
Kære venner  
Vores venner, Dorthe og Cornel Pascu, i Rumænien, har sendt dette alvorlige orienterings- og 
bedebrev.   
 
Bed for dem. De er ramt af Corona. 
 
Guds fred   
Ingolf Bjørsted  
-------------------------------  
 
Missionsforbundets Internationale Mission.  
Orienterings- og bedebrev d. 24. september 2020 fra Rumænien.  
 

Kære venner i Kristus 
  
Så er efteråret på vej, vi har stadig lune dage med kølige nætter. Vi tænker rigtig meget på jer i 
Danmark, jeres støtte og forbøn betyder så uendelig meget for os, endnu mere nu hvor afstanden 
er mere mærkbar på grund af Corona. 
 
Vi har i et par uger kunnet glæde os over at genoptage aktiviteterne i vores kirke, både 
søndagsgudstjenester, kvindemøder og teenagemøder. Alle har været opmærksomme på de nye 
og anderledes forhold, og det er gået fint med at overholde reglerne med brug af mundbind, 
håndsprit og behørig afstand. 
 
Men desværre er vi allerede nødsaget til at lukke ned igen i nogle uger, for der er flere der er 
blevet syge, her i blandt os selv. Den værst ramte er Cornel, som i går blev indlagt på sygehuset. 
Han er testet positiv for covid og er allerede i behandling. Han er i gode hænder virker allerede til 
at være i bedring. 
 
Nogle dage før Cornel blev syg var han en morgen ud at gå en tur i området, hvor vi bor. Han gik 
og glædede sig over naturen og var fyldt med taknemlighed over Guds godhed. Alt imens han gik i 
sine egne tanker blev han pludselig stoppet af en ung kvinde. Med få ord fortalte hun lidt om sig 
selv og sit liv og de problemer hun stod overfor lige nu, og stod med tårer i øjnene og udtrykte et 
desperat ønske om forbøn, så han bad med stor glæde for hende, der midt på gaden, så en prøvet 
sjæl kunne få lov at sande at Gud er den eneste der kan løse vores problemer. 
 
Nu er det så Cornel der har brug for forbøn, så vær med til at bede for ham og hele vores familie, 
at vi alle må klare os igennem uden komplikationer og senfølger. Vi er ved godt mod og tror på 
at Gud nok skal holde sin stærke og beskyttende hånd over Cornel og gøre ham rask igen. 
 
Bed også for Dorica og Alin, som er ansvarlige for teltmenigheden i Poduri. Midt i de triste nyheder 
kan vi sammen glæde os over at de lige er blevet forældre for 4. gang. Deres lille datter kom til 
verden for et par dage siden, både mor og barn har det godt ovenpå fødslen. 
 
De kærligste hilsener med ønske om Guds fred 
 



Dorthe og Cornel 
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