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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 6. maj 2021 22:41
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. 6. maj 2021 fra Rumænien.  
 

Kære venner i Jesus Kristus 
 
Det er med stor glæde vi sender denne mail med lidt nyt fra Rumænien. Håber I har det godt allesammen, I er i vores 
bønner og tanker. Vores hjerter er fulde af taknemlighed for al den støtte og opbakning vi har fået fra jer siden vi rejste 
til Rumænien for 15 år siden. Det er ikke til at tro at tiden går så hurtigt. Men hvor er det godt at være i Guds vilje og 
tjene I et land med så mange muligheder men også mange udfordringer.  
 
Cristos a Inviat! Kristus er opstanden!  
Sidste uge har vi fejret Påske i Rumænien en måned senere end i Danmark. Hvor var det godt at mindes alt det Gud har 
gjort for os og igen fejre Jesus opstandelse i menighederne i Onesti og i Poduri. Vi havde en velsignet gudstjenste med 
fuldt hus, og det var dejligt, at flere kirkefremede kom på besøg. En af vores venner fra Onesti som har været på 
gudstjenste et par gange før kom til erkendelse af at han er en synder og gerne vil følge Jesus.  
 
De sidste uger har vi set flere mennesker som gerne vil følge Jesus i Onesti og i Poduri. Arbejdet udvikler sig positivt 
begge steder og der er en stor begjestring blandt de fleste kristne. Desværre oplever vi også nogle som ikke er så trofaste, 
nogle er måske lidt bange for coronavirus, men de fleste er trofaste. Uge efter uge underviser vi dem i Guds Ord, der er 
også bedemøder, teenageklub og andre arrangementer. Min forkyndelse ligger på YouTube så andre kan få glæde af 
det. Vi er meget glade for vores lokale, der er god plads til alle som kommer. Vi skal bruge mundbind og holde afstand. 
Det ville have været umuligt at samle alle i det gamle lokale som var meget lille. Og vi håber af hele hjertet at Gud vil 
hjælpe os så vi kan have denne bygning for os selv, det er umuligt at finde noget der er bedre og passer rigtig godt til 
vores formål.  
 
Evangelisation og nødhjælp  
Ugen før Påske har vi holdt evangeliske møder i flere landsbyer - Marcesti, Poduri, Caiuti og Albele. Vi har en dejlige 
gruppe som hjælper os på forskellige måder - nødhjælp, uddeling af kristne materialer, sang og forkyndelse. Hver gang 
vi tager ud og evangeliserer er vi 3-4 fyldte biler. Det er vigtigt at vi ikke kun taler om mission men gør noget konkret 
og vidner om Jesus kærlighed. Vi oplever at mennesker stadigvæk er åbne for Evangeliet.  
 
En lille oplevelse. Vi kom til landsbyen Marcesti for at evangelisere. Under den første sang kom der en politi bil. Vi 
har aldrig set en politibil der i 15 år. I det ojeblik fik jeg en dyb fred i mit hjerte, jeg vidste Gud er med os. Politimanden 
gik du af bilen, afbrød vores sang og ville gerne snakke med mig. Vi har fortalt at vi kom for at aflevere mad og vidne 
om Jesus. Han syntes det var flot at vi gerne ville hjælpe. ,,Det er rigtig godt det I gør!“ sagde ham. ,,Sig til folk at de 
skal holde afstand og bruge mundbind”. Bagefter ønskede han os en god dag og gik videre.  
 
Video fra evangelisering i Marcesti her: https://www.youtube.com/watch?v=bK4rOR-GkJE  
Video fra evangelisering i Albele her: https://www.youtube.com/watch?v=Zqjyr-wmu8Q 
Video fra evangelisering i Caiuti her: https://www.youtube.com/watch?v=AQdj8hCqhXU 
Video fra gudstjesnte I Onesti her: https://www.youtube.com/watch?v=sKirvkpzM0s 
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Vi kunne have risikeret store bøder for det er ikke tilladt at holde friluftsmøder i pandemien, men vi har gjort det 
konstant næsten hver uge. Gud har været med os indtil nu og mange har hørt Ordet. De fleste mennesker er ekstrem 
fattige og det er så godt at vi kan vise dem Guds kærlighed praktisk ved at give dem mad, tøj og anden hjælp. Sidste år 
med hjælp fra jer kunne vi hjælpe et par familier så de kan få bedre forhold til børnene. De sidste uger har vi været i 
kontakt med alle skolebørnene som har faet hjælp til skolen.  
 
Vi takker alle jer som hjælper os i tjenesten og gør en forskel. I er en stor velsignelse for mange, især nu hvor det er 
rigtig svært for mange. Mange har mistet arbejde og der er så mange der er deprimeret og uden håb. Flere af vores 
venner er døde af coronavirus. Jeg priser Gud for Han har været med mig og familien sidste år da vi fik virusen. 
 
Familien 
De sidste dage har Dorthe ligget i sengen da hun fik store smerter i ryggen. I morgen bliver hun røntenfotograferet for 
at se hvad problemet er. En læge så på hende, hun tager medicin nu og har det noget bedre. Børnene går fysisk i skolen 
hver dag, til efteråret skal Sara begynde på gymnasiet og hun har rigtig mange lektier.  
 
Bedeemaner 
Tak Gud for Hans velsignelse over tjenesten og de mange muligheder Han har givet os. 
Tak Gud for Anca, Florin og alle dem der tog imod Jesus i Onesti og landsbyerne. 
Bed for vores familie, bed for visdom, beskyttelse og Dorthes helbredelse.  
 
De kærligste hilsener, 
Dorthe og Cornel  
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Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt  
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