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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 23. juli 2020 21:13
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Rumænien.

Kære venner  
Vore venner, Dorthe og Cornel Pascu, i Rumænien, har sendt dette alvorlige orienterings- og bedebrev.   
Guds fred   
Ingolf Bjørsted  
-------------------------------  
Missionsforbundets Internationale Mission.  
Orienterings- og bedebrev d. 23. juli 2020 fra Rumænien.  
 

Kære venner 
  
Guds fred! I denne svære tid, vi oplever i verden i dag, sender vi jer vores kærligste hilsner fra Rumænien. Håber I har 
det godt allesammen. Vi tænker på jer, vi beder for jer og takker af hele hjertet for jeres forbøn og støtte.  
  
Lidt om coronavirus i Rumænien 
Situationen i landet er meget kritisk og udvikler sig fra dag til dag. Indtil i dag (22. juli 2020) er der 40.163 smittetilfælde 
med coronavirus og over 2000 døde, mange af dem havde selvfølgelig andre sygdomme i forvejen. I løbet af det sidste 
døgn er der registreret 1.030 nye smittetilfælde og 27 døde, af dem er 372 personer bekræftet smittet igen. Ca. 300 
personer ligger på intensiv afdeling, ca 50% af dem vil komme til at dø.  
  
Det store problem i Rumænien er, at mange ikke tror, at denne virus virkelig findes og fordi de har mistet tilliden til 
politikerne, ønsker de ikke at respektere de mindre regler for social afstand og brug af mundbind. Vi kender selv en del 
personer som er blevet smittet og er døde. Selv kristne er begyndt at blive skeptiske, der er mange,,kloge” på internet, 
som opfordrer til ikke at følge reglerne. Vi tror at situationen i landet er meget mere alvorlig en det bliver præsenteret 
på TV (vi håber vi tager fejl). Selv om der er mange ting vi ikke forstår, så har Gud tilladt denne situation og vi skal 
være på vagt og passe på os og dem omkring os, så godt vi kan.   
  
Evangelisk arbejde  
Alle som har en kirkebygning får lov til at holde gudstjenste både indendørs og udendørs med afstand. Vi har desværre 
ikke denne mulighed i Onești endnu, da vi har lejet os ind i restaurationslokaler. Alle restauranter og biografer er 
stadigvæk lukket. Derfor er vi meget mere ude i landbyerne for at evangelisere og forkynde Evangeliet. Jeg (Cornel) 
forkynder 2-3 gange om ugen forskellige steder (Poduri, Mărcești, Căiuti, Sanduleni, Albele, etc) og jeg lægger også 
undervisning for menigheden i Onești på Youtube. Der er mange som får glæde af det. Vi har også kontakt med 
menigheden i løbet af ugen. 
  
Det er lidt svært for os, at vi ikke kan samles i Onești, vi kan stærkt mærke at alle savner fællesskabet. Der er stor 
begjestring i Poduri.  Selv om flere familier er rejst midlertidigt til udlandet for at arbejde kommer der stadigvæk mange 
til gudstjenste. Jeg forkynder i Poduri hver uge. I søndags holdte vi gudstjenste inde i teltet, hvor vi glædede os over 
den nye teltdug, forrige søndag var jeg med 11 personer i Comanești hvor jeg forkyndte. Flere valgte at følge Jesus i 
Mărcești sidste lørdag, hvor vi havde et evangelisk møde. Vi har en god kontakt med mennesker i landsbyen og de er 
stadigvæk meget åbne for Evangeliet. 
 
Video fra evangelisering i Mărcești https://www.youtube.com/watch?v=eIGITaj4whw og 
Caiuti https://www.youtube.com/watch?v=kVxVEYsGtDQ 
Video fra gudstjenste i Poduri udenfor teltet https://www.youtube.com/watch?v=isPx34EpNQ8 og 
her https://www.youtube.com/watch?v=8Aq1o9SsESs 
 
Nødhjælp til fattige familier 
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Vi tager løbende ud med nødhjælp i Onești og flere landsbyer, der er mange som har det svært i coronatiden. Mange 
har mistet deres arbejde, de har regninger, der skal betales og der er brug for mad, medicin, etc. Vi er meget taknemlige 
over at vi med jeres støtte kan hjælpe mennesker i nød, lytte til deres problemer og opmuntre dem. Flere af de unge som 
kommer i børneklubben er rejst til sortehavet for at finde et midlertidigt job. Hver gang vi evangeliserer tage vi noget 
servering med til hele landsbyen. Det er vigtigt at Ordet og handling går hånd i hånd. På grund af de mange svære 
situationer får vi lov til at nå endnu flere med Evangeliet.  
  
Familien 
Dorthe, Sara og Jonathan er kommet godt hjem igen efter et par måneders ophold i Danmark, hvor de helt sikkert har 
været i større sikkerhed i forhold til corona. Men vi er glade for at være sammen igen og gør alt hvad vi kan for at passe 
på hinanden. 
  
Bedeemner 
Tak Gud for beskyttelse i denne tid med coronavirus, bed for os som familie og vores medarbejdere. 
Tak for de åbne døre vi har fået i landsbyerne til at forkynde Ordet, bed for alle nyfrelste især i Caiuți. 
Bed for menighederne i Onești, Poduri, Sanduleni, Albele og Caiuți.  
  
,,Men fat mod, og lad ikke hænderne synke, for I vil få løn for jeres gerning” (Anden Krønikebog 15:7) 
  
De bedste hilnser med ønske om Guds rige velsignelse 
  
Dorthe og Cornel 

 

 
Møde i Marcesti 
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