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Til våre kjære brødre og søstre, fra dine venner i 
Israel ved Noam Eliezer,
Shalom og velsignelser fra Jerusalem, den Hellige byen.

Vi håper og ber at dette brevet vil nå deg og at du har det bra. Takk Gud, 
situasjonen vår med Covid-19 pandemien her i Israel er mye bedre enn 
den var for en måned siden. Da måtte vi være i karantene i fem uker. 
Likevel, den økonomiske byrden er hard pga. pandemien. Vi ber om 
lettelse for oss alle, både i Israel og for dere, våre venner som er langt 
unna, men nære i våre hjerter. 

2020 har vært et veldig vanskelig år for de fattige i vårt land, både for de 
som har vært arbeidsløse lenge, og for de som mistet jobbene sine for få 
måneder siden og da uventet ble ny- fattige. 

Jeg takker Gud regelmessig for Hans hjelp, og for din hjelp gjennom 
dette vanskelige året. Fordi så mange av dere ga med varme og 
kjærlige hjerter, har 1300 barn fått en ny og vakker skolesekk ved 
starten av skoleåret denne høsten. I tillegg mottok hundrevis av 
familier økonomisk bistand for viktige behov ved høytiden Påske, 
Løvhyttefesten og resten av året. 

Vi takker deg fra dypet av vårt hjerte og er sikre på at kjærlighetens og 
nådens Gud vil betale deg tilbake tusen ganger. 

I Israel begynner vår kalde og regnfulle årstid for fullt i slutten av 
november, så nå forbereder vi oss på å dele ut vinterklær til 
trengende barna og deres 
familier. Jeg vet at jeg 
ikke trenger å forklare 
deg viktigheten av 
dette prosjektet. Jeg 
skulle ønske at du 
kunne se ansiktene 
til disse barna og 
deres foreldre 
når vi deler 



www.noameliezer.no

Vær så snill, hvis det 
er mennesker du vil at 
jeg skal be for, trenger 
du bare å sende meg 
navnene deres og 
bønnebehovet, og jeg 
vil gjerne tilby mine 
bønner på deres vegne. 
noameliezer@bezeqint.net

ut gavene våre med varme klær, og å se gleden i øynene deres og 
den gleden du gir dem. Så, våre brødre og søstre; i denne kommende 
årstiden med gaver og veldedighet, henvender vi oss til deg for å be om 
hjelp. Vår bønn til deg kommer på vegne av mennesker som er veldig 
nær Gud fordi de har knuste hjerter.

Vær så snill å åpne deres hjerter og hjelp til med å gjøre disse barna og 
foreldrene lykkelige. Måtte Israels Gud da svare på dine bønner, gjøre 
deg lykkelig og beskytte deg mot all ondskap og sykdom.

I kjærlighet og takknemlighet

ønsker vi deg en sunn og velsignet vinter!
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