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Kære venner 
Så er der et rigtig godt orienterings- og bedebrev fra Fredens Stemmes omfattende missionsarbejde. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 5. december 2019 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 

Kære venner i Danmark 
Mange hilsener fra Fredens Stemme i Chiang Mai, Thailand.  
Jeg håber, at I alle har det godt, selvom det er vintertid. 
Fredens Stemmes stab har det godt,  som vi plejer. 
Herren har været god ved Fredens Stemme gennem årene. Jeg takker Ham for trofaste partnere og 
støtter, hvis støtte har bevaret vores missionstjeneste stærk. Jeg takker Ham også for at bruge mig, indtil 
nu ”7 år og 6 måneder”. Uden Ham ville jeg aldrig være kommet så langt. 
”At være en Guds tjener, så har man formodentlig den mest strålende og ærefulde position. Hvis vi ønsker 
at tjene Herren, må vi være parate til at fælde tårer. Guds kærlighed skal være i vore hjerter. Vi må have 
Hans hjerte for mennesker for at være tjenere for Gud. Guds fyldestgørende nåde vil tørre vore tårer væk, 
og forvandle dem til Hans kraft. Helligånden vil være med os, så vi kan udføre Hans arbejde. At græde er 
ikke for os selv, men for Herren og for fortabte sjæle. Igennem den kristne historie, har der ikke været 
nogen undtagelse. Hvis vi ønsker at se kirken fornyet, sjæle angre, troende der elsker Gud, er det ikke ved 
vor egen styrke, men gennem de tårer vi fælder.” 
Ovenstående budskab er fra min elskede professor, Dr. Joseph Tong, den tidligere præsident emeritus for 
International Theological Seminary (ITS), U.S.A. Dette budskab opmuntrer mig altid meget til stadig at 
udføre Guds mission, ”Fredens Stemme”, og til aldrig at give op overfor forhindringer, som jeg møder.  
 

Bedeemner: 
1. Fredens Stemme i 55 år 
Seminaret ”Mission and Media Strategy” med fejring af Fredens Stemme 54 års virke, blev gennemført 
med succes og med glade hjerter hos både talere og deltagere. Bed, at deltagerne må bruge det de lærte i 
deres missionsarbejde. Bed også for Fredens Stemmes stab, at de må lave gode arrangementer til lokale 
kirker i det kommende år. Det vil blive i forbindelse med fejringen af Fredens Stemmes 55 års fejring. 
 
2. Julefejring i Nhong Kai fængsel 
Fredens Stemmes team, sammen med Neel og Peter Götz, besøgte fængslerne i Udon Thani og Nhong Kai 
for at fejre jul på forhånd. Det var en velsignet tid sammen, og 50 fanger modtog Kristus som deres frelser. 
 
3. Julefejring for området 
Der vil den 19. december være den årlige julefejring for området omkring Fredens Stemme. Bed for 
begivenheden, og bed at julens budskab må berøre ikke troende, som deltager, så de ønsker at komme til 
at kende Gud og modtage Kristus på et tidspunkt. I år har Fredens Stemme ventet på støtte til 
arrangementet. Bed om Guds hjælp. 
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Må nåde, kærlighed og fred fra Herren være med jer i julen og det nye år.  
Glædelig jul 2019 og godt nytår 2020. 
 
I Kristi kærlighed 
Jeriya Sornmayura 
Direktør for Fredens Stemme 
 
Vidnesbyrd: 
1. Hr. Somnuek Suaebsan fra Payao provinsen. 
Tak til Gud. Jeg har haft problemer i mit liv, men nu har jeg det bedre. Der var en naturbegivenhed, som 
overgik mig. Mit hus blev ramt af et lynnedslag. Gud beskyttede os, og reddede alle, men ting rundt om 
huset brændte. Tak til Gud. Han beskyttede mig også, da jeg faldt ned fra et højt træ, og jeg stadig varr 
okay.  
 
2. Hr. Phumintr Janthathong fra fængslet i Nokorn Rachasima provinsen. 
Tidligere var jeg meget træt. Mit liv var i mørke, og ingen var opmærksom på mig. Det var grunden til, at 
jeg modtog Kristus. Min ven foreslog mig at modtage Kristus og begynde at studere bibelen. Dette har fået 
mig til at forstå, at jeg ikke er alene, men at jeg altid har Gud med mig. 
 
3. Hr Supan Sijang fra Pitsanuloke 
Tak for at sende mig breve engang imellem. Jeg og mine fængselskammerater gør godt på grund af Guds 
nåde og kærlighed. Vi har mulighed for at studere bibelen gennem Fredens Stemme, som giver os godt 
kendskab til Gud. Det styrker vort daglige liv. Tak til Fredens Stemmes team for at gøre gode ting for os. 
 
4. Hr. Vinai Jeknam fra fængslet i Roi Et provinsen 
Jeg var en dårlig person og jeg dræbte folk. Jeg var bange, at jeg efter døden ville komme i helvede. Jeg 
besluttede at bede Jesus hjælpe mig. Jeg ønsker at have evigt liv. Jeg tror nu på Jesus. 

 

 
Seminar på Fredens Stemme 
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Besøg i Udon Thani fængsel 

-------------------------------------------------------------- 
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