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Kære rumænske ortodokse indvandrere.  23. marts 2010 
 
I er en gave til os i Danmark. Også inkl. luddere, lommetyve, røvere, og mordere, 
fordi selv disse ulykkelige bærer Rumæniens kristne tro og fantastiske kultur dybt 
nede i deres formørkede hjerter. Derfor kan selv disse finde en frelse ved andres 
forbøn og kærlighed. 
 
Jeg kom selv som gammel, syg og ensom danske til jer, og her var det jer, der tog 
imod mig og ikke omvendt. En ung rumænsk su.so kom mig i møde på en måde jeg 
aldrig før har oplevet. Hun kom med sand, karismatisk kærlighed og en hjertes 
omsorg, som jeg ikke før har mødt hos nogen dansker, men dog med 
professionalisme og myndighed, der slog alle rekorder. 
Sådan kom jeg til jeres hellige, ortodokse messe, hvor jeg ikke forstod et ord, men 
himlens lyd strømmede mig i møde, med en totusindårig kontinuitet og succession, 
helt tilbage og apostlenes dage og den tidlige oldkirke. Bag et forhæng af solens 
stråler så jeg kristendommens vugge her, et årtusind før Gorm den Gamle og Harald 
Blåtand. Og medens vikingerne i norden endnu var et krigerfolk, strålede Byzantz om 
kap med det gamle Rom, og I blev bærerne af den kristendom med kunst og kultur, 
der også satte sine spor langt ind i vesten. 
 
I mit møde med Jer her under den hellige messe så jeg hvordan I fører hele denne 
trancendens mystik med Jer ind i vort moderne demokrati, så I vender integrationen 
og forpligter enhver dansker til at se på, hvad I bringer med til os, heroppe i norden. 
Og også under den hellige messe ser jeg Jeres kærlighedsfællesskab, der også åbner 
sig ud mod mig som dansker for at inddrage mig i det. 
Sådan øser I ud af Jeres rigdomme, som et kronet martyrfolk fra kommunismens 
tyranni og strør om Jern med kristentroens og kærlighedens kulturperler i det nye EU. 
Jeg beundrer Jeres flid og intelligens, Jeres livsmod og åbenhed, Jeres tolerance og 
imødekommenhed og ser Jer derfor som et enestående aktiv i vort fælles EU, og som 
en virkelig sand gave til kongeriget og nationen Danmark, hvor I ikke kan undgå at 
skabe en kulturpåvirkning. Hold derfor ud og kæmp videre. Danmark vil komme til at 
takke Jer for det. 
 
Med Delfina Christiansens nye bog: 
”Jeg Delfina fra Transsylvanien”, har I allerede givet os en perle. 
 
Til påske tager jeg med til Rumænien for at fejre Kristi opstandelse i Jeres smukke 
hjemland. 
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