
Min kjære bror og 
søster!
Shalom og velsignelser fra 
Jerusalem!

God pinse!

Jeg ber om at dere alle har 
det bra, og at dere går gjennom 
koronatiden uten problemer i 
Norge.

Takk til Gud for atkoronasituasjonen er 
mye bedre i Israel nå enn den var for bare 
tre måneder siden. Dødeligheten pga. koronaepidemiener kraftig redusert, 
og det er bare noen få tilfeller av korona-pasienter. Bedrifter, butikker, 
restauranter, kulturhus og synagoger gjenåpnes. Sakte går vi inn i en mer 
normal periode. Jeg håper og ber om at vi ikke blir overrasket av en ny 
korona-mutasjon.

Du, familien din og ditt land er alltid med meg i mine bønner. Jeg håper og 
ber om at du også snart vil komme tilbake til et normalt liv uten korona.

Jeg takker deg så mye for at du er min lojale partner og oppmuntrer og 
hjelper de menneskene og familiene som har blitt hardt rammet av korona.

I år har vi vært veldig fokusert på å hjelpe familiene som ble fattige ellerkom i 
en vanskelig situasjon på grunn av koronaen.

Dessverre, selv uten koronaen, er det mange familier som er fattige 
og trengende og som lider. Disse familiene ble nedprioritert på grunn 
avsituasjonen, og nå ønsker vi Noam Eliezer-organisasjonen å gå tilbake og 
hjelpe og oppmuntre dem slik som vi gjorde i mange år før koronaen. Hjelpe 
dem med mat, gymtøy, medisiner og alt de trenger for å leve et normalt liv.



Shavuot er festentil minne om da Gud ga Torahen på Sinai – fjellet, Torahen 
fra Gud som både er et livets tre og en livsstil. I Torahen har vi flere ganger 
blitt bedt å være til hjelp for de fattige, de foreldreløse, enkene og andre 
svake i samfunnet. Jeg ber om ditt hjertelag. Jeg vender meg til ditt rene 
hjerte; Hjelp meg med å glede og støtte de fattige og sønderknuste. La oss 
vise dem kjærlighet og brorskap. Vi kanutruste og oppmuntre dem akkurat 
slik Gud ba oss om.

Jeg ber fra dypet av mitt hjerte, vær så snill å hjelpe meg med månedlig 
støtte eller så mye du kan. Vi må hjelpe hverandre for å støtte disse 
familiene og gjøre dem lykkelige.

I skrivende stund blir befolkningen i Israel angrepet med raketter. Vær så 
snill å be om fred for Israel!

Jeg vil velsigne deg; måttedu, din familie og dine kjære være velsignet med 
alle velsignelser. For lykke og rikdom, helse og glede og et godt og langt liv. 
Amen.

God pinse / Happy Shavuot!
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