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Sendt: 18. december 2020 04:27
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Rumænien.

Kære venner  
Vore venner, Dorthe og Cornel Pascu, i Rumænien, har sendt dette opmuntrende orienterings- og 
bedebrev.   
Jeg vil hermed ønske en glædelig jul og et godt og velsignet nytår. 
Hilsen med Johs. 1,5: Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. 
Guds fred   
Ingolf Bjørsted  
-------------------------------  
Missionsforbundets Internationale Mission.  
Orienterings- og bedebrev d. 17. december 2020 fra Rumænien.  
 

Kære venner 
 
Craciun Fericit! (Glædelig Jul). Det er med stor glæde og taknemmelighed at vi sender jer denne julehilsen. 
Håber I har det godt allesammen. Snart fejrer vi Jul, fødslen af vor Frelser Jesus Kristus, og går det nye 
år i møde. Året 2020 har været et helt specielt år for os alle, et år med mange udfordringer, men også 
mange velsignelser og nye muligheder.  
  
Julefester 
Hvert år glæder vi os til Jul, især børnene. Det er en fantastisk mulighed for at bringe budskabet om Jesus 
Kristus til rigtig mange. I år holder vi julefester 10 forskellige steder (Marcesti, Tg. Ocna, Poduri, Caiuti, 
Balaneasa, Sanduleni, Onesti, Albele, Cont og Berzunti).  
Vi har allerede været 6 steder og samlet ca. 400 børn til et fantastisk program. Vi har sunget julesange, 
forkyndt Evangeliet og glædet en masse børn og voksne. Alle børnene har fået julegaver og mange af de 
voksne en kalender for det nye år. Vi har et fantastisk team som hjælper os med at købe ind, pakke julegaver 
og tage rundt i landsbyerne for at synge og hjælpe med uddeling. I dag (torsdag) har vi holdt julefest i 
Balaneasa og Sanduleni og på lørdag i vores egen kirke Onesti. Vi har inviteret Alina Havrisciuc for at synge. 
På grund af coronavirus er der mange restriktioner i Rumænien, de fleste julefester er udenfor i koldt vejr, da 
det er umuligt for os at samle så mange børn indendørs, på grund af pladsmangel.  
  
Nødhjælp til fattige 
De sidste uger har vi også været ude med hjælp til fattige familier. Mange har mistet arbejdet pga. corona og 
har det rigtig svært lige nu. Vi ønsker at glæde så mange som muligt i juletiden. Det har også været en stor 
glæde at mødes igen med skolebørnene og snakke med dem og deres forældre. Alle har fået hjælp til skolen i 
løbet af efteråret. Lige nu er alle skoler i landet lukket og de studerer online. Det er ikke så let, især ikke for 
dem som bor ude på landet og ikke har en god internetforbindelse, de fleste vil hellere gå rigtigt i skole.  
  
Familien 
Vores familie har det godt alle fire. Som I ved, har jeg for et par måneder siden været indlagt på sygehuset i 
Onesti med coronavirus. Siden da er flere fra menigheden blevet testet positiv, men alle har det godt nu. Gud 
har været god ved mig, og lod mig komme godt tilbage til familien. Jeg har det rigtig godt nu og er meget 
taknemlig for at jeg kan få lov til at fortsætte tjenesten. I år skal vi fejre Jul sammen med vores rumænske 
familie. Det bliver godt, vi har mange gode traditioner i Rumænien. Vi ønsker at takke jer af hele hjertet for 
året der snart er gået.  
Tak for jeres forbøn, opmuntringer og økonomiske støtte til vores arbejde. Vi ønsker jer alle en rigtig Glædelig 
Jul og et Velsignet Nytår! 
  
Bedeemner 
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Tak Gud for at jeg kom godt i gennem mit corona forløb.  
Bed om Guds beskyttelse af alle i menigheden i Onesti og Poduri. 
Bed for vore julefester. Der er så mange som har brug for at høre om Jesus Kristus.  
Bed om at Gud fortsat må holde sin beskyttende hånd over vores familie og om Guds visdom og ledelse i 
tjenesten. 

 

 
Julefest i Marcesti 

 

 
Julefest i Poduri 
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