
Paasken 2020 
I dag er det palmesoendag, hvor Jesus med sit indtog i Jerusalem 
bragte saa megen forventning med sig. Han doede for hver og een af os 
af kaerlighed, og han opstod og gav os et nyt haab om frelse i ham. Vi 
skal blot tro paa ham og paa paasken’s budskab.  
 
Hvert aar til paaske goer Mony og jeg meget ud af at fortaelle, hvor 
vigtig paasken’s begivenhed er for os og for alle mennesker. Vi 
henvender os til de unge mennesker, som deltager i vort ungdoms-
program, med paasken’s budskab. De fleste af vore elever er 
buddhister, og vi bruge religionsdialog til at snakke med dem om Jesu 
doed og opstandelse, hvilket de synes er interessant at hoere om. 
 
Vi henvender os ogaa til kristne cambodianere, men for mange ny-
kristne er paasken endnu ikke saa stor en begivenhed som fx. i den 
danske kirke. Den unge cambodianske kirke maa ofte slaas med, at 
naesten hvert aar falder paasken samtidig med den hel store buddhist 
hoejtid ”Khmer Nytaar”. Khmer nytaaret har en meget lang historisk 
tradition i landet og befolkningen, og mange ny-kristne vaelger at fejre 
khmer nytaaret frem for paasken. 
 
Det er trist, naar nu paasken bringer haab til alle. For umiddlebart efter 
khmer nytaarsdagene, som er fra 13.-16. april, da er 17. april en moerk 
og tramatisk dag for mange voksne. En dag som staar meget klar i 
deres hukommelse. Det var dagen Pol Pot’s haer overtog magten i 
Phnom Penh, og folk blev sendt i arbejdslejer ude paa landet. Herefter 
fulgte fire aar med tortur, sult og doed – et folkemord. Det var fire aar 
uden haab og kaerlighed. Og netop haab og kaerlighed er hvad landet i 
dag har saa meget brug for, via Jesu doed og opstandelse. 
 
Det er i aar 45 aar siden Pol Pot tog magten, og den 18. marts var det 
50 aar siden kongen blev fordrevet fra magten. Kongen levede herefter 
i eksil, og tilsuttede sig Pol Pot’s haer, for at vinde magten tilbage. Man 
taenker; hvis kongen var blevet paa magten i 1970, mon saa der var 
blevet et folkemord? 
 
Det faar vi aldrig svar paa. Faktum er dog, at de boern og unge som 
House of Care arbejder med, er nogle af dem der i dag betaler prisen 
for hvad der skete i 70’erne. Det er ikke fair for dem! Derfor er det 
vigtigt for House of Care netop at arbejde med denne gruppe af fattige 
og udsatte cambodianere. De har ret til et liv, som er baseret paa 
menneskerettigheder og retfaerdighed. De har ret til at vaelge og 
forme deres liv efter deres egne valg og droemme. House of Care tror 
paa, at uddannelse og viden er vigtig for dem, hvis de skal lykkes. 
 
Tak, om I vil vaere med i dette arbejde! Med en paaskegave til House 
of Care er I med til at give uddannelse, kaerlighed og haab til fattige og 
udsatte boern og unge i Cambodia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vi siger tak for enhver gave 
til vort arbejde, og oensker 

en glaedelig paaske! 
 

Venlig hilsen 
 

Mony og Susanne 
House of Care 

Cambodia 
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