
   
 
Shalom og velsignelser fra Jerusalem!  
 
Mine kjære brødre og søstre i Norge! 
 
Jeg håper både du og din familie har det bra! Det er ikke en enkel tid verden 
gjennomgår nå. I noen land er det hundre tusener pasienter og titusener av døde. 
Markedene er ikke åpne slik de pleier. 

 
I de nærmeste dagene vil vi feire pinse / shavuot.  
På shavuot ga Gud Toraen til Israels tolv stammer på Sinaifjellet. Vanligvis blir denne 
høytiden feiret med stor glede. Synagogene er fulle av voksne og barn som får høre 
de ti budene fra Toraen. Da fornemmes en stor glede i lufta, en spesiell og 
oppløftende atmosfære. På grunn coronaviruset er det i år uheldigvis konsekvenser 
av sykdommen, og tusenvis av familier vil være i stor sorg. I Israel har mer enn en 
million arbeidere mistet jobbene sine og mottar verken lønn eller støtte. Noam Eliezer 
er der for disse familiene, og denne gangen må jeg be om spesiell hjelp til familier 
som aldri før har spurt om hjelp eller har mottatt støtte fra noen slags organisasjoner.  

 



 
 
Vi ber deg vennligst om å hjelpe oss slik at vi kan hjelpe disse familiene og fattige 
familier i Israel. Det er fornemme familier som nå for første gang i deres liv har måttet 
søke om hjelp. Noen definerer situasjonen som en katastrofe. De neste månedene vil 
ikke bli enkle for dem, og hvem vet eksakt hvor lenge denne vanskelige perioden vil 
vare? Ingen vet.  
Jeg appellerer til ditt rene og gode hjerte, og spør deg om å samarbeide med meg for 
å kunne hjelpe disse familiene slik at de ikke kollapser helt.  
Det er en tid for å tenke over hva Gud ønsker fra oss. Gjensidig hjelp er veldig viktig i 
denne tiden. Vær vennlig å stå skulder ved skulder sammen med oss.  

 
Jeg håper og ber til Abraham, Isak og Jakobs Gud om at dere alle kommer dere 
gjennom denne perioden med god helse, og opplever glede over et godt og velsignet 
liv. Amen.  
Ha en fin høytid! Glad i dere!  

 
Yitschak Naki, Jerusalem 

www.noameliezer.no  

Bankkonto i Norge:  9499.05.64900 

Vipps: 608898 (kommer snart)  
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