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Fra: e.i.bjorsted@webspeed.dk
Sendt: 9. juli 2021 01:09
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 meget. 
Guds fred  
Ingolf Bjørsted 
------------------------------- 
Missionsforbundets Internationale Mission. 
Orienterings- og bedebrev d. 8. juli 2021 fra Fredens Stemme, Thailand. 
 

Kære venner i Kristus, 
Hilsen fra Voice of Peace! Jeg håber, at I alle klarer jer godt. Ved Guds nåde og 
omsorg klarer VOP-personalet og jeg os fint.   Vi (ThaiPeople) lever stadig 
med  alvoren, frygten og angsten for COVID-19-situationen, ikke kun 
oplysningerne om de, der er påvirket af  virussen, 
og dem der er døde, men også at der er forvirring 
og kaos om vaccination. 
 

Ved Guds hjælp, er vi stadig ved godt helbred. 
Vi  benytter denne mulighed for at sende og dele 
Kristi fred til mennesker gennem vores 
medieproduktion. 
 

Jeg takker Gud dagligt, at VOP’s nye unge 
personale er engageret i at tjene i Guds medie-
mission, og de arbejder effektivt og 
helhjerter.  Jeg er meget 
glad for at se dem vokse 
fysisk, mentalt og åndeligt. 
Gudskelov,  at de er blevet 
formet og udviklet af Ham 
gennem mange situationer, 
især gennem denne COVID-
19-situation. 
Dette er min store byrde at 
være på Voice of Peace som 
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Guds medarbejder. Jeg bliver 64 år d. 22. juli 2021.  VOP’s unge medarbejdere vil 
ikke kun være gode og engagerede medarbejdere, men de vil vokse til at være 
ledere for medie-missionen, og på Guds måde.  
 

Bed venligst for disse emner: 
1. Bed for mig, Jariya ,  om styrke, 

sundhed og Guds visdom til at 
styre  og udvikle  VOP på den 
rigtige måde   midt i COVID-19-
situationen. 

2. Bed for det nye partnerskab i 
USA, der blev indgået om at 
støtte det nye 
projekt  "Fred  være med  dig: Der Proklamerer Fredens Person". Bed om, at 
Gud vil røre udvalgets hjerter, at alt vil gå i gang som aftalt og planlagt. 

3. Bed for VOP nye bogholder: Jew har haft dette job i mange år. Hun er nu 
67 år, og har ikke et godt helbred, så hun er gået på pension. Bed om, at vi 
får fundet en ny, som skal være den rigtige i Guds øjne til  denne vigtige 
position.  

4. Bed for Somwang  og fangerne:  Han kan stadig ikke komme ind i fængslet 
for at undervise og prædike. Bed om, at Gud vil vejlede ham til at hjælpe 
fangerne på andre måder. Mange fanger i Thailand er påvirket af  COVID .
Bed om  Guds beskyttelse. 

Vidnesbyrd 
1. Mr. Tas Promsrichan fra Nakorn Rachasima Fængsel 

Hej Voice of Peace!  Tak, fordi I har sendt os en lektion gennem posten, så jeg kan 
lære om Jesus Kristus, som underviser i sandhed, håb og sand fred. Jeg tror nu, at 
Jesus Kristus er Guds Søn og Frelseren. Dette fik mig altid til at stole på ham, selv 
om jeg måske har været en synder i fortiden, men jeg tror, at han døde på korset 
alle mennesker i verden, herunder mig.  Jeg er taknemmelig for, at han altid lytter 
til mine bønner. Tak for den ubetingede kærlighed.  
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