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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 11. februar 2021 10:32
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. 11. februar 2021 fra Rumænien.  
 

Kære venner i Jesus Kristus, 
 
Guds fred! Her i begyndelsen af det nye år sender vi jer en frisk hilsen fra Rumænien. Vi ser trods corona frem til 
hvad Gud vil gøre og hvordan han vil bruge os i året der ligger foran os. 
Tusind tak til alle jer som beder for os og støtter vores arbejde. Vi føler os meget privilegeret over at være her og 
gøre en forskel. Der er snart gået 15 år siden vi flyttede til Rumænien for at tjene Gud. Vi er dybt taknemlige for at 
Han har været med os i alle disse år. Vi står midt i et arbejde, der blomstrer og bærer frugt, det er en stor 
opmuntring for os som familie.   
 
Evangelisation  
Siden nytår har vi haft rigtig travlt med at forkynde Evangeliet i Onesti og de landsbyer vi arbejder i. Vi evangeliserer 
konstant ud over alle de faste møder vi har hver uge. Det er vigtigt at vi bringer Guds Ord til så mange som muligt, vi 
bygger på den måde nye relationer og vi glæder os rigtig meget over at se flere som brænder for mission og gerne vil 
tjene. Der er også mange udfordringer, men Gud er med os både i det gode og det svære. Vi har en dejlige gruppe 
unge som tager med os ud for at evangelisere. Det er opmuntrende når mange står og lytter til Guds Ord i meget 
koldt vejr. 
To søndage i træk har vi været til gudstjeneste i Poduri for at forkynde og bringe nogle Bibler til dem som ikke har 
en. Det er så skønt at se så mange familier som brænder for Jesus. En kvinde, som menigheden har bedt for længe, 
kom frem for at tage imod Jesus. Vi bad for hende sammen med menigheden. Arbejdet i Poduri og i Onesti udvikler 
sig positivt på alle kanter.  
 
Cornel forkynder Evangeliet i Marcesti her  https://www.youtube.com/watch?v=sli1R2uJALs og her lovsang fra 
Marcesti https://www.youtube.com/watch?v=d7i4kD8Xiqc 
Video med børnene fra Tg Ocna her https://www.youtube.com/watch?v=43fJ6wVOxlM og med børnene i Poduri 
her https://www.youtube.com/watch?v=z4OZOXEiYEo 
Børnemøde i Cont https://www.youtube.com/watch?v=Grlrrlw1XSg og her fra julefest i Onesti her 
https://www.youtube.com/watch?v=Vr9vO2jpix8 
 
Hjælp til fattige familier 
Vi besøger og hjælper ofte fattige familier. Mange har mistet arbejde pga. corona, er deprimeret og har brug for 
hjælp. Nogen er så langt nede at det er svært for dem at tage det mindste initiativ.  
Mange gange når vi har været ude for at evangelisere, har vi haft tøj eller en pose mad til alle i landsbyen. Vi gør det 
ikke for at vinde dem for Jesus (det er Guds virke), men for at vise dem Guds kærlighed på en praktisk måde. Det er 
også lettere at samle dem, når vi har noget til dem. Vi takker Gud og jer af hele vores hjerter for forbøn og støtte. I 
er en stor velsignelse for mange fattige familier.  
 
Leder Undervisning 
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I år vil vi tilbyde undervisning for ledere fra forskellige menigheder i området som tjener eller ønsker at være 
involveret i Guds arbejde. Vi kan se behovet og det er vigtigt at de får en god undervisning som kan udruste dem til 
tjenesten. Jeg selv og andre gode undervisere vil være involveret. Sidste år begyndte jeg at lægge undervisning på 
nettet (YouTube), der er mange som lytter til det. Gennem vores menighed ønsker vi at være en inspiration og en 
velsignelse for hele området. Gud har kaldet os til noget stort, og så længe vi følger Ham med hele hjertet vil Han 
hjælpe os på trods af de mange udfordringer vi har. Det er vigtigt at vi har nogle gode solide personer som bakker op 
om arbejdet, som er en velsignelse for deres lokale menigheder. Vi ønsker at opmuntre så meget vi kan ved at give 
dem Guds Ord. 
 
Familien 
Vi har det godt alle fire og vi takker Gud hver eneste dag for at jeg (Cornel) er kommet så godt over mit alvorlige 
corona sygeforløb i efteråret. I mandags 8. februar er 1.- 4. klasse samt 8. og  
12. klasse som har afgangseksamen begyndt fysisk i skole igen. Så Sara er afsted i skole og Jonathan fortsætter med 
online undervisning lidt endnu, men det ser ud til at han også snart skal fysisk i skole. Dorthe leder en gruppe 
kvinder fra menigheden i Onesti hver onsdag eftermiddag, der er bøn og hver gang et emne fra Bibelen. Der 
kommer ca. 10-15 kvinder hver gang.  
Vores børn/teenagere er også meget aktive i ungdomsklubben (onsdag kl. 18), det er også et arbejde vi brænder 
meget for. Vores menighed er åben for alle generationer.  
 
Bedeemner 
Tak Gud for at vi er sunde og raske og at han beskytter os mod corona hver eneste dag. Bed for os som familie at 
Gud fortsat må holde sin beskyttende hånd over os. 
Tak Gud for de mange åbne døre for at forkynde Evangeliet. Bed for arbejdet i Onesti, Poduri og landsbyerne (især 
Marcesti, Caiuti, Berzunti, Sanduleni, Albele, Balaneasa og Cont).  
Tak Gud at der ikke er store restriktioner i Rumænien på grund af coronavirus, at vi kan evangelisere og samles til 
gudstjeneste.   
 
De kærligste hilsener og ønsker om Guds fred 
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Børnemøde i Cont https://www.youtube.com/watch?v=Grlrrlw1XSg og her fra julefest i Onesti her 
https://www.youtube.com/watch?v=Vr9vO2jpix8 
 
Hjælp til fattige familier 
Vi besøger og hjælper ofte fattige familier. Mange har mistet arbejde pga. corona, er deprimeret og har brug for 
hjælp. Nogen er så langt nede at det er svært for dem at tage det mindste initiativ.  
Mange gange når vi har været ude for at evangelisere, har vi haft tøj eller en pose mad til alle i landsbyen. Vi gør det 
ikke for at vinde dem for Jesus (det er Guds virke), men for at vise dem Guds kærlighed på en praktisk måde. Det er 
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tjenesten. Jeg selv og andre gode undervisere vil være involveret. Sidste år begyndte jeg at lægge undervisning på 
nettet (YouTube), der er mange som lytter til det. Gennem vores menighed ønsker vi at være en inspiration og en 
velsignelse for hele området. Gud har kaldet os til noget stort, og så længe vi følger Ham med hele hjertet vil Han 
hjælpe os på trods af de mange udfordringer vi har. Det er vigtigt at vi har nogle gode solide personer som bakker op 
om arbejdet, som er en velsignelse for deres lokale menigheder. Vi ønsker at opmuntre så meget vi kan ved at give 
dem Guds Ord. 
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Vi har det godt alle fire og vi takker Gud hver eneste dag for at jeg (Cornel) er kommet så godt over mit alvorlige 
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12. klasse som har afgangseksamen begyndt fysisk i skole igen. Så Sara er afsted i skole og Jonathan fortsætter med 
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kvinder fra menigheden i Onesti hver onsdag eftermiddag, der er bøn og hver gang et emne fra Bibelen. Der 
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Gud fortsat må holde sin beskyttende hånd over os. 
Tak Gud for de mange åbne døre for at forkynde Evangeliet. Bed for arbejdet i Onesti, Poduri og landsbyerne (især 
Marcesti, Caiuti, Berzunti, Sanduleni, Albele, Balaneasa og Cont).  
Tak Gud at der ikke er store restriktioner i Rumænien på grund af coronavirus, at vi kan evangelisere og samles til 
gudstjeneste.   
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Evangelisk møde i Marcesti 

 

 
Uddeling af bibler i Poduri 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt  
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