
- Tak for, at der er givet gave-tilsagn nok til at dække årets budget.  
- Tak for, at materialerne bliver brugt i kirkerne i Peru. Bed om, at det må blive til velsignelse. 
- Bed om, at jeg må få de givere og sponsorer, der er brug for til de kommende år. 
- Bed om, at mange flere i det peruanske folk må møde og tage imod evangeliet.    
- Bed for IEL-P (den lutherske kirke i Peru), for dens præster og ledere og for missionærerne. 

Tak og bed... 

Den nye bibelskole i Arequipa er godt på vej mod afslutningen af sit 
første år. LM-missionærerne Rolf og Mirjam Leinum har stået for op-
bygningen og ledelsen af skole. Det første hold består af 12 elever fra 
både Peru og Bolivia. De har mødt mange forskellige bibelske fag 
samt mere praktiske tjenestefag. Videomaterialet til Galaterbrevet bli-
ver også brugt på bibelskolen, da eleverne anvender videoerne som 
bibelstudiemateriale. 

Klare forklaringer 
Karen Mariza Huancca fra Juliaca er en af eleverne på bibelskolen. For 
hende er det vigtigt at læse Guds ord jævnligt. Ikke bare for at læse 
det, men for at forstå ordet, så vi kan omsætte det i praksis. Hun for-
tæller: ”I videoen kan vi se og høre klare forklaringer, som hjælper os 
til at forstå ordet bedre.” 

Minder om det vigtige 
Til videoerne hører der også et lille studiehæfte med spørgsmål til 
samtale og refleksion. Karen fortsætter: ”Hæftet styrker det, vi hører, 
og minder os om de vigtige punkter.” 

Selve formen med både noget visuelt, noget hørbart samt et hæfte til 
samtale, virker ifølge Karen også efter hensigten. ”Som vi siger her, så 
er et nemt at huske noget, som vi ser og hører,” fortæller hun. ”På 
den måde kan vi også bedre omsætte det i praksis i vores liv,” slutter 
Karen Huancca. 

Video med elever 

Videoer på Bibelskole 
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Bibelskolen har også selv lavet en lille video med interviews af et par 
af eleverne, der fortæller om deres oplevelse af at gå på skolen. Den 
kan ses ved at følge dette link: Video. 

Bed om, at eleverne må få sluttet skoleåret godt af, og at de må vende hjem til deres egne menigheder fyldte af 
nåde og tro og med udrustning til at tjene. 

Status lige nu 
I uge 41 fik jeg skrevet manuskript til næsten hele anden del af Romerbrevet. Der mangler kun en enkelt lektion. 
Jeg har også fået lavet en aftale med min gamle sproglærer fra sprogskolen i Arequipa, om at hun retter mine ma-
nuskripter igennem. Det højner kvaliteten af materialet, når der er professionel og dygtig korrekturlæsning. 

Næste projektuge bliver i uge 50, hvor jeg skal skrive anden del færdigt, samt have indføjet rettelser m.m. så alt er 
klar til at tage med, når jeg rejser til januar.  

TAK for al jeres forbøn, støtte og opbakning. Følg med på Peru-bloggen på www.roarsteffensen.wix.com/peru, hvor 
I kan  læse mere om projektet.  

Kærlig hilsen  

Roar og Karen Mariza Huancca (t.h.) sammen  

med to andre elever fra Escuela Bíblica. 

http://www.autosuper.dk/
http://www.dlm.dk/
http://roarsteffensen.wix.com/peru#!video/cyu3
http://www.roarsteffensen.wix.com/peru#!blog/c1eto
http://www.roarsteffensen.wix.com/peru
http://www.lme.dk/

