
Til mine kjære brødre og søstre,
mine kjære venner og Israels venner i Norge. 
Shalom og velsignelser fra Jerusalem. 
Jeg håper at du og dine kjære har det bra. Det er min daglige bønn at du vil holde 
deg sunn og frisk, og ha et liv fylt av glede og lykke.
Du kjenner sikkert til og bekymrer deg om situasjonen i Israel angående Corona - 
pandemien.
Først gjorde vi og regjeringen vår det bra, med Guds hjelp, og vi fikk viruset 
og pandemien under kontroll. Men kostnadene og byrdene ved å stenge ned 
økonomien for å oppnå dette, krevde for mye av vårt lille land.  Med en nå bare 
delvis gjenopprettet økonomi, øker antallet hjelpetrengende daglig. 
Nå har vi dessverre mer enn 2000 nye tilfeller av hjelpetrengende hver dag. 
Noen tilfeller er også livstruende for våre brødre og søstre, akkurat som vi kan 
se overalt ellers. Hver dag er det flere alvorlig syke pasienter på våre sykehus og 
intensivavdelinger. 
Selv om økonomien delvis er gjenåpnet, har mange mindre bedrifter det vanskelig. 
Flere mister jobbene sine hver dag, og hver måned øker antallet arbeidsledige som 
lider. Tidligere denne måneden var det nesten 900 000 som søkte etter arbeid og 
den offisielle statistikken over arbeidsledige var på 21 %. Dette er for det meste 
mennesker med lav inntekt også i gode tider og nå har livene deres blitt enda 
hardere og fylt med større kamper. 
Noen mottar en liten arbeidsledighetstrygd fra regjeringen, 
men det er ikke nok for et minimum av normalt liv. Enda flere 
mottar ingenting og livene deres defineres som tragedier og 
katastrofe. Deres mentale tilstand forverres dag for dag, og 
de har ikke mental styrke til å takle utfordringene.  Ennå ser vi 
ikke enden på vanskene. 
Vanligvis på denne tiden av året forbereder vi et 
prosjekt for å dele ut skolebøker og ransler til 
unge skoleelever. Det er et viktig prosjekt 
for å forbinde utdannelse med glede og 
muligheter for disse barna. 
La meg fortelle deg sannheten. Dette 
året har jeg hatt et stort dilemma: Er 
det riktig i år, når folk ikke har noe å 
spise, å dele ut nye skolesekker og 
lærebøker?
Ville det ikke være mer 
hensiktsmessig å gi folk noe å spise? 
Er det ikke mer hensiktsmessig å gi 
folk mental hjelp? Gud, hjelp meg! 
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Vær så snill! Hva skal jeg gjøre? Jeg er veldig usikker og opprørt over hva jeg skal 
gjøre. Foreldrene til mange barn har begynt å ringe meg hver dag for å stå på lista 
for å motta nye ransler og skolebøker.
Jeg har bedt over dette, og bestemt at så mange fattige barn ikke kan bli skuffet. 
Også i år skal vi prøve å få sammen dette spesielle prosjektet igjen. I tillegg vil vi 
prøve å kombinere dette med hjelp og støtte av mat og klær til fattige foreldreløse 
barn og syke.  Jeg er sikker på at det er Guds vilje. 
Derfor oppfordrer jeg deg til å hjelpe oss. Først og fremst, be for oss. Stopp aldri 
med å be for oss. 
Men, vær så snill, i tillegg til dine bønner, øk bidragene.  
Vær så snill, du har ingen anelse om hvor mye et månedlig bidrag hjelper de som 
henvender seg til meg daglig. 
På Tisha B’av (= den 9 i måneden Av) satt vi på gulvet og gråt. Hvorfor? 
Hvorfor? Dine brødre og søstre, voksne, gamle og små barn sitter her i Israel hver 
dag og gråter איכה איכה , ( = Klagesangene), ikke bare på Tisha B’av.  Vær så snill å 
bringe velsignelser og helbredelse og hjelp oss.  Vennligst del de tunge byrdene 
som er på mine skuldre. 
Som ved hver byrde jeg spør deg om å bære sammen med meg: denne gangen ber 
jeg også til Abraham, Isak og Jakobs Gud om å oppfylle alle dine hjertes ønsker for 
det gode og velsignelse. Velsigne deg med alle våre forfedres velsignelser. Amen. 
Med kjærlighet og takknemlighet. 
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