Dans quel but et pour quelle raison ?

Yaalé veyavo
La prière spécifique à Roch Hodech est centrée sur le
souvenir: nous nous souvenons et surtout nous
exhortons Dieu pour qu’il se souvienne de nous

A Roch hodech, ce paragraphe est inséré dans chacune des « amidot » , des
trois prières quotidiennes ainsi que dans la Birkat Hamazon, l’ensemble de
bénédictions qui se disent après un repas
Dans la Amida, yaalé veyavo est inséré dans le paragraphe « avoda » dont le
contenu est centré sur les offrandes au Temple, et dans la prière après le
repas, elle est insérée juste avant la bénédiction qui parle de la reconstruction
future de Jérusalem.
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Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des
trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunératoires; et elles
vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu."
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