
 

   

Min israelske profetiske rejse: Fra Påske til Holocaust, via  Memorial Days 
(Minde-dagene) og til sidst den glædelige og  bemærkelsesværdige                            
Israels Uafhængigheds dag. 

   
 

Nogle få uger i April og Maj er hvert eneste år fyldt til randen med modstridende følelser for 
jøder i hele verden hvert eneste år. Denne periode starter med Påske, hvor vi mindes og fejrer, 
at vore forfædre slap ud af slaveriet i Egypten. De arbejdede utrætteligt i den varme egyptiske 
sol, og 40 år senere befandt de sig i solstrålerne i deres historiske hjemland.  
Men der er en lang rejse fra Påske til den israelske Uafhængighedsdag. Imellem disse 
mindedage er der også ”Yom HaShoah” og Yom HaZikaron”. For at fejre hvor vi er nu, må vi 
huske på, hvor vi er kommet fra, og dem, som har bragt os hertil.  
 
Et helt liv med sorg kan ikke rummes i to fulde dage, men det er, hvad vi er nødt til at gøre for 
målrettet at huske generationerne, som vi mistede i Holocaust og de soldater, som er faldet i 
Israels krige. På begge disse dage stopper alt i Israel totalt, og for mig - som tidligere kamp-
soldat, der har mistet mange nære venner på slagmarken - så bøjer vi vore hoveder og lukker 
vore øjne. Vi lytter til sirenerne og oplæsningen af alle navnene. Vi mindes …  
 
Vi husker historierne, som er blevet fortalt af vore mødre og fædre, tanter, onkler og 
bedsteforældre. Vi husker vore slægtninges sidste øjeblikke, da de på deres knæ hviskede: 
”Shema” før en skudsalve. Vi husker soldaterne i krig, hvor de sprintede ind i døden, uvidende 
om (men i bøn for) at fremtidige generationer måtte få et sted, de kunne kalde deres … ”hjem”.  
 
Det er i disse dage, vi husker og gentager navnene, selv om det virker som ren tortur. Det er 
navnene på dem, der omkom. Navnene fra dødslejrene. Navnene på dem, der overvandt hadet. 
Navnene på dem, der ikke kendte til kærlighed. Navnene på de henrettede ”yeshiva” unge. 
Navnene på de kulturelle og religiøse institutioner, der blev ødelagt. Navnene på vore 
bedsteforældre, tanter, onkler, forældre, børn.  
 
Skønt det er pinefuldt at gøre det, så gentager vi navnene for at huske, for at minde om og for 
aldrig at glemme. 
 
Mens vi i disse år er vidne til den globale stigning i antisemitisme, mere end 76 år efter 
afslutningen på Holocaust, må vi huske, den lange vej vi er kommet. For dem, der overlevede, var 
der ingen anden mulighed og intet mere sikkert sted end Israel. Israel blev ikke etableret for at 
hævne grusomhederne, som var sket. Israel blev etableret for at skabe et hjem, en permanent og 
en evig sikker havn for det jødiske folk.  
 
Engang vendte vi tilbage til Israel fra årene i eksil i Egypten. Og 2000 år senere vendte vi endnu 
engang tilbage til Israel for at genopbygge en levende, dynamisk jødisk stat, som fejrer frihed, 
demokrati og kreativitet. 
 
 

    

        
  

  
   

   

  



 

 

   

 
Fra Påske til Uafhængighedsdagen og alle vore mindestunder ind i mellem, kender det jødiske 
folk og israelerne kun udholdenhed, tålmodighed og håb. Hver mindedag  
symboliserer modgang, der skulle overvindes, men hver mindedag slutter alligevel altid med et 
smil og en fejring, fordi vi netop gjorde dét – overvandt modgangen. 
  
Så … Tillykke med fødselsdagen, mit elskede Israel! Du er et 73 år gammelt land - men har 
oplevet 4.000 år af Guds velsignelser!    
 

Kærlig hilsen og mange velsignelser til jer, der støtter os! 
 

Vi sender jer vores kærlighed – med mange krammere – og velsignelse fra Israel! 
Kærlig hilsen, jeres  

Shay Attias  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

Du kan støtte via: 
Bank-overførsel til konto nr.: 9712-0741793075, mærket ”Shuva” *** eller Mobile Pay nr. 66270 

NYT: Indbetalingskort til giro nr. 1344218 – vælg korttype 01 – mærket ”Shuva” 
Ønskes skattefradrag, skal navn, adresse og cpr.nr. angives 

www.shuva.dk  ***  tovev@tovev.dk  ***  telefon:  23 41 31 79 
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