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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 27. maj 2021 21:38
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fredens Stemme

Kære venner 
Jariya har sendt et fyldigt og godt orienterings- og bedebrev fra Fredens Stemmes 
omfattende missionsarbejde, hvor evangeliet bliver formidlet på en række måder. Covid-19 
situationen påvirker dem meget. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 27. maj 2021 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 

Kære brødre og søstre i Kristus, 
Hilsener fra Voice of Peace!  Jeg håber, at I alle klarer jer godt og er i stand til at leve uden frygt og angst på 

grund af at mange hos jer har modtaget COVID-19-vaccinen.  Vi (det gælder næsten alle thailændere), lever 

i frygt og angst på grund af den tredje spredning af COVID-19 siden april 2021, og spredningen er indtil nu 

gået meget hurtigt med et stigende antal patienter og mange døde. Dette spørgsmål har påvirket vores liv og 

vores arbejde.  

 

Bed for disse emner:  

1. Bed for beslutning om at modtage vaccinen: Den thailandske sundhedsminister forsøger at gøre det bedste 

for det thailandske folk for at kontrollere situationen. Vi er nu i det store problem om hvilken slags 

vaccine.  Mange er bekymrede over mulige bivirkninger fra de forskellige vaccine muligheder. I øjeblikket er 

det kun Sinovac og AstraZeneca, der er tilgængelige i Thailand. Ud fra de opdaterede nyheder dag for dag, har 

folk ikke tillid til regeringen, og de har ikke tillid til de 

vacciner regeringen har sikret for dem. Folk har 

tendens til at være tøvende, fordi de ikke er sikre på 

bivirkningerne og effekten af vaccinen (nogle 

mennesker er døde og så videre).   Alle disse nyheder, 

ved vi ikke, om de er sande eller falske. Så nyhederne 

har også påvirket os.  Bed venligst om, at vi finder den 

rigtige retning, og at Gud vil vejlede og frelse os fra 

frygtsituationen.  

2. Bed for det nye projekt "Fred være med jer: Person of Peace" projekt: Jeg vil gerne give min dybtfølte tak til 

jer alle for jeres bønner for projektet. Projektet er nu godkendt af organisationens udvalg i USA. (støtten er 

ikke overført endnu.)  Det er et stort,  etårigt projekt, der skal opmuntre folk i COVID-19-situationen.  Bed 
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venligst om, at samarbejdet mellem VOP og partnerskabet i USA vil være sundt og frugtbart. Bed også for VOP 

direktør og hendes team til at skabe indholdet og formatet af hvert medie / program, der passer til den 

nuværende situation, så lytterne vil få fred i tankerne, selv om de er midt i lidelse.  

3. Bed for fangerne og Somwang:  Fængslerne i Udon og Nhong Kai har ikke givet 

Somwang tilladelse til at komme ind i fængslet og besøge fanger siden april 2021. 

Men Somwang får lov til at møde de fanger, der er ansvarlige for de kristne fanger 

i fængslet. Formålet er at tilskynde dem til at bringe håb til andre fanger. Somwang 

benyttede lejligheden til at besøge de fanger, der er blevet løsladt, og fortælle 

historien om Kristus til deres familier derhjemme, og Somwang prædiker nogle 

gange i kirken. Der var mange fanger, der fik COVID-19, men ikke fra Udon og 

Nhong Kai.  Bed om, at Gud vil beskytte og redde Somwang fra COVID-19 , og også 

give ham inspiration til at udvide Guds rige til flere fanger, så fængselsmissionen må være endnu mere 

frugtbart. COVID-19-situationen er krise, men det giver chancen for at fortælle Guds budskab om håb.  Bed 

også for alle fanger i Thailand om at frelse og helbrede dem.  

Vidnesbyrd:  

 Mr. Sompop Sengkisiri fra Bangkok                                                                                                                             

Kære Dr. Jariya. Jeg har fulgt dit radioprogram regelmæssigt. Det er et meget godt program med godt 
indhold. Det er meget nyttigt. Mit liv er blevet ændret, ved at jeg tror på Guds mirakel gennem bønner 
og læsning i Bibelen.  Jeg blev født i en buddhistisk familie, og jeg er den eneste, der har modtaget 
Kristus. Før drak og røg jeg meget. Jeg beder for min synd dagligt og beder også for VOP team. Tak for 
at give det gode radioprogram til mig og andre mennesker. Tak 
igen.                                                                                                                                                               
                                                                                     

 Kalaya Soonprahat fra Chiang Mai-provinsen                                                                                                         

Hilser VOP team. Jeg savner jer alle, Mange tak for at have mig i jeres bønner.  Før I sendte breve til 
mig, var jeg ked af, at jeg var på hospitalet og ikke fik breve.  Da jeg var ude af hospitalet og vendte 
hjem, kunne jeg se brevene. Mange tak, at I holder kontakten med mig. Gudskelov, at VOP er 55 år . Jeg 
beder Gud om at velsigne VOP og alle.  Jeg er allerede ældre og 71 år gammel. Jeg har det ikke godt. 
Mine følelser er nogle gange gode og til tider dårlige. Det er derfor, jeg er nødt til at se læge fra tid til 
anden. Vær venlig at have mig i jeres 
bønner                                                                                                                                                            
                                                                                                                        

 Mr. Attakorn Inthornchon fra Rayong-provinsen                                                                     

Kære Dr. Jariya, VOP direktør. Jeg er ny i den kristne gruppe i fængselet. Ved Guds nåde kom der 
nogen fra Kirken for at besøge os og tage sig ordentligt af os.  De underviste og gav os bøger for at vi 
kunne komme til at kende Kristus. Jeg vil gerne have VOP til at sende bibelundervisning til den 
navneliste, jeg skrev til dig, så de kan kende Gud mere ligesom mig. Tak 
VOP.                                                                                                                                                              
                                                                                                                                       

 Mr. Bes Sukjam fra Bangkok                       

Hej VOP! Jeg er buddhist, og jeg lytter til jeres radioprogram næsten hver dag. Jeg kan lide det. Jeg 
synes, det er nyttigt at anvende i dagligdagen. Selvom jeg ikke er kristen, kan jeg følge jeres 
undervisning. Jeg synes, at kristendommen er god. I elsker Gud meget, og Gud er jeres centrum. Jeg har 
en doktorgrad i religion. Jeg kan godt lide alle programmer. Jeg hørte fra nogen, at VOP har afspilleren 
"Messenger", og I sætter radioprogrammet derind. Lad mig vide, hvor meget det koster, jeg er 



3

interesseret i det, så jeg ikke behøver at lytte til radio. 
Tak.                                                                                                                                                                
                                                                

Mange tak for jeres bønner og trofaste støtte.   

Vær tryg i Guds hænder. 

Med kærlighed i Kristus 

Jariya  
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