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Mine kjære venner i Norge
Hilsener og velsignelser fra Jerusalem.

Shana tova! Godt nytt år!

Jeg ønsker å benytte denne muligheten til å ønske alle støttespillere av Noam 
Eliezer og Israel et vidunderlig og gledelig år, der alle deres ønsker oppfylles på best 
tenkelig måte.

Vi i Israel, og i verdenellers,befinner oss ien spesiell tid. Økonomier over hele 
kloden har alvorlige vanskeligheter. Prisene på våre grunnleggende varer stiger 
daglig, og de økende utgiftene når skremmende proporsjoner.

Det finnes familier der livene har blitt tilrene tragedier, og det er ingen som kan 
redde dem. De har bokstavelig talt ikke mat å spise, og skammer seg overfor barna 
sine. Hver dag blir vanskeligere enn dagen før.I andre tilfeller overveier fattige 
og hardtarbeidende familier hele tiden hva slags mat eller hvilket måltid de skal 
måtte kutte utden dagen.Dessverre møter jeg slike mennesker hver dag, og det er 



veldig vanskelig for meg å se dem lide under slike omstendigheter. Det er virkelig 
en veldig vanskelig tid.

Nå nærmer vi oss en høytidsesong med Rosh Hashana, Yom Kippur og en uke 
med Sukkot, samt selve høydepunktet som er Simchat Torah. Det er en hel måned 
med festligheter og dager som skal være lykkelige, med familier som samles i bønn 
og til festmåltider.Disse dagene med Rosh Hashana, Yom Kippur og de andre 
høytidene er en tid for personlig og generell selvransakelse. Det er dager som Gud 
ber oss å feire med både glede og ærefrykt.

Dette er også dager da Gud oppfordreross om ikke å glemme de fattige, enkene og 
de foreldreløse. Vi er bedt om å trøste, oppmuntreog bringe glede inn i livene til de 
som ikke har råd til å hjelpe seg selv, slik at de også kan oppleve høytidene som de 
skal være.

Vennligst hjelp oss slik at vi kan oppmuntre og styrke dem.

Det er vår store sjanse til å hjelpe og utøse kjærlighet over de fattige i Israel. Bidra 
så mye du kan for at jeg skal kunne hjelpe så mange familier som mulig.

I fortjeneste og takk for denne gode og medfølende handlingen, måtte Israels 
Gud velsigne dere med alt som hver av dere trenger og at dere blir innskrevet i De 
rettferdiges bok for et godt, langt og lykkelig liv, fylt med helse og suksess. Amen!

Med de beste ønsker om et godt år og gode høytider, og med kjærlighet og 
takknemmelighet fra dypet av mitt hjerte.

Med vennlig hilsen,

Yitschak Naki
På vegne av Noam Eliezer
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