
Mine kjære venner i Norge
Shalom og velsignelser fra Jerusalem

Godt nytt år / Shana tova! Jeg ønsker alle mine venner og støttespillere for 
Noam Eliezer og Israel et godt nytt år! 

Vi i Israel og resten av verden lever i historiske tider. En pandemi som vi 
ikke har sett maken til tidligere sirkulerer i hele verden og skaper millioner 
av ofre. Vi forstår ennå ikke helt hvordan menneskene best kan beskyttes 
mot sykdommen, eller hvordan vi effektivt kan behandle eller utrydde den. 
Denne pandemien snur verden opp ned og etterlater seg mange forskjellige 
slags konsekvenser og ulike typer ofre: i kropp, sjel og i økonomi. 

Folk er fremdeles uenige seg imellom om resultater og ressurser, og om 
hvordan de skal håndtere pandemien. Noen sier at de har funnet løsningen 
i form av vaksinasjoner fra de forskjellige farmasøytiske selskapene og at et 
„normalt“ liv nå kan fortsette. Andre sier at stoffet som finnes i vaksinene er 
enda verre og farligere enn selve sykdommen med sine bivirkninger, og at 
sykdommen er som enhver annen influensa. 

Alle er forvirret og ingen vet hvordan de egentlig skal gå frem. I mellomtiden 
har tusenvis mistet jobbene og inntektene sine, og har ingen mulighet 
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til å opprettholde sine levebrød. Det finnes familier som livet har blitt en 
stadig pågående tragedie for, og det er ingen som kan hjelpe dem. De har 
ingenting å kjøpe mat for til familiene sine.

Akkurat nå er vi i en måned som er full av høytider som Rosh Hashanah, 
Yom Kippur, og deretter syv dager med Sukkot / Løvhyttefesten og til slutt 
Simchat Torah. Situasjonen er prekær, fordi vi blir bedt av Gud om å glede 
oss over disse dagene, og samtidig hjelpe og glede de foreldreløse og 
enkene, de fattige og de sønderbrutte menneskene. 

Organisasjonen „Noam Eliezer“ har derfor påtatt seg den hellige oppgaven 
med å velsigne de fattige familiene i Jerusalem og gi praktisk hjelp i deres 
håpløse situasjon. Derfor vender jeg meg nå til dere, kjære søsken, med 
bønn om å hjelpe oss med dine gaver med kjærlighet og glede, slik at jeg 
kan hjelpe så mange familier som mulig. Godta privilegiet å velsigne og 
støtte de fattige og trengende her i Israel. 

Takket være dette vil du bli velsignet av Gud med alle de velsignelsene som 
hver og en av dere trenger. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud vil skrive og 
signere deg i «de rettferdiges bok» og besegle den, for et godt og lykkelig, 
så vel som et sunt og vellykket liv. Amen.

Jeg ønsker deg godt nytt år og god høytid!
Glad i og setter pris på deg

Din bror

Yitschak Naki


