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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 13. august 2020 18:21
Til: Missionsvenner
Emne: International Mission - Fredens Stemme

Kære venner 
Jariya har sendt et godt orienterings- og bedebrev fra Fredens Stemmes omfattende missionsarbejde. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 13. august 2020 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 
Kære venner 
Angående situationen omkring COVID-19 i Thailand, ser det ud til, at vi føler os trygge overfor det på 
grund af vores stærke beskyttelse som at bære masker når du arbejder og går ud. Men erhvervslivet, 
økonomien, arbejdsløse mennesker har stadig problemer. Næsten alle butikker og restaurant i Bangkoks 
lufthavne er lukket ned. Bangkok er også stille, fordi regeringen stadig kontrollerer underholdningssteder 
for god beskyttelse. Selv om vi føler, at vi er sikre for COVID i modsætning til andre lande, vil det 
thailandske folk stadig have brug for god beskyttelse, og vi går ikke så meget ud som før. Derfor skal 
Fredens Stemme være opmærksom på det på grund af situationen i verden generelt.  
 
Venligst bed for disse emner: 

1. Bed for (VOP´s) Fredens Stemmes team: Vi arbejder stadig 
hårdt med medieproduktion, som radioprogrammer, 
videoklip og fokuserer meget på sociale medier og nye 
medier som LINE , FB, HJEMMESIDE, STUDY ON LINE, MOBILE 
APP herunder boghandel over nettet via FB LIVE. Jeg har 
rekrutteret nogle medarbejdere, der har gode evner til it og 
sociale medier. Hver dag producerer vi mange opslag og 
budskaber om håb og sender dem ud via sociale medier. 
Venligst, bed for vores kræfter og Guds visdom til at skabe 
det indhold, der når til folks hjerter og behov. Som en 
mediemission, er dette en mulighed for at kommunikere Guds budskab om håb, kærlighed, glæde og fred, til 
folk der lider under COVID-19. Jeg tror, at i løbet af COVID-19-tiden har Fredens Stemmes personale, arbejdet 
hårdere end normalt. Gudskelov, at svarene fra lyttere og publikum er meget positive.  

2. Bed for VOP's fængselsmission:  Som bekendt, er VOP's fængselsmission fokuserer på kun 2 fængsler nu: 
Udon Thani og  Nhong  Kai provinser, men der er mange fanger fra andre provinser i Thailand, som skriver 
breve til VOP, og beder om at studere Bibelen pr. korrespondance. VOP's fængselsmission er meget stærkt og 
aktivt. Vi takker Gud for, at vi langsomt men vedvarende går frem med Somwang  Kongkaew's som leder. 
Venligst bed for alle fanger og bed om, at de må være i fængsel med fred Kristus og bed om, at Herren vil røre 
deres hjerter til at elske ham helhjertet, så VOP må være i deres hjerter også for at hjælpe dem til at vokse i 
Kristus. 

3. Bed om opførelsen af en læ-bygning i Nhong Kai fængsel:  I denne måned, august, vil Somwang være begyndt 
at undervise fangerne både i Udon  Thani og  Nhong  Kai. Bed om, at Gud må være med ham og give ham 
styrke. Han vil søge at komme til at tale med fængselschefen om at bygge læ-bygningen i  Nhongkai fængslet. 
Bed venligst om, at alt og processen med at bygge må være okay i henhold til regeringens procedure. 
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4. Bed for VOP's aktiviteter: Med hensyn til social afstand under COVID-19 situation er aktiviteterne i Thailand 
begrænset og kontrolleret på grund af regeringens politik. VOP skal skabe nye aktiviteter, der passer til 
menneskers nye, normale liv. Bed venligst om, at Gud må give os visdom til det, så hans arbejde kan fortsætte 
effektivt og frugtbart. I år arrangerede VOP Mors Dag den 11. august 2020 med begrænsning (Mors dag er 
den 12. august). Vi kan ikke invitere folk som en stor gruppe, fordi vi har brug for social afstand. 

 
Mange tak for jeres trofaste støtte. Vi har jer altid i vores bønner. Må Guds fred være med jer! 
Med kærlighed i Kristus, 
Jariya a 

 
 
 
 
Vidnesbyrd: 
 

 Mr.Kreingkrai Boonpai fra Nakornrachasima: Før jeg lærte Jesus Kristus at kende var mit liv fuld af 
træthedsfølelse, skuffelser, frustrationer og håbløshed, hvilket er grunden til at jeg bød velkommen til at Jesus 
Kristus kom ind. Da jeg i tro modtog ham, følte jeg håb, jubel, blev opmærksom på det indre liv  og er ikke 
vred så ofte. Gudskelov for et nyt liv. Gud velsigne VOP team.  

 Ms Alisha Anatakulkamnoed fra Chiang Mai: Gudskelov for den gave, Voice of Peace sendte til mig til min 
fødselsdag. Jeg lytter til jeres program hver dag og tænder radioprogrammet "World of Children" for mine 
børn også. Jeg selv lytter til jeres programmer. Jeg elsker dem. Gudskelov, at VOP laver gode ting til os. Må 
Gud velsigne jer alle.  

 Mr. Somsak Rodta fra Udon Thani: Hilsener til VOP-team! Tak til Gud, at han vejleder mig til at kende ham og 
tjene Ham også i Hans familie. Jeg kender mange brødre og søstre i Kristus. Jeg er blevet udviklet på mange 
måder med kærlighed. Det er en fantastisk kærlighed fra Gud. Jeg har skrevet til jer i et år, og I har alle været 
i mine bønner i årevis, uden at jeg har mødt jer. Hvis jeg får chancen for at komme til Chiang Mai, ønsker jeg 
at besøge jer på VOP og deltage i andagten hos jer. Jeg beder til, at Gud vil give mig frihed og løslade mig fra 
fængslet snart. Jeg ved ikke om i morgen, men Gud ved det. Jeg lægger tingene i Hans hænder. Der er mange 
fanger, som stadig studerer Bibelen med VOP. Der er 100 personer, der studerer og 70 personer har modtaget 
Kristus allerede. Tak Gud for hans nåde. Nogle af dem tjener Gud trofast i fængslet.  Vi er forpligtet til at tjene 
Gud for evigt og baseret på Hans vilje, indtil Han vil tage os til sig for at være sammen med Ham. Må glæde 
og fred være med jer alle. (Rom. 16:26-27) 
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