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Mine kjære brødre, søstre og 
gode venner i Norge.
Shalom og velsignelser fra Jerusalem.

Jeg håper og ber om at du har det bra.

På dette tidspunktet har vi nå slitt med denne forferdelige Covid - plagen i over 18 
måneder, og sykdommen lurer oss fram og tilbake, det er opp- og nedturer. Vi veksler 
mellom håp og fortvilelse, og mens hjerter og sinn har blandede følelser, venter vi 
fortsatt på at ekspertene våre skal gi oss svar. Alt vi har mulighet til er å vende oss til 
verdens skaper og be Ham om å fjerne denne sykdommen fra oss, i alle land og på 
alle steder.

I Israel, som i resten av verden, har det i løpet av denne korona-tiden vært dødsfall, 
mye sykdom og økonomisk smerte. Mens vi tidligere i år hadde et håp etter at så 
mange ble vaksinert, mangler fattige fortsatt mye og økonomien har ikke kommet 
seg. Enda verre er det at tilfellene øker igjen etter hvert som 
det nye Delta -viruset sprer seg både her og andre steder. 

I Noam Eliezer fortsetter vi, med din støtte og frivillighet, 
å hjelpe disse fattige familiene så mye som mulig. Vi har 
hjulpet til med matkuponger og varme klær for vinteren, 
samt hjelp til å betale nødvendige regninger.

I skrivende stund, som i de siste årene, er vi nå midt i 
et prosjekt med distribusjon av mer enn 1000 
skolesekker til små barn. I år, med din 
hjelp, prøver jeg også å gi noen 
særlig dyre lærebøker til våre 
barn her i Israel, inkludert 
engelsk, matematikk, 
hebraisk og historie. Det 
finnes fattige familier her 
som jeg er sikker på at vil 
sende barna sine uten 
lærebøker på grunn av 
prisen. 

Tenk deg et barn som 
sitter i et klasserom 
uten bøker ...

Tenk deg hvilken 
fremtid han eller hun da 
vil få ...



Jeg tror at fremtiden til disse barna avhenger av 
muligheten til å få en normal utdannelse, og 
at hvis de har det utstyret de trenger, 
vil de lykkes bedre. La oss gi dem 
en bedre fremtid enn det de fattige 
foreldrene kan gi dem.

Jeg takker deg så mye for den hjelpen 
du med rent hjerte og kjærlighet har 
gitt Noam Eliezer tidligere. Nå henvender 
jeg meg til deg for støtte til skolesekker og 
lærebøker for disse stakkars barna.

Jeg ber Israels Gud om å regne velsignelser over 
dere, og en grenseløs frelse; for deg, din familie og 
ditt land.

Amen.
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