
Gelukkig Pasen!

Ja, we zijn blij en we vieren het ook. De Heer en Heiland Jezus Christus is opgestaan uit de dood op de 
eerste dag van de week (Lukas 24.1). Wat een vreugde voor ons allemaal die in Hem geloven. Wat geeft 
dat hoop voor iedereen die Hem wil volgen. 

Als iemand die geboren en getogen is in een atheïstisch land als Albanië (tussen 1965-1990). Het was 
zelfs verboden om het woord God te noemen. Daar waren geen kerken of bijeenkomsten om Gods te 
eren en Kerstmis of Pasen vieren eren en Kerstmis of Pasen vieren was zelfs verboden. Voor mij was het een groot raadsel dat in die tijden 
van het jaar een geheimzinnige glimlach op het gezicht van mijn grootmoeder verscheen, waarvan ik nu 
weet dat dit door Pasen kwam. Ze was erg druk met Pasen, heel vroeg in de ochtend al. Ze was bezig 
met het bereiden van heel speciaal eten, het kleuren van eieren in rode kleur, het bereiden van speciale 
taart, lekker vlees en veel fruit. Niemand in de familie had het tijdens de communistische dictatuur over 
Pasen, het was namelijk erg gevaarlijk. 
Je kon daardoor in de gevangenis terechtkomen of in 'heropvoedingsplaatsen', zelfs met je hele familie 
als je over God prals je over God praat of religieuze feesten zou vieren. Maar mijn grootmoeder vertelde me dit: Vandaag 
is een heilige dag. En dat was alles. Ze stierf enkele jaren voordat Albanië een vrij land werd en de kerken 
en weer open gingen en godsdienstigheid toegestaan werd.

Vandaag zijn we vrij om Pasen te vieren in Albanië, maar ook op veel plaatsen in de wereld. We weten 
allemaal hoe belangrijk deze dag voor ons is, maar we weten ook hoe belangrijk het is voor de andere 
mensen die nog steeds verdwaald zijn in deze materiële en gekke wereld. Denk vaak aan Lukas 15:22-
24, de verloren zoon. Laten we blijven bidden en de verlorenen helpen God te vinden.
Ieder Ieder van ons volgt wat er in Oekraïne gebeurt. Onschuldige burgers moeten hun huizen ontvluchten,
hun herinneringen en dierbaren achterlatend, zelfs echtgenoten, vaders die blijven om hun land te 
beschermen. Deze broeders en zusters in Christus, zullen Pasen 2022 dan gescheiden vieren.
Neem tijdens de Paasdagen tijd om te bidden voor het Oekraïense volk en het Oekraïense land. Maar 
ook voor de Russische moeders en vaders wiens zonen worden gedwongen om te strijden voor een 
verkeerde zaak.

Laten we al ons vertrouwen in onze Heiland stellen. Laten we met onze gebeden alle “last” die op onze 
schouders drukt tot Hem brengen. schouders drukt tot Hem brengen. We kunnen deze wereld niet veranderen. We kunnen de oorlog niet 
stoppen. Wat we kunnen doen is op God vertrouwen en bidden dat Hij en alleen Hij degene alles in een 
ogenblik kan veranderen.

Namens het bestuur van Childrens Relief wil ik jullie allemaal een heel fijn en gezegend Pasen wensen.
Renato Jani, veldleider, Albanië
Bestuurder Children’s Relief Nederland.


