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Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 26. november 2020 18:03
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fredens Stemme

Kære venner 
Jariya har sendt et fyldigt og godt orienterings- og bedebrev fra Fredens Stemmes omfattende 
missionsarbejde. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 26. november 2020 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 
Kære venner 
Sawasdee kha fra Voice of Peace (Fredens Stemme)! Jeg håber, at I alle har det godt. Vi har jer altid i vores 
bønner, at Gud vil beskytte jer fra COVID-19. I Thailand er COVID-19 situationer ikke så alvorlig som i 
mange andre lande, men vi (thailændere) beskytter os stadig med masker, når vi går ud, herunder på arbejde. 
Situationen i Chiang Mai, hvor VOP ligger, er ikke alvorlig overhovedet, men i Bangkok kan jeg se, at 99% 
af de mennesker, der går på gaden, bærer masker. 
Selv om situationen ikke er værre i Thailand, har VOP ikke åbnet for udenforstående for lydoptagelser 
endnu, på grund af at studierne ikke har vinduer. Vi bruger kun VOP studierne til eget personale for at 
producere programmerne.  
VOP boghandel har åbnet allerede, men der er ikke så 
mange mennesker som før, der besøger os. 
 
I år d. 19. oktober har VOP virket i 55 år. På grund af 
COVID-19, havde vi ikke en stor festlighed. 
VOP personale og jeg, klarer os fint og arbejder hårdt for 
missionen. 
 
Venligst bed for disse emner: 

1. Bed for turen til Udon Thani og Nhong Kai 
fængsler: Vi vil besøge fangerne og fejre jul med dem 30. nov. -1. dec. Bed om, at Guds ord og 
aktiviteterne må bære frugt og røre deres hjerte.  

2. Bed for VOP plan og budget for 2021: COVID-19 situationen har spredt sig over hele verden, især i 
de lande, der støtter VOP trofast. Indkomsten fra Thailand er meget lille og er ikke nok til at VOP 
kan overleve.  Bed om, at hvis en dør lukker, vil Gud åbne en anden dør for sin mission.  

3. Bed for VOP direktør, Jariya: Bed om, at Gud midt i COVID-19 situationen må give hende styrke, 
visdom og godt helbred til at drive og fortsætte sin mission effektivt og frugtbart.  

4. Bed for VOP julefejring for området: Der vil være julefestligheder på VOP den 22. december.  Vi 
forventer ikke, at der vil komme mere end 150 personer. Bed venligst for personalets forberedelser 
og bed også til, at budskabet og de medfølgende aktiviteter vil være frugtbare. 

Vidnesbyrd  
1. Weerayuth Wongkalaya fra Nakornrachasima Fængsel: 
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Jeg stoler på Herren. Han er en stor skaber. Han gjorde mig tryg. Mit liv er godt, når jeg tror på 
ham. Jeg beder altid til ham om fred i tankerne. Gudskelov at Han accepterede mig som sit barn. 
Jeg er en synder, men Han elsker mig stadig, og tilgiver de dårlige ting, jeg har gjort tidligere.      

2. Lawan Prasrasi fra Lampoon-provinsen:                                                                                                 
Når jeg tænker på Thailand for tiden, fyldes mit hjerte med sorg. Mange af de thailandske folk lever 
stadig med en forkert tro. De går i det daglige liv med Kamma, der ikke giver dem et bedre liv. Bed 
venligst for Thailands folk, at de må blive frelst.                     
 

3. Somsak Rodta fra Nakornrachasima  Fængsel:                                                                 
Hilsener til VOP team. Tak til Gud for hans kærlighed og barmhjertighed mod mig på alle måder. 
Tak til VOP team for at skrive breve til os i fængslet. Jeg har læst mine gamle breve fra 2014, 2015, 
2016 og indtil nu, næsten 8 år siden jeg blev anholdt og kom i fængsel ved juletid. Det er den dag, 
der er meget vigtig for mig. Jeg beder altid til Gud. Mit liv er blevet ændret. Jeg elsker at læse, 
skrive og 
bede.                                                                                                                                                                        
                                                                                                         
Mange tak for jeres venlige støtte, der gør VOP mission mulig. Det gør at Guds rige vokser i 
Thailand.  
 
Må fred være med jer altid!   
Med kærlighed fra Kristus  
Jariya 
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