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Farvel, 2020 - velkommen, 2021:
En speciel bibelsk velsignelse for det nye år!
Gamle velsignelser hjælper os til at tage de rette valg vedr. nye begyndelser, men de har aldrig
haft til hensigt at forhindre nye begyndelser. Ingen ny jødisk start, uanset hvor vel-finansieret og
hvor vel-kommunikeret den er, så kan den ikke blive en succes uden reference til gamle
velsignelser. V'Zot Habracha og Bereshith bør altid gå hånd I hånd i den jødiske verden.
Der findes nogle få begyndelser, som ikke er så vanskelige. De kræver blot en stor portion
selvdisciplin og motivation og tvinger os ud af vores selvtilfredshed. De fleste ” Nye begyndelser”
kræver dog mod og styrke. ”Gud skabte denne verden ud af ingenting”, siger ordet i Toraen for
denne uge. Det var ”tohu vavohu” – en mørk, kaotisk ”intethed”. Mystikerne siger, at fordi Gud
fylder hele universet, så måtte Gud indgå en kontrakt med ”Det guddommelige Selv” for at kunne
skabe verden.
Et Bibel-vers vedrørende ”Nye begyndelser”, som jeg kommer til at tænke på, drejer sig mere om
de forskellige tider i livet. Den vise Salomon minder os om, at vi vil komme til at gå igennem både
godt og ondt i vores liv, men at vi ikke skal ”blive hængende” i noget af det.
Husker du et tidspunkt, hvor du tog hul på et nyt kapitel i dit liv?
Jeg forestiller mig, at du kan pege på flere tidspunkter i dit liv, hvor du enten var meget begejstret
eller bange for, hvad der nu skulle ske. Bibel-vers om ”nye begyndelser” har til hensigt at give os
håb, mens vi tager det næste store skridt.
HVAD SIGER BIBELEN OM NYE BEGYNDELSER?
Siger Bibelen overhovedet noget om nye begyndelser? Ja, bestemt! Det gør den. Gud vidste, at det
ville gå op og ned i vores liv, og at vi ville opleve ændringer og søge rådgivning.
Han vidste, at vi ville forkludre det hele og være nødt til at begynde forfra. Han forstod også, at
livet ville give os smerte, hjertesorg og heling, som ville kræve ”nye begyndelser”.
Er du ved at blive kaldet til at forlade alt det komfortable og velkendte?
Dit nye eventyr kan involvere en voldsom ændring i dit liv eller simpelthen blot det, at du træder
ud i tro og hviler i visheden om, at Gud lader alle ting samvirke til det gode for dig. Abraham
oplevede tørke I sit nye land. Naomi’s søn døde. Moses slog på klippen (hvilket han ikke skulle) og
så derfor ikke Løftets Land. Somme tider vil vores nye eventyr også indbefatte fejl.
Året 2020 var en stor udfordring for hele menneskeheden, og nu – med vaccinationen som er
begyndt at blive uddelt til mennesker i hele verden – har vi fået nyt håb og endnu mere tro på
Gud. Shuva, som siden 1998, er blevet rigt velsignet fra flere nationer, vil gøre alt, hvad vi kan for
at blive ved med at velsigne hver eneste af jer for jeres kærlighed og støtte! Som Gud kaldte
Abraham, kalder vi jer: ”Gå sammen med os og fortsæt med at velsigne Løftets Land, Israel.”
SHUVA ISRAEL - SHUVA USA - SHUVA NORGE - SHUVA DANMARK!
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Hvad udrettede vi I 2020?
I 2020 var mere end 55 nye familier i stand til at komme ind i vores center og få hjælp – pga.
jeres / Shuva Globals støtte.
1. Vi har etableret et nyt center med udvikling for unge, som er mere end 20 år gamle og
drømmer om at have lidt privatliv. Vi hjælper dem til at få en uddannelse, og med at finde et
arbejde – og måske også med at finde en livsledsager ...
Desværre hjælper det offentlige i Israel ikke med tilbud eller hjælp til unge mennesker, efter at de
er fyldt 18 år. Disse unge mennesker er afhængige af os og af jeres meget nødvendige støtte.
2. I centeret er der et nyt musik-terapi-rum, og der er også kæledyr og andre dyr udenfor, hvilket
er en meget anbefalet terapi for børn, som har hårdt brug for dette.
Begge områder er blevet indrettet, så de giver maksimal og effektiv behandling til disse børn med
særlige behov. Mange af dem er ikke i stand til at gå eller trække vejret selv. Takket være Shuva og
alle jer, som hjælper os med at gøre dette meget nødvendige center for børnene muligt, møder
børnene med disse særlige behov også andre unge i byen, og deres familier er blevet en integreret
og elsket del af byen.
3. Covid-19 daglig omsorg og medicinsk behandling – til børnene og deres familier. Jeg beder om
jeres fortsatte støtte, så vi kan blive ved med at hjælpe Israel og finde flere steder, hvor Gud vil
have os til at træde til, gøre en forskel og bringe Hans lys ind i de mange hjerter, der græder.
Vi sender jer vores kærlighed – med mange krammere – og velsignelse fra Israel!
Kærlig hilsen, jeres
Shay Attias
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