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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 25. marts 2021 21:11
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. 25. marts 2021 fra Rumænien.  
 

 
 
Kære venner i Jesus Kristus 
 
Tak for muligheden for at sende jer lidt informationer fra arbejdet i Rumænien. Snart skal vi fejre Påske og igen mindes 
om alt det Jesus har gjort for os på korset ved Golgota. I Rumænien fejrer vi påske ca. en måned senere end i Danmark. 
I denne anledning ønsker vi jer en god og velsignet Påske.  
 
Kvindemøder 
Det er en stor glæde og velsignelse at se kvinderne som samles til bøn og undervinsning hver uge. For nogle uger siden 
havde vi en online konference med Elia Ildefonso, missionær i Peru. Hendes mand, Dr. Eddie Ildenfoso underviser på 
Covington Seminary og har besøgt os i Onesti i 2019. En gang imellem kommer også nogle kvinder fra Poduri for at 
blive inspireret. Og det er altid dejligt når der kommer nogle nye som gerne vil høre om Jesus. Hver uge forbereder 
Dorthe et emne fra Bibelen, som bliver diskuteret og bagefter bruger de tid sammen i bøn.  
 
En af de nye kvinder som kommer er Anca. Vi fik kontakt med hende på Facebook, hvor hun begyndte at dele min 
undervisning med andre. Vi har inviteret hende til gudstjenste, i begyndelsen var hun meget skeptisk og ville ikke 
komme fordi hun følte at hun er en for stor synder, for Jesus at tilgive. For ca. en måneden siden kom hun for første 
gang og blev stærkt rørt af Jesus. Hun kom frem til førbøn og for at tage imod Jesus.  
 
Video fra kvindemøde med Elia Ildefonso https://www.youtube.com/watch?v=-rIlve-2xbo 
Video fra evangelisk møde i Marcesti https://www.youtube.com/watch?v=en7JO8v5CtU 
Video fra gudstjeneste i Onesti https://www.youtube.com/watch?v=M-vF06n7Pis 
 
Florin har fundet Jesus 
Florin er en ung mand som har fundet Jesus i menigheden i Onesti for en måned siden. Hans mor forlod ham på 
sygehuset, da han blev født. Han har haft et meget hårdt liv og har aldrig oplevet en mors og fars kærlighed. Men han 
oplever Jesus som en god Far der elsker ham. Han tog imod Jesus sammen med 2 andre på en gudstjeneste i Onesti og 
har allerede læst alle 4 Evangelier og Ap. Gerninger. Han har mange spørgsmål og vil gerne snakke hele tiden. Vi taler 
mange timer i telefon og jeg mødes med ham, så ofte jeg kan for at hjælpe ham og undervise ham i Guds Ord. Bed for 
ham, da flere ikke troende fortæller ham, at han er kommet ind i en sekt. De sidste uger har vi bedt til frelse med mange 
i Onesti, Poduri og landsbyer. Der er kraft i Guds Ord og det er en stor opmuntring for os.  
 
Coronavirus 
Desværre går det tikke den rigtig vej i Rumænien. Antallet af nye smittede er begyndt at stige voldsomt igen. Det 
betyder at vi må være ekstra forsigtige. Men det er ikke så let, da rigtig mange rumænere ikke rigtig tror på denne virus, 
og derfor ikke tager restriktionerne om mundbind og afstand så alvorligt. Samtidig er der stort set ingen rumænere, der 
har tillid til sundhedssystemet. Det er også et problem at det koster penge at blive testet. Når man skal betale 200 til 400 
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kr. for en test er der selvsagt mange der vælger det fra. Men vi lægger hele situationen i Guds hånd og beder Ham om 
visdom og beskyttelse. 
 
Familien 
Vi har det godt alle fire, hver eneste dag er en gave fra Gud, og vi er Ham evigt taknemlig for at Cornel er kommet godt 
over sit alvorlige covidsygeforløb i september/oktober. Han har stort set ikke senfølger, bortset fra en han let bliver træt.
I går kunne vi fejre Jonathans 18-års fødselsdag. Det er ikke til at begribe at vi nu har en voksen søn. Han er også i fuld 
gang med at tage kørekort, vi ser alle fire frem til den dag han står med det i hånden. Sara arbejder rigtig hårdt i skolen, 
pga. Coronarestriktioner og onlineundevisning er der meget der skal indhentes inden den afsluttende eksamen til 
sommer, som afgør hvilket gymnasium hun kan komme ind på. 
 
Bedeemner: 
Bed for Anca og Florin at de må vokse i troen 
Bed for coronasituationen at rumænerne må passe bedre på og tage det alvorligt 
Bed for Jonathan, at Gud må vejlede ham og fylde ham med visdom i voksenlivet der ligger foran. 
Bed for Sara, at hun må klare sig godt til eksamen, så hun kan komme ind på det gymnasium hun gerne vil.  
Bed for Guds forsatte beskyttelse over os som familie. 
 
De kærligste hilsener og ønsker om Guds fred 
 
Dorthe og Cornel 

 
Ungdomsmøde i Onesti 
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Hjælp til fattig familie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
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