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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 21. januar 2021 22:30
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. 21. januar 2021 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 
Kære brødre og søstre, 
Hilsener fra Voice of Peace, Chiang Mai. 
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! Jeg takker min Gud, hver gang jeg 
mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles 
arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode 
gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. (Filipperne1:2-6) 

Selv om vi lever midt i COVID-19 situationen, håber jeg I havde en vidunderlig jul og nytår med jeres kære. 
Tak til Gud for hans gode omsorg for os. Voice of Peace teamet og jeg, klarer os godt med hjælp fra Gud.  
  
Venligst bed for disse emner: 

1. Bed for ikke-troende: Vi havde en fantastisk jul med brødre og søstre fra området, hvor VOP er 
placeret med social afstand (før den anden spredning af COVID i Thailand). I år var der mange 
mennesker til at deltage i arrangementet, og de fleste af dem er ikke-troende og børn. Det var 
vores formål at fejre jul ved at fortælle den sande mening med julen til dem. Bed om, at Gud vil 
røre de ikke-troendes hjerter så de får en hunger efter hans kærlighed ved at læse pjecen om Guds 
historie, og vende deres tro til Kristus. 
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Julefejring for området 

2. Bed for VOP's unge medarbejdere: I den digitale tidsalder driver VOP sit missionsarbejde med 
unge fuldtidsansatte ( 25- 30 år) for at følge med i den teknologiske it-udvikling. Disse unge 
medarbejdere er meget gode og aktive med at tjene Gud gennem medie mission via sociale medier 
og online. Jeg takker virkelig Gud for at have dem fra forskellige uddannelser og erfaringer i denne 
kritiske tid. Indholdet og budskaberne om håb, kærlighed, glæde og fred er blevet produceret og 
offentliggjort mere og mere gennem sociale medier og online. Bed venligst for deres styrke og 
visdom fra Gud om at guide dem til at producere et godt arbejde. 

 
3. Bed for VOP om at modtage en pris som model organisation: "Foundation for Thai Society" har 

eksisteret i mere end 30 år og spiller en vigtig rolle for at fremme og forbedre moralen hos dem, 
der gør godt for samfundet og nationen.  Dets fundats er buddhistisk. Deres komite søger hvert år 
efter model personer og model organisationer, der passer til dens mål: at fremme moral, skabe et 
godt og stærkt samfund, udvikle mennesker og fremme byudvikling. De finder, at VOP udfører et 
godt arbejde etisk og åndeligt med forskellige aktiviteter og projekter. På baggrund af det brev, de 
sendte til mig, har de fulgt VOP's aktiviteter og projekter længe, og komiteen blev enig om at give 
os prisen d. 5. marts 2021 i Bangkok på Air Force Auditorium (Hvis COVID ikke spreder sig meget). 
Jeg er nu i færd med at skrive informationer om VOP´s profil og oplysninger, de anmodede om for 
en officiel godkendelse. Dette er Guds virke. Tak til Gud! Venligst bed om, at Gud vil give mig 
vejledning og visdom til at gøre et papirarbejde til at forelægge dem. Mange tak for jeres trofaste 
støtte i bøn og økonomisk. Må Fred for Kristus være med jer alle. "For hans værk er vi, skabt i 
Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i". (Efeserne2:10) 

 
4. Bed for de nye troende i fængslet: VOP besøgte fangerne i Udon Thani og Nhog Kai fængsler (2 

provinser) i november 2020 for at fejre jul med them, og der var 17 fanger som modtog Kristus 
efter at have hørt Guds ord. Bed venligst at deres hjerter må modtage mere at Guds ord, og give 
styrke til Somwang til at tilbringe mere tid sammen med dem i fængslerne.   

Med kærlighed 
Jariya Sornmayura 
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Vidnesbyrd:  

1. Mr. Sompop Sengkisiri fra 
Bangkok:                                                                                                                                                            
Kære dr. Jariya, jeg har fulgt dit radioprogram trofast. Det er et meget godt program med godt 
indhold. Det er meget nyttigt. Mit liv er blevet ændret, når 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 en masse, men det gør jeg ikke mere. Jeg beder dagligt og 
beder også for VOP team. Tak for at sende det gode radioprogram til mig og andre mennesker. Tak 
igen. 

2. Ms Kalaya Soonprahat fra Chiang 
Mai:                                                                                                                                   
Hilsner VOP team. Jeg savner jer altid og mange tak for at bede. Før sendte I breve til mig. Da jeg 
var på hospitalet, var jeg ked at jeg ikke fik breve. Da jeg kom hjem fra hospitalet, kunne jeg se 
breve fra jer. Mange tak, at I holder kontakten med mig. Gudskelov, at VOP har været der i 55 år. 
Jeg bad Gud om at velsigne VOP og alle.  Jeg er ældre og 71 år gammel allerede. Jeg har dårligt 
helbred. Mit humør er dårligt, nogle gange godt. Det er derfor, jeg er nødt til at se læge fra tid til 
anden. Vær venlig at have mig i jeres 
bønner                                                                                                              

3. Mr. Attakorn Inthornchon  fra Rayong 
Fængsel:                                                                                                                                         
Kære Dr. Jariya, jeg er ny i den kristne gruppe i fængselet. Ved Guds nåde, var der en kirke som 
kom for at besøge os.  De underviste og gav os bøger om at kende Kristus. Jeg vil gerne have VOP til 
at sende bibellektioner til den navneliste, jeg skrev, så de kan komme til at kende Gud ligesom mig. 
Tak VOP.  
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Julefejring i fængselet. 

------------------------------------------------------------- 
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og Rumænien på: 
https://www.missionsforbundet.dk/internationalt 
Missionsforbundets hjemmeside: http://www.missionsforbundet.dk/ - Missionsforbundets bankforb.: Reg.nr. 2374 
konto nr. 0370110700 
 
This email has been scanned by BullGuard antivirus protection. 
For more info visit www.bullguard.com 


