
Til mine venner og samarbeidspartnere i Norge
Shalom, shalom!

Jeg håper og ber om at dere alle har det bra.

For omtrent en måned siden kom jeg tilbake fra et besøk i Østerrike, Tyskland og 
Nederland hos kristne menigheter med venner som elsker Israel. Jeg mottok store 
mengder kjærlighet fra mennesker som identifiserte seg med Israel og en jødisk 
nasjon.
Jeg har truffet mange mennesker der spørsmål om Israel og den jødiske nasjonen 
står i første rekke i deres liv. De ber hver dag for Israels og Jerusalems ve og vel. 
Ved enhver anledning viser de en spesiell kjærlighet til Israel og støtter land og folk 
helhjertet. Som jeg tidligere har fortalt, er mitt livs oppgave å bygge og være en bro 
av kjærlighet og vennlighet mellom jøder og kristne som føler at de er våre brødre. 
Derfor gir jeg ved enhver anledning uttrykk for kjærligheten jeg mottar fra dere til 
Israels folk og sier alltid ved enhver anledning at vi har mange venner i Tyskland, 
Østerrike, Sveits, Nederland, Norge og andre steder. 
Israels folk er ikke alene - Israels folk lever!  "עם ישראל חי"  AM ISRAEL HAI 
Takk for alt sammen. Israels Gud vil gi dere mye kjærlighet og godhet tilbake. 
Jeg takker for all hjelpen du gir Noam Eliezer gjennom året.
Akkurat i dette øyeblikk holder min kone Zippora og jeg, med organisasjonen Noam 
Eliezer, på med å forberede et prosjekt med å dele ut skolesekker og lærebøker til 
fattige barn i Jerusalem. Mens mange av oss tenker og planlegger hvordan vi skal 
tilbringe sommerferien, er det mange fattige barn i Jerusalem som ikke har noen slik 
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følelse av frihet. De er mer opptatt av å tenke på hvordan de skal skaffe skolesekker 
og lærebøker til neste skoleår. Vil jeg ikke ha råd til bøker i år heller?? Å komme til 
skolen uten bøker og skolesekk er en forferdelig følelse.
Som hvert år, vil vi i «Noam Eliezer» prøve å gjøre alt vi kan for å gi disse barna alt 
de trenger til skolegangen slik at de kan lære uten bekymringer. Og med all respekt, 
det er unødvendig å si at pris- og kostnadsøkningene som merkes over hele verden 
merkes mye i Israel, og da spesielt for familiene til de fattige og foreldreløse som 
knapt takler de økende kostnadene hver dag. «Noam Eliezer» er der for dem for å 
oppmuntre og gjøre dem glade og gi dem en bedre fremtid.
Derfor henvender jeg meg også denne gangen til deg med bønn om å gjøre ditt beste 
for å gjøre flere og flere barn glade. Vi må ikke glemme sorgen de lever i hver dag og 
hver time.
I den anledning vil jeg spørre deg vennligst om å hjelpe meg med gode og jevnlige 
gaver. La oss hjelpe disse fattige barna med å bygge en bedre fremtid. Fremtiden 
deres avhenger virkelig av deres skolegang i dag. 
Videresend gjerne denne forespørselen til vennene dine som elsker Israel.
Jeg ber fra bunnen av mitt hjerte til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som vil 
velsigne deg med alt godt og oppfylle alle ditt hjertes ønsker til det gode.
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