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Gud gør underfulde ting i thailandske fængsler.  
Rapport fra Thailandsudvalget v/Peter Götz.  
Guds fred og alt godt 
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------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 16. januar 2020 fra fængselsmissionen i Thailand. 
 
Fængselsmissionen vokser og vokser 
Rapporterne fra vores fængselsarbejde i Nordøst Thailand er fremdeles meget gode. I november var Neel 
og Peter Götz på besøg i to fængsler. Først i Udon Thani, hvor Somwang har haft møder og 
bibelgruppearbejde snart i mange år, med stor støtte fra Fredens Stemme.  
Dagen efter gik turen til Nhong Kai, hvor en meget åben og spørgende flok på ca. 200 kvinder og mænd så 
ud som om de slugte hvert eneste ord fra os. Begge steder bad mange om forbøn. Vores tema var julens 
betydning.  
 
I de to nævnte fængsler er der nu opført nogle åbne haller, med navnet Voice of Peace på gavlen. Vi forstår 
det næsten ikke, men Gud har tydeligvis valgt at bruge Fredens Stemme til at nå ind bag murene. 
 
Endnu et fængsel  
I sidste uge skrev et tredje fængsel fra samme landsdel til Fredens Stemmes leder, Jariya, og spurgte om 
mediecenteret også kunne komme dér og forkynde Guds ord.  
Vi tror, at netop fordi Fredens Stemme ikke er en kirke og fordi Jariya er meget god til at håndtere de 
formelle regler i kommunikationen med fængselsledelserne, åbner dørene sig. Og så er det jo ikke første 
gang at fængslers døre åbner sig, når Gud vil det. 
 

• Bed om visdom og indsigt til at fastholde og udvikle de gode kontakter. 
• Bed om at Somwang kan finde en medhjælper, der kan aflaste ham – og på langt sigt måske videreføre 

hans tjeneste. Somwang er 67. 
• Bed om at Fredens Stemme må kunne besvare de mange henvendelser om korrespondancekurser og 

andet fra indsatte fanger på den bedste måde. 

 
Gudstjeneste i fængsel 
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