B’JÁDO ÁFKID RUCHI, B’ÉT ISÁN V’ÁIRÁ,

`ẍi¦̀  ̀ l§e i¦l ï§i .i¦z̈I¦e§B i¦gEx m¦r§e
V’IM  RUCHI  G’VIJÁTÍ,  ÁDONÁJ  LI,  V’LO  IRÁ.

Világ Ura, aki (már akkor) uralkodott,
Miel tt bármely teremtmény létrejött volna.

Idejében megvalósult minden, az  akarata szerint,
Akkor lett Király az  neve, s azóta is, hogy minden teljessé vált,

 uralkodik egyedül, félelmetesen.  volt,  van és  lesz dics  módon,
 az én Istenem, él a Megváltóm, Fájdalmam Szirtje, baj idején.  az én zászlóm,

menedék számomra, Kelyhem darabja, valahányszor szólítom t. Kezébe ajánlom
lelkemet, amikor lefekszem, vagy ha fölébredek. S lelkemmel együtt testemet,

H a  I s t e n  v e l e m  v a n ,  n e m  f é l e k.
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