
Til mine kjære brødre og søstre!
Jeg bringer hilsener fra Jerusalem. 

Jeg håper og ber fra det innerste av mitt hjerte at du og dine kjære har det bra.
Jeg vil også takke deg hjertelig for din villighet til å være min trofaste partner ved 
å hjelpe Noam Eliezer-organisasjonen i alt vårt arbeid for de fattige og trengende. 
Jeg har rett og slett ikke ord for å uttrykke hvor mye vi setter pris på din konstante 
støtte og oppmuntring gjennom årene til alle våre prosjekter. Uten din hjelp ville 
det rett og slett vært umulig for oss å lykkes med å nå våre mål gang på gang.
Det var spesielt rørende å få så mye støtte til Noam Eliezers siste prosjekt i 
Jerusalem – distribusjonen av varme vinterklær til hundrevis av familier. 
Det har allerede gått over to år siden Covid-19-pandemien begynte i verden, selv 
om vi kanskje endelig begynner å bli vant til å leve med den. I tillegg har vi nå 
krigen mellom Russland og Ukraina. Disse problemene har begge forårsaket store 
lidelser i mange land. Dette har bidratt til det enorme prishoppet i gassprisene, 
høyere kostnader for drivsstoff, andre nødvendige varer og livsviktige matvarer. 
Det eneste som gjenstår å gjøre for oss, er å be fra dypet av vårt hjerte om at Gud 
vil fjerne ondskapens krefter i verden og innpode i hver og en av Hans skapninger 
et rent hjerte fylt med bare kjærlighet, brorskap og fred mot alle.
Påskehøytiden som nærmer seg, kalles også Frihetens Høytid og 
Forløsningshøytiden. Vi ønsker og ber alle om sann frihet, og for en generell så vel 
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som en personlig forløsning, veldig, veldig snart.
Vårt nåværende viktigste prosjekt er å hjelpe de som trenger hjelp for å forberede 
seg til påsken. 
Påsken er en av høytidene da vi får flest forespørsler 
om hjelp til å kjøpe mat og andre nødvendigheter. 
Listen over de trengende er også lengre enn 
de har vært de siste årene. Høyere priser på 
grunnleggende produkter har fått mange 
familier til å gi opp vesentlige varer, for 
ikke å snakke om de spesielle matvarene 
som er knyttet til denne spesielle tiden av 
året.
Sammen med dere, våre verdsatte partnere, 
vil vi gjøre en ekstraordinær innsats for å 
gjøre de fattige, foreldreløse og enkene i stand 
til å feire høytiden med glede.
Jeg vender meg derfor til deg med en inderlige bønn 
om å gi flere gaver til Noam Eliezer. Vi ber om din hjelp 
til flere faste bidrag over lengre tid. Måtte du motta alle velsignelsene fra Gud 
slik han har lovet i Toraen og profetenes skrifter som fortjeneste for denne edle 
handlingen med å hjelpe dem som du ikke engang kjenner.
Måtte det være Hans vilje at vi bare hører gode og positive nyheter fra deg og 
alle de som står deg nær.
Tusen takk! Dere er så kjære for meg, hver og en av dere.
Ha en lykkelig og kosher påskehøytid!
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