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Rugăciune pentru soldaţii israelieni - "k"vm hkhhjk lrca hn
Mi şeberah avoteinu Avraham
Iţhak ve’Iaakov, hu ievareh et
haialei Ţeva Hagana le’Israel,
haomdim al mişmar arţeinu
vearei Eloheinu migvul
haLevanon vead Midbar
Miţraim umin Haiam HaGadol
ad Lavo Haarava, baiabaşa,
baavir uvaiam uvehol makom
şehem. Iten Adonai et oieveinu
hakamim aleinu nigafim
lifneihem. Hakadoş baruh hu
işmor et haialeinu mikol ţara
veţuka umikol nega umahala
veişlah braha veaţlaha behol
maase iedeihem. Iadber soneinu
tahteihem veiatrem beheter
ieşua uveateret niţahon.
Veikuiam bahem hakatuv: “Ki
Adonai Eloheihem haoleh
imahem leilahem lahem im
oiveihem lehoşia ethem.”
Venomar amen.
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Cel care a binecuvântat pe părinţii noştri, Avraham, Iţhak şi Iaacov, să
binecuvânteze pe soldaţii Armatei de Apărare a Israelului, care stau de veghe
pentru apărarea ţării noastre şi oraşelor Dumnezeului nostru, de la graniţa
Libanului şi până în deşertul Egiptului şi de la Marea cea Mare până la Lavo
Haarava, pe uscat, în aer şi pe mare şi în toate locurile unde se află. Să dea
Dumnezeu pe vrăjmaşii care se ridică împotriva noastră în mâinile lor.
Dumnezeu să îi păzească pe soldaţii noştri de orice grijă şi nevoie, de orice
rană şi boală şi să aducă binecuvântare asupra întregului lucru al mâinilor
lor. Facă Dumnezeu ca ei să îi înfrângă pe vrăjmaşi şi încoronează-i,
Doamne, cu coroana mântuirii şi a victoriei. Şi împlineşte pentru ei versetul:
“Căci Domnul Dumnezeul nostru este Cel care merge cu voi ca să lupte
pentru voi cu duşmanii voştri pentru a vă mântui.” Şi să spunem: amen.

