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Et hebraisk nytår (Rosh Hashanah): 
 

Her ved den jødiske nytår  
står vi over for den 4. Covid-nedlukning! 

 

 

Nogle skriftsteder i Bibelen siger, at Gud overstyrer alt, hvad der sker, og andre 
siger, at verden fungerer som følge af naturens vilkårlige regler. 

 
Vi går ind i det jødiske nytår (Rosh Hashanah) 5782 med tunge hjerter i Israel, fordi vi står overfor 
den fjerde omgang af den pandemiske COVID-19 plage. Ifølge vores tradition kaldes Rosh Hashanah 
og Yom Kippur “Ærefrygtsdagene” (Yamim Noraim), og helt specielt kaldes vores Nytårs-dage for 
“Dommedagene” (Yemei Hadin).  
 
Jeg kan tydeligt huske og kan stadig høre min bedstemors hulkende bønner fra kvindernes område i 
den synagoge, jeg sammen med mine bedsteforældre kom i forbindelse med  alle højtider. En 
synagoge på landet grundlagt af emigranter fra Lubin i Polen og Bedford Stuyvesant i Brooklyn, 
USA.  
 
Profeten Esajas sagde, at Gud skabte en uperfekt og ufuldstændig verden, en verden med lys men 
også med mørke, med orden men også med kaos, med godt men også med ondt: “Jeg danner lys 
og skaber mørke, jeg frembringer fred og skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette” (Esajas 
45;7). Gud skabte verden med al dens potentiale med alle de nødvendige råmaterialer, men der var 
brug for mennesket for at aktivere og udvikle det (1. Mos. 2;5). Gud skabte mennesket i sit billede 
med ubegrænset frihed til at vælge (1. Mos. 1;26), også til at vælge at gøre det, som Gud ikke 
ønskede, der skulle gøres.  
 
Bibelen bruger i disse vers Guds navn som den ubeskriveligt kærlige Herre (JHVH), som i kærlighed 
skabte mennesket i sit billede, og i hvem Han kærligt lagde en del af sin guddommelige natur.  
 
I Israel tør vi ikke stå alene, selv om vi er en selvstændig og temmelig stærk nation. Det passer os 
bedre at realisere vores overordnede mission, som er at bringe velsignelser og fred til verden, at 
være “Arons efterfølgere”, som elsker og længes efter fred og elsker medmenneskelighed.  
 

De kærligste hilsener til jer alle, 
 

Shay 
 
 

Hvis du skulle have lyst til at hjælpe Shuva.dk med praktiske gøremål eller blive medlem af 

bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os – snarest muligt 😊 
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Online-møde med Shay mandag d. 27. sept. 2021 kl. 19.30. 
 

Da det pga. restriktioner ikke er muligt for Shay at planlægge et fysisk møde i Danmark i efteråret 
2021, arrangerer vi et online møde mandag d. 27. sept. 2021 kl. 19.30.  
 
På dette møde vil Shay fortælle om de sidste nyheder fra Israel og fra de projekter, Shuva støtter i 
Israel. Shay taler engelsk, men mødet vil blive oversat til dansk.  
 
Alle, som er interesseret i at høre Shay tale og vise PowerPoints direkte fra sit kontor i Israel, skal 
blot tilmelde sig til Tove Videbæk (via email: tovev@tovev.dk eller sms til: 23 41 31 79) senest 
søndag d. 26. september 2021.  
 
Alle tilmeldte vil herefter - senest søndag d. 26. sept. 2021 - modtage et link, således at det er 
muligt at deltage.   
 

Kærlig hilsen og mange velsignelser til jer, der støtter Shuva.dk! 
 

Vi sender jer vores kærlighed – med mange krammere – og velsignelse fra Israel! 
 

Kærlig hilsen, for Shuva.dk  
 

 
Tove Videbæk 
formand for Shuva.dk 

 

 
Shay Attis 

Global leader of Shuva.org 

 

 
Hanne Blom Dieu 
næstformand for Shuva.dk 

 

 

 

Du kan støtte Shuva.dk 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, kræver myndighederne navn, adresse og cpr.nr. 

 
www.shuva.dk - facebook.com/shuva.dk -  tovev@tovev.dk – Tlf. 2341 3179 
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