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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 17. juni 2021 23:57
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Rumænien.

Kære venner  
Dorthe og Cornel Pascu, i Rumænien, har sendt dette inspirerende og opmuntrende orienterings- og 
bedebrev.   
Guds fred   
Ingolf Bjørsted  
-------------------------------  
Missionsforbundets Internationale Mission.  
Orienterings- og bedebrev d. 17. juni 2021 fra Rumænien.  
 

Kære Venner i Kristus, 
 
Fra et dugfriskt og forårsgrønt Rumænien skriver vi denne hilsen til jer. Vi glæder os over at vi går 

sommeren i møde, hvor der er mulighed for flere udendørs aktiviteter og mindre fokus på 
corona. Vi må stadig bære mundbind indendørs, også når vi synger, det er 
svært for mange, der føler at de ikke rigtig kan få luft nok. 
 
Tålmodighed er en dyd 
Sidste sommer fik vi kontakt med ægteparret Anca og Ciprian. Anca havde et stykke tid fulgt 
Cornel på facebook og delte begejstret med andre det hun læste der. I løbet af efteråret inviterede vi 
dem flere gange til at komme til gudstjeneste, vi synes det var oplagt, da de virkede så positive. 
Anca arbejder ved kassen i Kaufland, hvor vi ofte handler, så vi fik ofte mulighed for at minde 
hende om vores invitation, men de kom ikke. Da vi nåede frem til jul og de heller ikke kom til vores 
julearrangement blev vi ærligt talt noget skuffede, og tænkte at de nok aldrig ville komme. Men så 
en dag i januar dukkede Anca op, og fortalte brødebetynget at hun længe gerne ville have kommet, 
men ikke havde følt sig værdig til at komme ind i en kirke. Med stor glæde fortalte vi hende, at 
ingen synder er for stor for Gud, det er netop det der er det fantastiske, og samme dag valgte hun at 
tage imod Jesus. Det er så skønt at se hvor glad og taknemlig hun er. Hun kommer så ofte hun kan 
både til gudstjeneste om søndagen og til kvindemøde om onsdagen.  Ciprian og deres datter 
kommer også sammen med Ciprians søster og hendes familie. 
 
Lederkursus 
Lørdag den 22. maj var vi samlet til lederkursus i Onesti. Vi var 30 personer fra forskellige 
menigheder i området, som er involveret i tjeneste eller ønsker at tjene, men de fleste var fra Onești 
og Poduri. Vi har haft en meget spændende person som underviser, Mihai Dumitrascu fra Galați. 
Han er præst i en lokal menighed og underviser på flere bibelskoler i Rumænien. Emnet var 

,,Filosofia biblica a conducerii crestine" (.  ). Undervisningen har været en stor 
velsignelse for alle, det var meget motiverende. Det var undervisning på 
powerpoint, gruppesamtaler, spørgsmål, etc. Vi er meget glade for 
fællesskabet vi havde sammen og den støtte vi har fået fra rumæniens 
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udvalget til dette arrangement. Vi glæder os til at organisere noget igen i de 
kommende måneder.  
 
Teenageklubben 
Vi samler fortsat vores børn, teenager og unge hver onsdag aften. Det er ikke altid let, for der er 
meget andet der trækker i dem og frister, men vi har fundet en rigtig god løsning. Hver gang 
kommer der to biler fulde fra Poduri til stor glæde både for dem og os, så hver gange er vi en stor 
flok, der lovsynger og lytter til Guds ord sammen. Det er så vigtigt at vi holder fast i at udruste dem 
med evangeliets værdier og sandheder, det har de hårdt brug for i livet, der ligger foran dem. Vi 
synes det er så flot at de trofast er villige til at tage den lidt lange vej fra Poduri. Det tager ca. en 

time hver vej, så vi sørger for at de får en sandwich med til turen hjem. Vi glæder os over at 
sommeren står for døren så vi kan lave nogle udflugter med vores unge i 
den skønne natur der omgiver os. 
 
Familien 
Maj måned har været en hård måned for os, jeg Dorthe har ligget i sengen på grund af en 
diskusprolaps nederst i lænden, som har givet stærke smerter i venstre ben og nedsat følelse i foden. 
Det har været svært at ligge næsten hjælpeløs og ikke kunne tage hånd om alle de daglige pligter og 
gøremål, der er i ethvert hjem. Det har ikke gjort det lettere, at Sara har afsluttende eksaminer lige 
om hjørnet, og derfor har rigtig meget brug for mig. Men det går meget bedre og det føles som at 
hverdagen lige så stille er ved at vende tilbage. Jonathan har også lige været til eksamen, han har 
endelig bestået den køreprøve som han har ventet tre måneder på, så nu har vi en chauffør mere i 
familien, det er ikke så dårligt. 
 
Bedeemner: 
Bed for Anca og hendes familie, at omvendelsen må være ærlig og helhjertet. Mens jeg har været 
syg har Anca været en af dem, der har været allersødeste til at opmuntre mig, hun har flere gange 

bagt både brød og kage til os. Bed for vores børn, teenager og unge, de står 
overfor mange udfordringer. Vi skylder at gøre alt hvad vi kan for at vise 
dem den rette vej, de er jo kirkens fremtid . Bed for os som familie, at min 
ryg og mit ben må komme helt i orden igen. Bed også for Saras eksaminer, 
som er meget vigtige for hende, de afgør hvilket Liceu (gymnasium) hun 
kan komme ind på. Bed om at Gud fortsat må holde sin stærke 
beskyttende hånd over os som familie. 
 

Video fra menigheden i Poduri https://www.youtube.com/watch?v=stTqSWf0cqc og fra 
gudstjenste i Onesti her https://www.youtube.com/watch?v=fcZyeddejZg 
 
De kærligste hilsner og ønsker om Guds fred 
 
Dorthe og Cornel 
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Teenage møde i Onesti 

 

 
Lederkursus 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt  
Missionsforbundets hjemmeside: http://www.missionsforbundet.dk/ - Missionsforbundets bankforb.: Reg.nr. 2374 
konto nr. 0370110700 
 
This email has been scanned by BullGuard antivirus protection. 
For more info visit www.bullguard.com 


