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Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 28. oktober 2021 15:36
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 stadig meget. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 28. oktober 2021 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 

Kære venner i Kristus, 
Hilsner fra Fredens Stemme (VOP), Chiang Mai. Jeg håber, at I alle har det godt. Vi klarer 
os også fint midt i COVID-19. Thailand er i slutningen af regntiden, men mange provinser 
har stadig oversvømmelser.   
 

1. Vi takker Gud for, at han har været med VOP i 56 år. Bestyrelsesmedlemmerne og 
staben havde en fejring sammen den 21. oktober 2021. Det var samme dag som et 
bestyrelsens møde. Vi havde også en aktivitet for nabolaget til VOP. Bed om, at Gud 
vil fortsætte med at velsigne VOP. 

2. På grund af COVID-19 bliver situationen i Thailand generelt ikke bedre omkring 
økonomi, skoler/universiteter (studerende skal studere online, ikke på stedet). Thailand 
vil åbne landet, og de fleste skoler vil åbne den 1. november 2021. Det får folk til at 
frygte spredning af covid endnu mere.  
I øjeblikket er Chiang Mai i en alvorlig situation med den store spredning af covid. 
Vores rengøringsassistent og lydtekniker (deltidsansatte) skal i karantæne derhjemme, 
fordi de har været nær nogle, der er ramt af covid.  Bed om fred i sindet hos det 
thailandske folk, og at Gud vil fjerne vores frygt, og beskytte os i stedet. Bed også for 
disse 2 medarbejdere, at de vil blive reddet fra covid.  

3. May Jitsupa, arbejdede tidligere fuldtids på VOP (alder 21 år), og trådte derefter tilbage 
for at tjene i Kirken. Hun har stadig arbejdet som deltids på VOP. I mine øjne er hun 
den, som vi er på udkig efter til administrativt arbejde og Bibel Korrespondance. Hun 
skulle være fuldtidsbeskæftiget på VOP fra januar 2022. Bed venligt om, at hvis hun er 
den rigtige i Guds øjne, vil hun begynde at arbejde på VOP. Hun vil falde ind uden 
problemer (hendes alder er nu 30 år med kandidatgrad i teologi).  

4. På grund af covid er fængselsmissionen generelt stoppet, fordi mange fanger er ramt af 
covid. Somwang har ikke tilladelse til at komme ind i fængslet. Han bruger tid på at 
undervise folk i Bibelen i sit område. Bed for situationen og fangerne, der er syge. Bed 
også for Somwangs helbred og styrke.  
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5. Lærere og mange studerende på KKBBSC (Kawthoolei Karen Baptist Bible School og 
College) i Mae La flygtningelejr er påvirket af COVID. Dr. Saw Alwin er også ramt af 
covid, og er nu ved at komme sig. Han er meget svag.  Bed for ham og bed om, at Gud 
vil helbrede ham og hjælpe ham, så han kan få mere styrke til at udføre Guds arbejde 
som sædvanlig (jeg talte med Alwin for få dage siden). 

Vi ved ikke, hvornår COVID-19 ender, men vi ved, at Gud vil være med os under alle 
omstændigheder.   
Mange tak for jeres trofaste støtte med bøn og økonomisk.   
Må fred være med jer, og Guds nåde beskytte jer alle for evigt. 
Mange velsignelser 
Jariya Sornmayura 
 
Vidnesbyrd:  
Mr. Kmchan Kamma fra Nakornrachasima 
Tak til VOP for at sende lektioner til mig. Jeg er meget glad for, at jeg lærte Jesus Kristus 
at kende. Før jeg kendte Jesus Kristus, levede jeg i mørket dag for dag uden at vide, hvad 
fremtiden ville blive og har aldrig troet på andet end mig selv. Efter at jeg er begyndt at 
følge bibelstudier med posten, ved jeg, at mit liv har brug for en guide til at redde mig selv 
fra synd. Den eneste måde, hvorpå jeg kan blive frelst, er, at jeg må tro og stole på Herren 
Jesus Kristus. Tak til personalet, der hjælper mig med at lære Herren Jesus Kristus at kende.
 
Mr. Ponganan panlert fra Nakornrachasima 
Før jeg kom til at kende Gud, var mit liv en fiasko. Jeg blev bagtalt, mobbet og fornærmet, 
indtil jeg en dag lærte en bror at kende. Denne bror præsenterede mig for Gud. Senere blev 
mit liv forandret som en nyfødt, og jeg har et bedre liv med mange venner. Mange 
mennesker er gode ved mig. Det er mit vidnesbyrd. Tak til Gud for hvad Han giver mig i 
dag.                                                                                                                                         
                                       
Mr. Wimol Ninrat fra 
Nakornrachasima                                                                                                    
Før jeg kom til at tro på Jesus Kristus, begik jeg den fejl at gøre noget ulovligt, og var i 
fængsel. Indtil jeg en dag lærte mine kristne brødre og søstre at kende, som inviterede mig 
til at tilbede Gud om søndagen. På det tidspunkt var jeg deprimeret, og så bad jeg til Gud. 
Jeg er nu ikke så ængstelig og mit sind mere roligt. Jeg tror, det var, fordi han forandrede 
mig. Så jeg beder og bønfalder Ham om at hjælpe mig, når jeg er i problemer. Beder om 
velsignelser fra Gud hver dag. Det får mig til at tro, at han elsker alle os, der kommer til 
ham og vil være sammen med ham for evigt og altid. 
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May                                                              Somwang 

 
Fejring af Fredens Stemmes 56-års fødselsdag 
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