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En varm hilsen fra Shay Attias i forbindelse med                                                                                                                 

Chanukah-fejring og heltinden Judith, som bad til Gud                                                               

og stoppede den assyriske hær. 

 

Judith, den glemte Chanukah heltinde, viser troens kraft. 
Vi beder dig om at være vores Judith-våben: 

Hjælp os med fortsat at kunne lave ”Chanukah-tryllerier” 2021, 
Halleluja! 

 
Når vi reflekterer over Chanukah-højtidens historie, husker de fleste af os 
makkabæerne. De styrtede syrerne, generobrede Jerusalem og oplevede 
oliens mirakel, som opstod, da de tændte Menorah’en i det andet Tempel. 
Olien brændte i otte nætter i stedet for blot én nat. Lederen i denne fortælling 
er Juda, der gennem sin guerilla-taktik endte med at fuldføre en opgave, 
som hans far ikke havde kunnet.  
 
Historien er ikke kompliceret: Juda havde en rolle som militærchef, men der 
var også en anden, nemlig Judith. Skønt hun i århundreder siden 
Middelalderen ikke har været bredt anerkendt, ved vi, at hun var en 
integreret del af Chanukah-fejringen. I Judiths Bog (som findes i Toraen) 
fortælles det, at byen Bethulia i Israel i det 2. århundrede før Kristus blev 
belejret af den assyriske hær, og byens vandforsyning blev afbrudt. Byens 
ældste indvilligede i at overgive sig, og Judith henvendte sig alene til 
generalen, Holofernes, i den assyriske hær. Hun spillede på sin skønhed og 
opfordrede israelitterne til at angribe. Ikke alene reddede hun sin lille by, 
men hun reddede også hele landet fra assyrisk kontrol . 
 
Vi har brug for dit "Judith-mod”, din tro og venlige støtte: Som ved enhver 
Chanukah-fest mødes vi alle i vores flagskibs-projekt: Centeret for Børn med 
særlige behov og deres familier, som vi i Shuva er med til at støtte og har 
arbejdet med siden 2015. Efter to år med COVID-pandemien, er vores 
indtægter gået dramatisk ned, og det kan desværre resultere i, at vi ikke kan 
fortsætte med at give den hjælp, der er behov for.  
 
Derfor beder vi dig om at være vores ”Judith-arme” og hjælpe os med fortsat 
at kunne lave ”tryllerier” og tænde lys i mørket for mange børn i Israel.  
Hvad har vi hårdt brug for til vores velgørenhedsarbejde? 
 

• En økonomisk håndsrækning til afholdelse af vores traditionelle 
Chanukah-fest i december 2021 
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• Penge til at købe madkurve til flere børn med særlige behov og deres 
familier 

• Vinterforberedelser og reparation af huller - vi har et presserende 
problem 

• Fortløbende videreuddannelse af privatterapeuter og lærere  

• Mere medicinsk udstyr, ansigtsmasker og Covid-19 hjemmetests 
 
Hvad jeg værdsætter mest ved Judiths historie, er hendes tilgang - hun stod 
over for en trussel, og hun handlede modigt, lagde sin egen frygt til side for 
det fælles bedste, og vigtigst af alt, hun lod sig lede af sin tro på Gud. Selv 
om hun arbejdede alene, følte hun sig ikke alene. Lige før hun stoppede 
fjenden, råbte hun til Gud: "O, Herre, Almægtige Gud, se i denne time 
nådigt på mine hænders arbejde til ophøjelse af Jerusalem. Nu er tiden 
inde til at hjælpe dit folk og til at hjælpe mig med at udføre min plan 
om at knuse fjenderne, der har rejst sig imod os ... Styrk mig idag, 
Herre, Israels Gud!”. (Citat fra Judiths Bog)  
 
Dét, jeg lærer af Judiths historie, er ikke, hvordan jeg kan blive mere modig, 
men i stedet hvordan jeg kan henvende mig til Gud og udfordre min indre 
styrke til at træffe vanskelige beslutninger og se min frygt i øjnene. Vi har 
alle svært ved at bede om hjælp, måske fordi vi ønsker at bevare kontrollen, 
og nogle gange føler vi os måske endda alt for overvældede. Selv om vi ikke 
har en hær af makkabæer, der støtter os, er vi ikke alene. Vi har vores Gud, 
og Israel har DIG . 
 

Kærlig hilsen og mange velsignelser til jer, der støtter Shuva.dk! 
Vi sender jer vores kærlighed – med mange krammere –                                  

og velsignelse fra Israel! 
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