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CAMBODJA – GODT NYTÅR/PÅSKE!

Godt nytår – godt nok lidt forsinket, men ikke så meget, da Khmer-nytåret ligger i påsken! Det gør også, at mange
kristne khmerer har mere fokus på nytårsfejringen end påskens budskab. Det kan være lidt svært at forstå, når jeg
selv synes, at påsken er kirkens helt store højtid! Men det er en af de store kulturforskelle ift. kristne khmerer, som
jeg oplever. De internationale kirker fejrer dog påsken med en del gudstjenester, selvom mange udlændinge også er
ude af byen på ferie. Det har dog været mærkeligt at kunne komme rundt i Phnom Penh uden trafikpropper, ja endda
med masser af plads omkring mig. Jeg har været i Phnom Penh, fordi min veninde, Susanne, kom på besøg, men
næsten alle andre tog ud i oplandet!
I marts havde vi ”dansker-samling” for LMgruppen. Det er vigtigt og godt at være sammen
alle sammen: for at kunne høre Guds ord OG
have omsorg og det sociale kendskab for
hinanden i vores gruppe. Denne gang var vi i
Siem Reap – og med hjælp fra Lysom, der er leder
af kollegiet i Phnom Penh, lykkedes det at booke
en bus. Det er ikke helt let, når mit khmer og
udlejerens engelsk ikke lige kan nå helt sammen.
Jeg er lige nu i gang med de sidste dages
sprogundervisning på Gateway2Khmer, hvilket
er en stor udfordring! Det er ikke et sted, som
tager det stille og roligt – så nogle dage har jeg
været fuldstændig blæst i hovedet efter bare 3
timers undervisning. Heldigvis har jeg gode noter, for der er en del, som jeg med god effekt kan læse op igen senere.
Om en måned er der kommunalvalg, som kan give nogle indikationer ift. parlamentsvalget om 1 år. Jeg talte med en
khmer, som mener, at det et eller andet sted er lidt omsonst, fordi Cambodja er et land med så meget korruption.
Der kan troen på Jesus virkelig også gøre en forskel! Så bed om at valget må forløbe fredeligt og at forholdene bliver
bedre for den almene befolkning, for det havde vedkommende ikke meget tiltro til ville ske!
I får en hilsen med Es 51,16: ”Jeg lægger mine ord i din mund og skjuler dig skyggen af min hånd; jeg spænder
himlen ud og grundlægger jorden og siger til Zion: Du er mit folk”
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Jeg er omsluttet af forbøn
Jeg er sund og rask
Jeg er glad for at bo i Phnom Penh

FORBØN :
•
•
•
•

Et sprogmirakel – Khmer er fortsat svært!
Min indgang til at arbejde som teamleder
De kristne i Cambodja
Det kommende kommunalvalg i juni

