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Amerika’da ve dünya genelindeki Musevi dini mensupları Kutsal Bayramları kutlamak 
için bir araya gelirken, ben de bu Yeni Yılda en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.  Le 
Şana Tova Tikatevu -  umarım iyi bir yıl geçirir ve kutsanmak için Yaşam Kitabına 
yazılırsınız.  
 
Roş Aşana yeni bir yılın başlangıcı olup, saygıyla yapılan dualar, neşeyle dolu kutlamalar 
ve yeni başlangıç için umutlanmalar zamanıdır.  On gün sonra ise, Yom Kipur bayramı 
bir içgözlem ve kefaret günü olarak kaydedilir.  Bu kutsal süre sadece kişisel yenilenme 
ve uzlaşma değil, aynı zamanda aileler, toplumlar hatta uluslar için eski hizipleşmeleri 
ortadan kaldırmak, yeni anlayışlar kazanmağa çalışmak ve çocuklarımıza, torunlarımıza 
daha iyi bir dünya hazırlamak amacıyla bir araya gelmemiz için olanak sağlar.  
 
Gelin, bu Yeni Yılda şafağın ilk ışıklarıyla kendimizi yeniden bu işe adayalım.  Gelin, 
kendimizi başkalarının ıstırabına karşı duyarsız kılma dürtüsünü reddedelim, bunun 
yerine başkalarının duygularını anlamayı – birbirimizde kendimizi bulmayı ve ihtiyacı 
olanlara yardım elini uzatmağı alışkanlık haline getirelim. 
 
Gelin, hangi şekilde olursa olsun önyargıya, hoşgörüsüzlüğe ve aldırmazlığa direnelim. 
Gelin, hala dünyanın birçok yerinde devam eden anti-Semitizm belasına kuvvetle karşı 
çıkalım.    
 
Gelin, özgür ifade ve ibadet, şiddet ve baskıya maruz kalmadan yaşamak, hayatımızı 
istediğimiz gibi yönlendirmek gibi birçoklarımızın faydalandığı hak ve özgürlükleri 
dünyanın bütün vatandaşlarına sunmak için çalışalım.  
 
Gelin İsrail devletinin sürekli barış ve güvenliğini gerçekleştirmek, bu Yahudi devletinin 
komşuları tarafından tam tanınması ve böylece onun çocuklarının kendi rüyalarını 
korkudan uzak yaşayabilmelerini sağlamak için çalışalım.  Bu nedenle hükümetimiz 
İsrail ve onun Arap komşularının çok uzun zamandan beri erişemediği sürekli barışı 
gerçekleştirmek yolunda aktif çaba göstermektedir.       
 
Yahudi halkı tarih boyunca, Peygamber Yeşaya’nın dediği gibi “uluslara ışık” olmuştur.  
Yahudiler inanç, aile ve adalete her zaman sadık kalıp, daha iyi yarınlara olan umuda 
sıkıca bağlanarak fevkalade güçlüklerin üstesinden gelmiştir. 
 
Bu yenilenme mevsiminde biz bu değerleri kutluyor, bu büyük ve eski dini saygıyla 
selamlıyor ve kendimizi bu dünyayı onarma işine yeniden adıyoruz.   
 



Michelle ve ben Roş Aşana’yı kutlayanların hepsine sağlıklı, barış dolu ve tatlı bir Yeni 
Yıl diliyoruz.   


