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e.i.bjorsted@webspeed.dk

Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 15. april 2021 21:24
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. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 15. april 2021 
fra Fredens Stemme, Thailand. 
 
Kære brødre og søstre, 
Godt thailandsk nytår og Songkran Festival 2021! 
Mens jeg sidder på kontoret på Voice of Peace og 
skriver dette bedebrev til jer, skal mange mennesker i 
Thailand blive hjemme for at beskytte sig mod den 
tredje bølge af COVID-19.  Antallet af patienter stiger 
meget hurtigt og er værre end den første og anden 
bølge. Det gør, at Thailænderne lever i frygt igen.  

I den forløbne uge havde VOP en velsignet påske med personalet på Voice of Peace, og 
også med området hvor vi uddelte traktater og snacks, herunder kogte æg. 

Songkran Festival, er en vand festival, der markerer begyndelsen på det traditionelle 
thailandske nytår. På trods af pandemien er festivalen blevet fejret. For dette års Songkran, 
tillader regeringen alle traditionelle aktiviteter, at afholdes som sædvanlig. Disse omfatter 
religiøs praksis og ceremonier; såsom at stænke vand på Buddha-statuer og hælde vand på 
de ældres håndflader for at bede om deres velsignelse. Regeringen forbyder alle aktiviteter, 
der kan tiltrække store forsamling; såsom vandsprøjt, koncerter eller aktiviteter, der 
involverer tæt kontakt mellem mennesker; såsom pudder udtværing og skum parties. 
Traditionelle aktiviteter med mere end 300 deltagere skal indsende et forslag, og søge 
forudgående godkendelse fra det lokale kontor for bekæmpelse af overførbare sygdomme. 
Alle aktiviteter ud over traditionelle aktiviteter; f.eks. messer og banketter med mere end 
100 deltagere, må kun afholdes udendørs og skal også søge forhåndsgodkendelse. Alt 
dette gør at folk af sikkerhedsgrunde bliver hjemme, og følger aktiviteterne herunder 
Kirkernes aktiviteter on-line. 
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Tiden er nu inde til igen at være opmærksom på god beskyttelse af hele landet. Nogle 
provinser, der har en høj spredning af COVID-19, vil være lukket. Chiang Mai vil være den 
ene. Som VOP-direktør skal jeg overveje, strategien for VOP's overlevelse på baggrund af 
COVID-19 og også for den indtægt, der vil blive reduceret igen på grund af samfundets 
nedlukning. 

Bed venligst for disse emner:  

1. Bed for VOP´s personale.  Bed om, at de ikke må leve og arbejde med frygt, men i 
tillid til, at Gud vil beskytte dem, trøste dem og give dem styrke til at formidle 
indhold og budskab om håb til dem, der er i nød i denne situation. 

2. Bed om Guds styrke til VOP´s direktør. Bed om, at Gud må give hende styrke og 
visdom til at håndtere VOP-situationen på alle måder, især det  budget, der er 
påvirket af COVID-19. 

3. Bed for VOP´s medier og budskab: Bed om, at dette må være en god mulighed for 
VOP, som et medie for Gud, at vi må sende folk opmuntrende budskaber, at Gud 
rører modtagernes hjerter gennem radio, video, alle VOP’s kanaler "On ground-On 
Air-On Line", så de må komme til at kende Guds nåde og kærlighed gennem VOP. 

4. Bed for det nye VOP personale: Bed om, at 2 unge medarbejdere, der er i prøvetid 
med at arbejde på kontorerne "Administration-Office" og "Opfølgning-Bibel- 
Korrespondance", at de må være dedikeret til at tjene Gud på VOP frugtbart og 
bæredygtigt.  Må Gud altid være med dem og vejlede dem med at løse deres egne 
personlige problemer klogt, så de kan arbejde med glæde. 

5. Bed for den nye VOP bogholder:  Fru Boonjira Nanpor  (Jøde) har arbejdet som 
bogholder på VOP indtil hun blev pensioneret 60 år gammel, men bestyrelsen og jeg, 
bad hende om at fortsætte på en et-årig kontrakt (år for år). Hun har været meget 
træt, og har nu bedt om at stoppe. Hun er 67 år (i år). Bed venligst for den nye 
bogholder, at Gud må vælge den rette person.  

 

6. Bed for nyhedsprojekterne for 2021: VOP-direktøren har indsendt 2 store 
ansøgninger: Projektet "Fred være med dig", 300.000 kr. fra USA, og projektet "Voice 
of Wisdom Radioprogram" 300.000 kr. fra den thailandske regering. Det ser ud til, at 
det vil være muligt for VOP, at modtage tilskuddene, men spredningen af COVID-19 
kom igen. Bed især for projektet "Fred være med dig", at Gud vil åbne udvalgenes 
øjne og hjerter til at se, at udvidelsen af Guds rige vil være sand og frugtbar gennem 
VOP-medier midt i COVID-19. Disse 2 projekter er vores håb i 2021.  

 

Mange tak for jeres bønner og trofaste støtte.   

Vær tryg i Guds hænder. 

Med kærlighed i Kristus, 
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Jariya  

------------------------------------------------------------ 
Se Missionsforbundets missionsfelter og missionærer i Grønland, Thailand, Ghana og 
Rumænien på: https://www.missionsforbundet.dk/internationalt 
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