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Open for us the gates
even as they are closing.
The sun is low, the hour is late;
let us enter the gates at last.
When we begin life, countless gates stand waiting to be opened. But as we walk through the
years, gates close behind us, one by one.
Remember the unopened gates.
Open them before they are locked.
The gates do not stay open forever. We walk through the years, and they shut behind us. And at
the end they are all closed, except the one final gate which we must enter.
Today shall I come if only all of you will listen to My voice.
Before it is too late, let us open the gates that lead to blessing and beauty, enter the gates of
Torah and tranquility, go through the gates of kindness and compassion. Let us open the gates to
those things in life which abide eternally...before the gates swing shut, before all of them are
closed.
Do not remain standing at the outer gate.
The gates are made to be entered.
The sun is low, the hour is late.
Let us enter the gates at last.
A közösség a következő imákat állva mondja.
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/tḦ©n§kg̈ h¥n§kg̈§kU o©kg̈§k Qrc̈§
© n tC̈r© V¥nJ
§ t¥vh§
rS©
¨v,¦
§ hu§ t¥¬©b,¦
§ hu§ o©nIr,¦
§ hu§ r©tP̈,¦
§ hu§ j©CT© J
§ h¦u§ QrC̈
© ,¦
§h
tK̈g§«¥k /tUv Qhr§
¦C 'tJ̈sª
§eS§ V¥nJ
§ kK̈©v,¦
§ hu§ v¤Kg©,¦
§ hu§
2

Bét Orim
Jom Kippur Neilá Záróima

t,̈n̈¡j¤bu§ t,̈j̈§CJ
§ Tª t,̈rh¦
¨ Ju§ t,̈f̈r¦
§C kF̈ i¦n tKg§
¥k
/i¥nẗ Ur§nt¦ u§ 'tn̈§kg̈§C irh¦
¨ nt£ S©
Jitgadál vöjitkadás smé rabá, AMÉN, böolmá divrá chiruté vöjámlich málchuté böchájéchon
uvjoméchon uvchájé döchol-bét-Jiszraél baagalá uvizmán kariv vöimrú: amén.
AMÉN, JÖHÉ SMÉ RABÁ MÖVARÁCH LÖOLÁM ULOLMÉ OLMÁJÁ JITBARÁCH.
Jitbarách vöjistabách vöjitpaár vöjitromám vöjitnaszé vöjithadár vöjitale vöjithalál smé dökudsá
brich-hú. BRICH-HÚ
löéla löélá min kol birchatá vösiratá tusböchatá vönechematá diamírán böolmá vöimrú: amén.
AMÉN.
Dicsérjük és magasztaljuk az Ö nagy nevét, ámen, az Általa teremtett világban, s teljesedjék be
uralma a mi életünkben és napjainkban, s Izrael egész háza életében, mielőbb, s mondjátok együtt: úgy
legyen.
Legyen az Ő neve áldott mindörökké.
Legyen áldott, tiszteletteljes, fenséges, dicsőséges és magasztos az Ő szent neve, aki áldásra
méltó. Áldott Ő!
Minden valaha elmondott áldásmondásnál, ódánál, himnusznál és vigasztaló éneknél
emelkedettebben és magasztosabban, s mondjátok együtt: úgy legyen.

vkhp,
/W«,¤ K̈¦vT§ sh¦Dh© h¦pU jT̈§pT¦ h©,p̈§G hb̈«st£
ÁDONÁJ SZÖFÁTÁJ TIFTÁCH UFI JÁGID TÖHILATECHÁ.
Nyisd meg ajkamat, Uram, hogy dicséretedet hirdesse szám!

h¥v«k¡
t 'Ub«,¥ «un¦tu§ Ubh«,¥ Ic£t h¥v«kt¥u Ubh«v¥«k¡
t vuvh vT̈©t QUrC̈
'vë§cr¦ h¥v«k¡
t 'vr«¨ä h¥v«k¡
t /c«eg©
£h h¥v«kt¥u 'ej̈§mh¦ h¥v«k¡
t 'ov̈r§
¨ct©
'iIh§kg¤ k¥t 'trIB©
¨ vu§ rIC¦Dv© kIsD̈©v k¥tv̈ /vẗ¥k h¥v«kt¥u 'k¥jr¨ h¥v«k¡
t
',«uvN̈¦tu§ ,Icẗ hs§
¥xj© r¥fIz§u 'k«Fv© v¥bIe§u 'oh¦cIy ohsẍ£
¦ j k¥nID
/vc̈£vt© C§ In§J ig«©n© §k 'o¤vh¥bc§ h¥bc§ ¦k vk̈t§
ªd th¦cn¥ U
BARUCH ATÁ ADONÁJ ELOHÉNU V’ÉLOHÉ AVOTÉNU VÖIMOTÉNU, ELOHÉ AVRAHÁM
ELOHÉ JIC-CHÁK V’ÉLOHÉ JÁÁKOV, ELOHÉ SZÁRÁ, ELOHÉ RIVKA, ÉLOHÉ RACHÉL
V’ÉLOHÉ LÉÁ HAÉL HÁGADOL HAGIBOR VÖHANORÁ, ÉL ELJON, GOMÉL CHASZADIM
TOVIM VÖKONE HAKOL VÖZOCHÉR CHASZDÉ AVOT VÖIMAHOT UMÉVÍ GÖULÁ LIVNÉ
VÖNÉHEM LÖMÁÁN SMÓ BÖAHAVÁ.
Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, őseink Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Sára, Rebeka,
Ráhel és Lea Istene, nagy, hatalmas és félelmetes Isten, legfelsőbb Úr, aki viszonozza a jót az igazak
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számára, a mindenség létrehozója, aki megemlékezik az ősök jótetteiről, s elhozza a megváltást
gyermekeik számára, az Õ nevéért szeretettel.

/oh¦Hj© v© r¤px¥ C§ Ub¥c,f̈§
§ u /oh¦Hj© C© .¥pj̈ Q¤kn¤ /oh¦Hj© §k Ubr§
¥fz̈
:oh¦Hj© oh¦v«k¡
t W§bg©
©n§k
ZOCHRÉNU LÖCHÁJIM, MELECH CHAFÉC BACHÁJIM, VÖCHOTVÉNU BÖSZÉFER
HACHÁJIM, LÖMÁÁNCHÁ ELOHIM CHÁJIM.
Emlékezz meg rólunk életre, az életet kedvelő Király, s jegyezz be minket az élet könyvébe,
jóakaratodban, Élő Isten!

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

:vr«¨ä ,r§©zg§
¤u ov̈r§
¨ct© i¥dn̈ /v¨u«vh§ vT̈©t QUrC̈
BÁRUCH ÁTÁ ÁDONÁJ, MÁGÉN ÁVRAHÁM VÖEZRÁT SZÁRÁ.
Áldott légy, Örökkévaló, Ábrahám pajzsa és Sára segítsége.

:gh¦
© JIv§k cr© vT̈©t k«Fv© v¥Hj© n§ hb̈«st£ ok̈Ig§k rIC¦d vT̈©t
ATÁ GIBOR LÖOLÁM ADONÁJ, MÖCHAJÉ HÁKOL ÁTÁ, RÁV LÖHOSÍÁ.
Te hatalmas vagy mindörökké, Uram, Te életet adsz mindennek és mindenkinek, nagy vagy a
segítésben.

oh¦kp§ Ib Q¥nIx /oh¦Cr© oh¦nj£ r§
©C k«Fv© v¥Hj© n§ /s¤xj¤C§ oh¦Hj© k¥F§kf© n§
/rp̈g̈ h¥bJ
¥ h¦k I,b̈Un¡
t o¥He© n§ U /ohrUx£
¦ t rh¦Tn© U oh¦kIj t¥pIr§u
/Qk̈ v¤nIs h¦nU ,IrUc§D kg©
©C WInf̈ h¦n
:vg̈UJ§h j© h¦nm§ n© U v¤Hj© n§ U ,h¦nn¥ Q¤kn¤
MÖCHALKÉL CHÁJIM BÖCHESZED, MÖCHAJÉ HÁKOL BÖRACHAMIM RABIM,
SZOMÉCH NOFLIM VÖROFÉ CHOLIM UMATIR ASZÚRIM, UMKAJÉM EMUNATÓ LÍSÉNÉ
AFÁR. MÍ CHAMÓCHÁ BÁÁL GVÚROT UMÍ DOME LÁCH, MELECH MÉMIT UMCHAJE
UMACMÍÁCH JÖSUÁ.
Ő táplálja szeretetével az élőket, Ő életet ad mindennek és mindenkinek nagy irgalmával, a
betegeket meggyógyítja, a rabokat kiszabadítja, fenntartja hűségét a porban nyugvókhoz. Ki olyan, mint
Te, hőstettek Ura, s ki hasonlatos Hozzád, halált és életet hozó Király, aki segítséget támasztasz?

:oh¦nj£ r§
©C oh¦Hj© §k uhrUm§
¨ h r¥fIz oh¦nj£ rv̈
© c©t WInf̈ h¦n
MÍ CHAMÓCHÁ ÁV HARACHAMIM, ZOCHÉR JÖCURÁV LÖCHÁJIM BÖRACHAMIM.
Ki olyan, mint Te, irgalom Atyja, aki életre idézi teremtményeit, irgalommal?
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:k«Fv© ,Ih£jv© §k vT̈©t in̈¡
t¤bu§
:k«Fv© v¤Hj© n§ v¨u«vh§ vT̈©t QUrC̈
VÖNEEMÁN ATÁ LÖHACHAJOT HÁKOL.
BARUCH ATÁ ADONÁJ, MÖCHAJÉ HÁKOL.
Te megbízható vagy, hogy életet adsz mindennek és mindenkinek. Áldott légy, Örökkévaló, aki
életet ad mindennek és mindenkinek.

vause

h¥nJ
§ C¦ I,It oh¦JhS§
¦eN© J
¤ o¥JF§ 'ok̈IgC̈ W§nJ
¦ ,¤t JS©
¥e§b
:r©nẗ§u v¤z k¤t v¤z tr̈ë§u 'W«t¤ h¦c§b s©h kg© cU,F̈©F 'oIrn̈
We sanctify Your name on earth, even as all things, to the ends of time and space, proclaim Your
holiness, and in the words of the prophet we say:
Holy, Holy, Holy is the God of all being.
The fullness of the whole earth is Your glory!

/IsIc§F .r«¤ẗv̈ kf̈ t«k§n ',Itc̈§m h¨h§ JIsë 'JIsë'JIsë
Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzevaot.M'lo kol ha-aretz k'vodo.

'Ur«n¥ t«h QUrC̈ o,̈N̈g§
ªk
They respond to Your glory with blessing:
Blessed is the glory of God in heaven and earth.

/InIe§Nn¦ h¨h§ sIc§F QUrC̈
Barukh k'vod Adonai mim'ko'mo.

/r«nt¥k cU,F̈ W§Jsë
§ hr§
¥cs§
¦cU
And this is Your sacred word:
Adonai shall reign forever, your God, O Zion, from generation to generation. Halleluyah!

/V¨hUk§kv© 'r«su¨ r«s§k iIH¦m Q¦h«v©«k¡
t 'ok̈Ig§k h¨h§ Q«k§nh¦
Yimlokh Adonai l'olam, Elohayikh Tsion l'dor vador, halleluyah!
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Whs¤g̈§kC© n¦ V© Ik¡
t ih¥tu§ 'W¤nJ
§ trIb§
¨ u vT̈©t JIsë
JIsË©v k¥tv̈§u ',P̈§Jn¦ C© ,Itc̈§m h¨h§ V©C§dh¦u§ 'cU,F̈©F

/JIsË©v Q¤kN¤ v© '¨hh§ vT̈©t QUrC̈ /vës̈§mC¦ JS§
©e¦b
God of holiness, wondrous is Your name; there is no God but You, as it is written: the Creator of
All is glorious in judgment; the Holy God is sanctified by righteousness. Blessed are You,
Adonai, who rules in holiness.
Leülünk.
Our God and God of our ancestors, pardon our sins on this [Shabbat and this] Day of
Atonement; sweep away our transgressions and misdeeds so that they vanish from Your sight.

oIh§cU v¤Zv© ,C̈©Xv© oIh§C Ubh¥,IbIg©
£k k©jn§ 'Ubh¥,Ic£t h¥v«kt¥u Ubh¥v«k¡
t
/Wh¤bhg¥ s¤d¤Bn¦ Ubh¥,t«yj© u§ UbhgJ̈§
¥ P r¥cg©
£vu§ v¥jn§ /v¤Zv© ohrUP¦
¦ Fv©
,h¥C INg© ,IbIg©
£ku§ Ubh¥,IbIg©
£k j© ¥kIx§u k¥jIn Q¤kn¤ '¨hh§ vT̈©t QUrC̈
kg© Q¤kn¤ 'vb̈J̈§u vb̈J̈ kf̈§C Ubh¥,In§Jt© rh¦cg©
£nU 'k¥tr§
¨Gh¦
¥en§ '.rẗv̈ÎkF̈
¤
/ohrUP¦
¦ Fv© oIh§u k¥tr§
¨Gh¦ u§ ,©CJ̈£v JS©
Blessed are You, Adonai. In Your forgiving love You annul our trespasses year by year. You are
the Ruler of all the world who sanctifies [the Sabbath,] the House of Israel and the Day of
Atonement.
Adonai our God, may our prayers be acceptable before You, and may our worship be pleasing to
You. Wherever we serve You - in this land or in Zion restored - may we rejoice in the knowledge
of Your presence. Blessed are You, Adonai, whom alone we serve in reverence.
We thank You, Adonai our God, for the glory and wonder of life. You are Goodness; You are
Compassion. We give our thanks to You forever.
Grant peace to our world, Adonai! Fill Your children with kindness, wisdom and love. Blessed is
Adonai, who blesses Your people Israel and all the world with peace.

k¥tr§
¨Gh¦ INg© ,¤t Qrc̈§
¥ nv© '¨hh§ vT̈©t QUrC̈
/oIkẌ©C k¥c,¥ h¥cJ
§ Ih k«F ,¤tu§
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Silent Meditation
Our God, Guide of humanity, let Your spirit rule our lives. Teach us to work for the welfare of
all, to diminish the evils that beset us, and to enlarge our virtues. Bless our striving to make real
the dream of Your sovereignty, when we shall put an end to the suffering we now inflict upon
one another. You have endowed us with noble powers. Help us to use them wisely and with
compassion. You have given us freedom to choose between good and evil, life and death. May
we choose life and goodness, so that the next generation may inherit from us the blessings of
dignity and freedom, prosperity and peace.

vkhkg trub kt

,g§
©JC¦ vk̈h¦jn§ Ubk̈ t¥mn§ v© /vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t
/vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦g§Bv©
,g§
©JC¦ vk̈h¦jC§ ohs§
¦Kx© n§ U 'oh¦tG§ Ib i¦hg© W§k 'oh¦tUr§e r©Px§ n¦ h¥,n§
/vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦g§Bv©
vk̈h¦jn§ o¥th¦mn§ v© 'oJ̈£jf© u§ og̈§JP¦ v¥jn§ 'oJ̈§p©b W§k oh¦fp§ IJ
/vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦g§Bv¦ ,g§
©JC¦
,g§
©JC¦ 'vk̈h¦d§kU sIv§k on̈,̈£ju© 'vr¥
¨tN§ n¦ om̈k̈£ju© 'Vr¨,¦
§ x§k o¤vk̈ v¥h¡v
/vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦g§Bv¦
,g§
©JC¦ vk̈h¦kP§ o¤vC̈ v¥Gg£ 'o¥jIk§u .¥jIkÎkf̈§u 'o¥jr§
©u o,̈It i«j
/vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦g§Bv¦
,g§
©JC¦ vK̈¦v,U
§ os¤
¤eF§ 'o¤vh¥nh§ ,¤t JS©
¥ju§ 'o¤vh¦ct£ ,©es¦
§m r«f§z
/vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦g§Bv¦
vK̈¦v,U
§ ,r¤
¤tp§ ,¦ §k 'it«Mv© ,hr¥
¦tJ
§ c¥Jv̈§u 'iImr¨ ,©bJ
§ tb̈ tr̈§e
/vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦g§Bv¦ ,g§
©JC¦
,g§
©JC¦ vk̈h¦jn§ Ubk̈ t¥mn§ v© /vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t
/vk̈h¦kg£ trIb
¨ k¥t /vk̈h¦g§Bv©
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El Nora Alilah - God of Awesome Deeds
God of awesome deeds, grant us pardon as the gates begin to close.
God, we stand in awe before Your deeds.
We who are few in number look up to You; with trembling we praise You, as the gates begin to
close.
God, we stand in awe before Your deeds.
To You we pour out our souls. Blot out our sins, our dishonest ways. Grant us pardon as the
gates begin to close.
God, we stand in awe before Your deeds.
Be our refuge and shield us from danger. Assure us joy and honor, as the gates begin to close.
God, we stand in awe before Your deeds.
Be gracious to us, and compassionate. Let Your judgment fall on tyrants and those who make
war, as the gates begin to close.
God, we stand in awe before Your deeds.
Remember the merit of our mothers and fathers. Renew in us their spirit and their faith, as the
gates begin to close.
God, we stand in awe before Your deeds.
Proclaim a year of favor. Restore the remnant of Your flock to honor and glory, as the gates
begin to close.
God, we stand in awe before Your deeds.

/Ubh«c¦ ẗ vT̈©tu§ Wh«¤b¨©c Ub«ẗ `Ubh«v¥«k¡
t vT̈©tu§ 'W¤Ng© Ub«ẗ h¦F
/Ube§
«¥kj¤ vT̈©tu§ 'W«k¤v̈§e Ub«ẗ `Ub«¥bIs£t vT̈©tu§ 'Whsc̈
«¤ g£ Ub«ẗ
/UbgIr
¥« ¥ vT̈©tu§ 'W«b¤t«m Ub«ẗ `Ub«¥krId
¨ vT̈©tu§ 'W«,¤ k̈£j©b Ub«ẗ
/Ubr§
«¥«mIh vT̈©tu§ 'W«,¤ K̈g§
ªp Ub«ẗ `Ubr§
«¥yIb vT̈©tu§ 'W«n¤ r©
§f Ub«ẗ
/Ubc«¥« Ir§e vT̈©tu§ 'W«,¤ K̈ªdx§ Ub«ẗ `UbsIs
«¥ vT̈©tu§ 'W«,¤ ḧ§gr© Ub«ẗ
/Ubrh¦
«¥ nt£ n© vT̈©tu§ 'Whrh¦
«¤ nt£ n© Ub«ẗ `Ub«F¥ §kn© vT̈©tu§ 'W«N¤ g© Ub«ẗ
Ki ánu ámechá, vöátá Elohénu, ánu vánechá vöátá ávinu, ánu á-vádechá vöátá Adonénu, ánu
köhálechá vöátá chelkénu.
Ánu nách-álátechá vöátá gorálénu, ánu conechá vöátá roénu, ánu kármechá vöátá notrénu, ánu
pöulatechá vöátá jocrénu.
Ánu rá-ájátechá vöátá dodénu, ánu szögulatechá vöátá krovénu, ánu ámechá vöátá málkénu, ánu
ma-amirechá vöátá ma-ammirénu
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Mert néped vagyunk, és Te vagy Istenünk!
Gyermekeid vagyunk, és Te vagy a mi Atyánk!
Szolgád vagyunk, és Te vagy a mi Urunk!
Egyházad vagyunk, és Te vagy Örökrészünk!
Birtokod vagyunk, és Te vagy a sorsunk,
Nyájad vagyunk, és Te vagy a pásztorunk!
Szőlőkerted vagyunk, és Te vagy a gondozónk!
Alkotásod vagyunk, és Te vagy a Mesterünk!
Híveid vagyunk, és Te vagy a jegyesünk!
Választott kincsed vagyunk, és Te vagy Oltalmazónk!
Néped vagyunk, és Te vagy Királyunk!
Vallóid vagyunk, és Te magadénak mondasz minket!
Confession of Sin - husu

o¥Kg©,¦
§ T k©tu§ Ub¥,K̈¦pT§ Wh¤bp̈§k tIcT̈ 'Ubh¥,Ic£t h¥v«kt¥u Ubh¥v«k¡
t
Ubh¥v«k¡
t h¨h§ 'Wh¤bp̈§k r©nIk ;r«¤g h¥Je§ U oh¦bP̈ h¥Zg© Ub§j©bt£ ih¥tJ
¤ 'Ub¥,B̈¦jT¦
§n
/Ubtÿj̈ Ub§j©bt£ kc̈£t 'Ubtÿj̈ t«k§u Ub§j©bt£ oh¦ehS©
¦m 'Ubh¥,Ic£t h¥v«kt¥u
/Ub§gJ
© P̈ 'Ubh¦Ug̈ 'Ubtÿj̈
Our God and God of all generations, grant that our prayers may reach You. Do not be deaf to
our pleas, for we are not so arrogant and stiff-necked as to say before You, Adonai our God and
God of all generations, that we are perfect and have not sinned. Rather do we confess: we have
sinned, we have gone astray, we have transgressed.

'Ubs«§©z 'Ub§gJ
«© r¦
§vu§ 'Ubh«u¦g¤
¡v /h¦p«s« Ubr«§C© S¦ 'Ub§k«©zD̈ 'Ubs«§©dC̈ 'Ub§nJ
«© ẗ
'Ub§mt«© ¦b 'Ubs§rn̈
«© 'Ub§m«©k 'Ub§c«©ZF¦ 'gr¨ Ub§mg¨
«©h /r¤e«J
¤ Ub§kp«© ÿ 'Ub§xn«© j̈
'Ub,«
§ j© J
¦ 'Ub§gJ
«© r¨ /;r¤«g« Ubh«X
¦ e¦ 'Ubr§rm̈
«© 'Ub§gJ
«© P̈ 'Ubh«u¦g̈ 'Ubr§rẍ
«©
/Ub§gT̈« g§ T¦ 'UbhgT̈
¦« 'Ub§cg¦
«©T
Ásámnu, bágádnu, gázálnu, dibárnu dofi.
He-evinu, vöhirsánu, zádnu, chámásznu, táfálnu seker.
Jáácnu rá, kizávnu, lácnu, márádnu, niácnu,
Szárárnu, ávinu, pásánu, cárárnu, kisinu oref.
Rásánu, sichátnu, tiávnu, táinu, ti-tánu
We abuse, we betray, we are cruel.
We destroy, we embitter, we falsify.
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We gossip, we hate, we insult.
We jeer, we kill, we lie.
We mock, we neglect, we oppress.
We pervert, we quarrel, we rebel.
We steal, we transgress, we are unkind.
We are violent, we are wicked, we are xenophobic.
We yield to evil, we are zealots for bad causes.

ubfkn ubhct

/Wh«¤bp̈§k Ubt«ÿj̈ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/vT̈«ẗ tK̈¤t Q¤kn«¤ Ub«k̈ ih¥t !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/W«n¤ J
§ ig«©n© §k Ub«N̈g¦ v¥Gg£ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/vc̈Iy vb̈J̈ Ubh«¥kg̈ JS©
¥j !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/,IJë ,Ir¥Z§D kF̈ Ubh«¥kg̈¥n k¥YC© !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Ubh«t¥ §bIG ,Ic§Jj§ n© k¥YC© !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Ubh«c¥ h§It ,©mg£ r¥pv̈ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Ubh«¥kg̈¥n ih¦y¦ G§ n© U r©m kF̈ v¥KF© !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Ub«¥dhr§
¦ye© n§ U Ub«¥bh¦yG§ n© ,Ih¦P oI,§x !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
s©nJ
§ U iIg̈§u ,h¦jJ
§ n© U h¦cJ
§ U cg̈r§
¨u cr«¤j¤u§ r¤cS«¤ v¥KF© !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/W«,¤ hr§
¦c h¥bC§ n¦
/W«,¤ k̈£j©Bn¦ vp̈¥Dn© g©bn§ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Ubh«,¥ IbIg£ kf̈§k k©jn§ U j©kx§ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Wh«¤bhg¥ s¤d«¤Bn¦ Ubh«,¥ t«Yj© u§ UbhgJ̈§
«¥ P r¥cg©
£vu§ v¥jn§ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Ubh«,¥ IcIj hr§
¥yJ
¦ kF̈ Wh«n¤ j£ r§
©C eIj§n !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Wh«¤bp̈§k vn̈¥kJ
§ vc̈UJ,¦
§ C Ubrh¦
«¥ zj£ v© !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/W«N¤ g© h¥kIj§k vn̈¥kJ
§ vẗUpr§ j©kJ
§ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Ub«¥bhS¦ r©z§D gI
© r« gr§
©e !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
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/Wh«¤bp̈§k cIy iIrF̈¦zC§ Ubr§
«¥fz̈
oh¦cIy oh¦Hj© r¤p«x¥ C§ Ub«n¥ ,j̈
§
/vg̈UJh¦u vK̈t§
ªd r¤p«x¥ C§ Ub«n¥ ,j̈
§
/vk̈F̈§kf© u§ vẍb̈r©
§P r¤p«x¥ C§ Ub«n¥ ,j̈
§
/,Ihf§
ªz r¤p«x¥ C§ Ub«n¥ ,j̈
§
/vk̈h¦jn§ U vj̈h¦kx§ r¤p«x¥ C§ Ub«n¥ ,j̈
§
/cIrë§C vg̈UJ§h Ubk̈ j©nm§ v©
/W¤Ng© k¥tr§
¨Gh¦ ir¤e¥«¤ orv̈
¥
/W«j¤h¦Jn§ ir«¤e¤ orv̈
¥
/Wh«,¤ Ifr¦
§Cn¦ Ubhs¨
«¥h t¥Kn©
/gc̈G̈ Ubh«n¥ ẍ£t t¥Kn©
/Ubh«¥kg̈ o¥jr§
©u xUj Ub«¥kIe g©nJ
§
/Ub«,¥ K̈¦pT§ ,¤t iImr§
¨cU oh¦nj£ r§
©C k¥Ce©
/Ub«,¥ k̈¦p,¦
§ k o¦hn«© J̈ hr¥g©
£J j©,P§
/Wh«¤bp̈§kn¦ oëhr¥ Ub«c¥ h¦JT§ k©t tb̈
/Ub§j«b̈t£ rp̈g̈ h¦F rIfz̈
iImr¨ ,g§
¥u oh¦nj£ r© ,g§
©J ,t«Zv© vg̈Ẍ©v t¥vT§

!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
!Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Wh«¤bp̈§Kn¦
/Ub«P¥ y© u§ Ub«¥kk̈Ig kg§
©u Ubh«¥kg̈ kIn£j !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/W«J
¤ së
§ o¥J kg© oh¦dUr£v ig«©n© §k v¥Gg£ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/WsUj¦
«¤ h kg© oh¦jUc§y ig«©n© §k v¥Gg£ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/W«n¤ J
§ JUs¦E kg© o¦hN«© c© U J¥tc̈ h¥tC̈ ig«©n© §k v¥Gg£ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/QUpJ̈©v Whsc̈
«¤ g£ oS© ,©ne§ ¦b oIe§b !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
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/Ub«¥bg©
£n§k t«k o¦t W§bg©
©n§k
/Ubgh¦
«¥ JIv§u W§bg©
©n§k
/oh¦Crv̈
© Wh«n¤ j£ r© ig«©n© §k
tr§
¨e¦bJ
¤ trIb©
¨ vu§ rIC¦Dv© 'kIsD̈©v W§nJ
¦ ig«©n© §k

v¥Gg£ !Ub«F¥ §kn©
v¥Gg£ !Ub«F¥ §kn©
v¥Gg£ !Ub«F¥ §kn©
v¥Gg£ !Ub«F¥ §kn©

Ubh«c¦ ẗ
Ubh«c¦ ẗ
Ubh«c¦ ẗ
Ubh«c¦ ẗ
/Ubh«¥kg̈
UbN̈¦g v¥Gg£ 'oh¦Gg©
£n Ub«C̈ ih¥t h¦F 'Ub«¥bg©
£u Ub«¥Bj̈ !Ub«F¥ §kn© Ubh«c¦ ẗ
/Ubgh¦
«¥ JIv§u s¤xj¤u¨ vës̈§m
Atyánk, királyunk, vétkeztünk Színed előtt!
Atyánk, királyunk, Te vagy az Uralkodónk!
Atyánk, királyunk, tégy jót velünk szent neved dicsőségére!
Atyánk, királyunk, hozz reánk boldog új esztendőt!
Atyánk, királyunk, szüntesd meg fenyegető balvégzetünket!
Atyánk, királyunk, semmisítsd meg gyűlölőink terveit!
Atyánk, királyunk, hiúsítsd meg üldözőink szándékát!
Atyánk, királyunk, távoztass tőlünk ádáz ellenséget és rágalmazót!
Atyánk, királyunk, zárd le ajkait megrontóinknak és vádlóinknak!
Atyánk, királyunk, távoztass halálvészt, gyilkos fegyvert, elnyomatást, romlást, bűnt, züllést
Szövetséged gyermekeitől!
Atyánk, királyunk, óvd pusztító csapástól tennen népedet!
Atyánk, királyunk, bocsásd meg minden bűneinket!
Atyánk, királyunk, töröld el, tüntesd el vétkeinket és bűneinket szemeid elől!
Atyánk, királyunk, semmisítsd meg végtelen irgalmadban a mi bűnrovásunkat!
Atyánk, királyunk, vezess vissza tökéletes megtéréssel Színed elé minket!
Atyánk, királyunk, küldj teljes gyógyulást néped betegeinek!
Atyánk, királyunk, tépd szét megírt balvégzetünket!
Atyánk, királyunk, gondolj reánk jóságos emlékezéssel!
Atyánk, királyunk, pecsételj be minket a boldogság könyvébe!
Atyánk, királyunk, pecsételj be a megváltás és üdv könyvébe minket!
Atyánk, királyunk, pecsételj be a gondviselés könyvébe minket!
Atyánk, királyunk, pecsételj be az érdem könyvébe minket!
Atyánk, királyunk, pecsételj be a bűnbocsánat és engesztelő irgalom könyvébe minket!
Atyánk, királyunk, sarjassz nekünk közel segítséget!
Atyánk, királyunk, emeld magasra Izrael néped fényét!
Atyánk, királyunk, emeld magasra fölkented fénysugarát!
Atyánk, királyunk, töltsd meg kezeinket áldásoddal!
Atyánk, királyunk, töltsd meg tárházainkat bőséggel!
Atyánk, királyunk, hallgasd meg imánk hangját, légy hozzánk irgalmas, kegyelmes!
Atyánk, királyunk, fogadd könyörülettel és szeretettel fohászainkat!
Atyánk, királyunk, nyisd meg az ég kapuját könyörgésünk előtt!
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Atyánk, királyunk, emlékezz, hogy por és hamu vagyunk!
Atyánk, királyunk, ne engedd, hogy meddő legyen áhítatunk a te Színed előtt!
Atyánk, királyunk, legyen ez óra az irgalom órája s a kegyelem ideje oltárod előtt!
Atyánk, királyunk, könyörülj rajtunk, gyermekeinken és kisdedeinken!
Atyánk, királyunk, tégy velünk jót a mártírokért, kik kínhalált haltak szent Neved dicsőségére!
Atyánk, királyunk, tégy velünk jót a vértanukért, kiket lemészároltak, mert hitet tettek
Egységedről!
Atyánk, királyunk, tégy velünk jót azokért, kik tűzben, vízben pusztultak, hogy megszenteljék
Nevedet a földön!
Atyánk, királyunk, ne legyen feledve jámbor szolgáidnak vérük hullása a Te Színed előtt!
Atyánk, királyunk, ha nem magunkért, tégy velünk jót Önmagadért!
Atyánk, királyunk, segíts meg bennünket, és Önmagadért tégy jót velünk!
Atyánk, királyunk, cselekedj irgalmad szent nevében!
Atyánk, királyunk, cselekedj szent Neved miatt, mely reánk ruháztatott!
Atyánk, királyunk, könyörülj rajtunk, hallgass meg minket, érdemek híján gyakorolj ingyen
kegyelmet velünk és segíts meg irgalmadban!

/s«j̈t¤ h¨h§ 'Ubh¥v«k¡
t h¨h§ 'k¥tr§
¨Gh¦ g©nJ
§
Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad.
Hear, O Israel, Adonai is our God, Adonai is One!
Háromszor:

/sg¨
¤u o©kIg§k I,Uf§kn© sIc§F o¥J QUrC̈
Barukh shem k'vod mal-khu-to l'olam va'ed.
Blessed is God's glorious majesty forever and ever!
Hétszer:

/oh¦v«k¡
tv̈ tUv h¨h§
Adonai Hu ha-Elohim.
Adonai is our God.
The ark is closed.
The shofar is sounded.

vkusd vghe,
Please be seated after the
sounding of the shofar.
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Havdalah - vkscv
The Torah calls Yom Kippur a "Sabbath of Sabbaths". Therefore we recite the Havdalah blessings at the
conclusion of Yom Kippur, even when Yom Kippur does not coincide with Shabbat.

/i¤pd̈©v hr§
¦P trIC
¥ 'ok̈Igv̈ Q¤kn«¤ Ubh«v¥«k¡
t '¨hh§ vT̈©t QUrC̈
Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the universe, Creator of the fruit of the vine.

/oh¦nG̈§c h¥bh¦n trIC
¥ 'ok̈Igv̈ Q¤kn«¤ Ubh«v¥«k¡
t '¨hh§ vT̈©t QUrC̈
Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the universe, Creator of all the spices.
The candle is held high.

/J¥tv̈ hrIt§
¥ n trIC
¥ 'ok̈Igv̈ Q¤kn«¤ Ubh«v¥«k¡
t '¨hh§ vT̈©t QUrC̈
Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the universe, Creator of the light of fire.

'kIj§k Js¤«e« ih¥C khs§
¦cN© v© 'ok̈Igv̈ Q¤kn«¤ Ubh«v¥«k¡
t '¨hh§ vT̈©t QUrC̈
,¤JJ
«¥ §k 'h¦gh¦cJ
§ v© oIh ih¥C 'oh¦Ngk̈
© k¥tr§
¨Gh¦ ih¥C 'Q¤Jj§
« k rIt ih¥C
/kIj§k Js¤«e« ih¥C khs§
¦cN© v© '¨hh§ vT̈©t QUrC̈ /v¤Gg©
£Nv© h¥nh§
Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the universe, who distinguishes between holy and
ordinary, light and darkness, Israel and the nations, the seventh day of rest and the six days of
labor. Blessed are You, Adonai, who distinguishes between the holy and the ordinary.

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

'Ub«,¥ «un¦tu§ Ubh«,¥ Ic£t h¥v«kt¥u Ubh«v¥«k¡
t h¨h§ 'Wh«¤bp̈§kn¦ iImr¨ h¦vh§
/vëU,§nU vc̈Iy vb̈ä Ubh«¥kg̈ as©
¥j,¤
§X
Yöhi rácon milfánechá, Ádonái Elohénu vélohé ávoténu vöimoténu, setöchádés álénu sáná tová
umötuká
Legyen meg a Te akaratod Örökkévaló. Ajándékozz meg minket egy jó és édes újesztendõvel!
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