
1

e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 14. maj 2020 20:24
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Rumænien.

Kære venner  
Jeg håber, at I efter omstændighederne har det godt. 
Vore venner, Dorthe og Cornel Pascu, i Rumænien, har sendt dette alvorlige orienterings- og bedebrev.   
Guds fred   
Ingolf Bjørsted  
-------------------------------  
Missionsforbundets Internationale Mission.  
Orienterings- og bedebrev d. 14. maj 2020 fra Rumænien.  
 

Kære venner i Jesus Kristus 
 
Guds fred!  
Det er en meget speciel og udfordrende tid verden står overfor i dag. Hvem ville i december måneds julehygge have 
troet, at hele kloden få måneder senere stort set ville blive lukket ned. Men nu sidder vi her altså, midt i corona-
epidemien, som kom bag på alle.  
Der er vist ikke et eneste land i hele verden i dag, der ikke er ramt, selvfølgelig nogen mere end andre. 
 
Det rumænske sundvæsen er hårdt prøvet, over 1000 læger og sygeplejersker er smittet, og flere af dem er døde. 
Mange sygehuse kan slet ikke følge med det store antal smittede, pt. 16000 og 1000 er døde. Bare en halv time fra 
Onesti, i Darmanesti, er der på et center for ældre fundet over 60 coronasmittede. Over 1 
million rumænere har mistet arbejdet, og mange firmaer er blevet lukket ned.  
 
Fremtiden ser ikke så god ud, jorden er meget tør, da der ikke har regnet i flere måneder. Man forventer at 
det får store konsekvenser for afgrøderne, og at der derfor bliver et problem med mad i de 
kommende måneder. Men vi ved at Gud er mægtig og har kontrol over situationen. Det er en tid, hvor vi kan 
reflektere mere over vores liv og relation til Gud.  
Rumænien er frem til 15. maj i undtagelsestilstand og alt er lukket ned, undtagen apoteker og 
supermarkeder. Vi skal bruge mundbind, og vi skal udfylde en formular hver gang vi skal ud af huset, der 
fortæller hvor vi skal hen og hvad vi skal. Mange af de familier, vi har kontakt med, har det rigtig 
svært økonomisk.  
Vi har trods corona været ude med hjælp til mange af dem, det gør vi så meget vi kan, selvom det 
indebærer en vis risiko.  
 
Vi kan ikke samles til gudstjeneste, som vi plejer og vi savner fællesskabet med hinanden. Men vi har god 
kontakt med alle via sociale medier.  
Flere gange om ugen optager jeg og sender undervisning, så alle i menigheden får Guds Ord. Pris Gud for 
teknikken, som er en stor hjælp i disse dage. Det er vigtigt at være nærværende trods afstand, så vi er 
meget aktive med at dele Guds Ord og sender informationer ud. 
 
Den rumænske regering har også truffet den beslutning, at alle skoler og universiteter forbliver lukket 
resten af skoleåret på grund af den alvorlige situation.  
Børnene skal begynde i skolen igen først i september som de plejer. De elever, der går i 8. og 12. klasse 
og skal til eksamen til sommer, vil få mulighed for at komme i skole i nogle dage i juni for at tage deres 
eksamen. Der er også rigtig mange, der får undervisning online, det gør begge vores børn Sara og 
Jonathan.  
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Vi er noget bekymret for, hvad tiden efter 15. maj vil bringe. Fordi undtagelsestilstanden stopper, og man 
derfor lokalt kan bevæge sig frit ud uden,  at skulle udfylde papirer, tror mange at coronapandemien er 
overe. Så efter 2 måneder i isolation derhjemme er vi bange for, at folk vil myldre ud og glemme alt om at 
holde afstand. 
 
Grundet den kritiske situation har vi besluttet, at det er bedst for Sara og Jonathan at være i Danmark hen 
over sommeren, så efter lang tids søgen efter flybilletter rejser de i dag sammen med Dorthe. Jeg bliver 
tilbage for at arbejde og være her og gøre en forskel.  
 
Jeg får ikke tid til at kede mig, slet ikke. Jeg er nødt til at være meget disciplineret og bruge tiden fornuftigt. 
Jeg læser en del gode kristne bøger og arbejder meget med mine forkyndelser som jeg lægger på 
Youtube. https://www.youtube.com/user/cornelpascu2007/videos 
 
Denne uge skulle jeg have været på kursus i Timisoara. Al undervisningen forgår online og det fungerer 
rigtig fint (50 timers undervisning delt på 2 uger). Denne uge tager jeg et kursus på 25 timer på zoom og 
det bliver det samme i næste uge (17-21.30 hver aften inkl. lørdag) 
Jeg har også fået nye opgaver og skal anskaffe mig nogle nye engelske bøger som en del af 
undervisningen og til opgaverne.  
 
Tusind tak for jeres forbøn og støtte. Det betyder rigtig meget for os, at vi har jer som trofaste venner.  
 
Dorthe og Cornel Pascu 

 

 
På mission                                                Sammen med Alin 
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