
- Tak for, at Romerbrevs-videoerne er færdige og snart klar til brug i kirkerne. 
- Tak for, at videomaterialerne godt modtaget kirkerne i Peru. Bed om, at det må blive til velsignelse. 
- Bed om, at mange flere i det peruanske folk og i vores lutherske kirke må gribe evangeliet.    
- Bed for IEL-P (den lutherske kirke i Peru), for dens præster og ledere og for missionærerne. 

Tak og bed... 

I Peru behøver man ikke altid planlægge lang tid i forvejen. Til Romer-
brevskurset i januar kom nogle af eleverne fra en luthersk søsterkirke 
til den kirke, LM arbejder sammen med. De var gamle bibelskolestu-
denter fra min missionærtid, og det var første gang i ti år, vi så hinan-
den, så der var en del gensynssnak!  

Da de hørte, at min undervisning i Juliaca ugen efter var aflyst, fik de 
hurtigt arrangeret et mini-bibelkursus i deres kirke. Mandag aftalte vi, 
at jeg skulle komme og undervise torsdag, fredag og lørdag i samme 
uge. Og kirken var fyldt alle aftner. Da præsten skulle runde af den 
sidste aften, sagde han: Vi har ikke lyst til at stoppe nu! Det er så 
godt at høre evangeliet!  

Bekymring og behov 
Der var mange af sådanne gode oplevelser på årets udrejse, og jeg fik 
flere muligheder for at forkynde og undervise. Jeg fik bekræftet, at 
videomaterialet bliver godt modtaget, og at der er brug for god, bi-
belsk undervisning. Så jeg kom hjem med mange glæder og megen 

lyst til at forsætte. Jeg har heller ikke lyst til at stoppe  

Samtidig plager mig lidt, at der ofte ikke kommer så mange fra vores 
egen kirke til kurserne på SETELA og til anden undervisning. Der ser 
ikke ud til at være så stor sult efter evangeliet.  

Vi har ikke lyst til at stoppe! 
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Der kan være mange grunde til, at det er sådan. Fx at mange foræl-
dre gør alt for, at deres børn kan få en universitetsuddannelse og er mere optaget af dette end af at vise de unge 
hen til trofasthed i kirken. Det høje konfliktniveau kan også bevirke, at evangeliet har svært ved at slå rod i folk.  

Selvransagende må vi spørge, hvordan det står til hos os selv? Har vi sult efter evangeliet? Prioriterer vi Guds ord? 
Men selv om den åndelige tilstand i kirken i Peru bekymrer mig, er der heldigvis også mange gode, evangeliske folk 
og tegn på positive tendenser. Og det faktum, at mange måske ikke har grebet evangeliet, er for mig endnu et tegn 
på, hvor stort behovet er for grundlæggende bibelundervisning og mere evangelieforkyndelse - også vha. videoer.  

Romerbrevsvideo klar 
I sidste uge fik jeg at vide, at de to første dele af Romerbrevet, som vi filmede i Peru i februar, nu er færdigredige-
rede, og at resultatet er blevet godt. Jeg har også netop modtaget korrekturen til arbejdshæfterne til disse to mate-
rialer, så nu er de  meget snart klar til at blive taget i brug i kirken. Sidst i juni har jeg igen en uge, hvor jeg arbej-
der på projektet, og der skal jeg arbejde videre med tredje del af Romerbrevet - og forhåbentligt færdiggøre det.  

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. Her kan I også finde en ny missionssang, jeg har skrevet. Brug den gerne! 

Kærlig hilsen  

Videoundervisning i kirken i Tacna 
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