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Ezért adtál nekünk 
Örök nagy Istenünk 
Ünnepi napokat, 
Hogy Véled örvendjünk. 
Szombati napokat 
Pihenésre szánva, 
Derűs ünnepeket, 
Zengő ujjongásra. 
Megszabott időkben 
Hogy felvidulhassunk: 
Páskák ünnepén im 
Felszabadulhattunk. 
011 megnyilatkozott 
Szent emlékezések! 
Egyptomból hogy Te 
Kivezetted néped. 

Minden népek közül 
Kiszemeltél minket; 
Kedved tellett bennünk, 
Szerettél bennünket. 
Minden népek között 
Magasztos a nyelvünk: 
Szent törvényeiddel 
Mert megszenteltettünk. 
Mert Téged szolgálunk, 
Vagyunk Hozzád közel. 
Királyi palástod 
Reánk szent fényt lövel. 
S minden erényeink 
Tőled úgy erednek, 
Hogy szent, nagy neveddel, 
.Teleznek, neveznek. 

011 Istenünk, Urunk és őseinknek 
Hatalmas nagy és szent egy Istene. 
Lengjen, lebegjen, tűnjön fel s lobogjon, 
Fennen lobogjon minden érdemünk. 
Hallgattassak meg és meg is jelenjék 
Emlékezésük, emlékeztetésük 
Hatalmas Ur — a trónusod előtt. 
Az ősök érdeme és dalnokodnak 
Dávid királynak minden érdeme. 
Jerusolájim pusztult városodnak 
Jelenjék meg előtted tünt emléke, 
Es szétszórt néped minden hű fiának 
Erénye, hűsége és érdeme. 
Es hozza meg mindez a szabadulást, 
Az irgalmat, kegyelmet és megszánást, 
Az üdvöt, békét és az életet 
A szabadságnak e nagy ünnepén! . . . 
Emlékezz meg Adonáj 011 már mostan, 
S legyen .már sorsunk jóra forduló. 
S áldást fakaszszon megemlékezésünk. • • 
l'dv s irgalom hulljon alá reánk, 
Szánj meg bennünket mennyei Atyánk. 
Kegyelmezz, irgalmazz meg és segíts, 
Minden Ígéreteddel boldogíts. 
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Mert rajtad csügg esdőn könyes szemünk, 
Mert Te vagy az irgalmas Istenünk. 

Áldással tér igy ünneped hozzánk, 
Eletet, békét, örömöt hoz reánk. 
Kedvet, ujjongást, derűt, bizalmat, 
Rendeltetését mert Te igy szabtad. 
Áldást Ígértél Istenünk nékünk, 
Ünneped ellen hogyha nem vétünk. 

Fogadd hát kedvesen 
Ilyetén ünnepünk. 
Add, a törvényével 
Hogy megszenteltessünk. 
Tanodban ilyképen 
Lészen örök részünk. 
Jóságodban bizva 
Lelki örvendésünk. 
Segíts meg bennünket 
Égi segélyeddel, 
Hogy Téged szolgáljunk 
Igaz szeretettel. 
Ilyképen légyen óh 
Sok ünnepben részünk, 
Derűben, örömben 
Zengő ünneplésünk 
Hogy örvendve zengjen 
Izraelnek sarja, 
Aki szent nevedet 
Megszentelve vallja. 

Hogy zengve zengjen hálánk így felőled: 
Hogy megszenteltél, napokat, időket. 
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