
- Tak for, at det går godt på min udrejse, og at der er god tilslutning til undervisning, kurser og prædikener. 
- Tak for, at videomaterialerne bliver brugt i kirkerne i Peru. Bed om, at det må blive til velsignelse. 
- 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... 

Jeg har nu været i Peru i snart 3 uger, og der har heldigvis været me-
get at se til. Det meste har været planlagt, men der kommer altid no-
get til hen ad vejen. Nogle ting ændres eller aflyses, og så må man 
være klar til tage imod nye udfordringer. Men stort set er det, der var 
planlagt gået godt. Den væsentligste ændring er, at det kursus, jeg 
skulle have holdt i Juliaca i denne uge er aflyst pga. for få studenter. 
Så jeg er blevet i Arequipa og har fremrykket optagelsen af Romer-
brevsmaterialet til denne uge, ligesom jeg har sagt ja til et kursus i en 
anden luthersk kirken i byen torsdag, fredag og lørdag.   

Ved Stillehavet 
Den første weekend her tilbragte jeg i Tacna i det sydlige Peru, hvor 
jeg underviste i en af kirkerne. Det var bl.a. en introduktion til video-
materialet over Galaterbrevet.  

Weekenden efter var jeg på lejr på kirkens lejrplads ved Stillehavet 
med en menighed her fra Arequipa. Det var også Galaterbrevet, jeg 
underviste i, dog uden video. Der var en del nye med, som ikke var så 
vant til undervisningsformen, så det blev mere en gennemgang af 
centrale begreber i brevet og meget spørgsmål/svar. Der var flere 
grundlæggende ting, som vi måtte gennem flere gange. Men lydhør-
heden og interessen for at høre evangeliet var stor. 

Og så blev det også til et dejligt gensyn med Stillehavets store bølger, 
som jeg nyder at kaste mig rundt i.  

God tilslutning til Romerbrevskursus 
Ugen mellem de to nævnte weekends underviste jeg på det teologiske 
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seminariums sommerkursus her i Arequipa. Jeg havde Romerbrevet om morgenen og Efeserbrevet om eftermidda-
gen. Særligt til Romerbrevsundervisningen var der rigtig god tilslutning. I løbet af ugen nåede vi op på 22 elever.  

I dag er vi begyndt at filme Romerbrevsmaterialet. Vi blev færdige med første del, på trods af en god pause midt på 
dagen. Pludseligt lød der nemlig høje skud uden for. Det var en procession eller lignende i en nærliggende bydel, 
hvor man i mere end en halv time affyrede meget larmende fyrværkeri. Nok er evangeliet en stærk kraft, der kan 
sprænge selv døden, men det var ikke lige hensigten, at det skulle illustreres med høje brag på videoen! I morgen 
skal anden del filmes, og vi håber på roligere forhold.  

Besøg 
Midt i det tætte program bliver der også tid til at besøge gode venner, møde gamle kolleger og brødre fra kirken. Og 
på lørdag får jeg selv besøg, for da støder min kone Merete og vores yngste søn, Hjalte, til mig her i Arequipa. Og 
så bliver der også tid til et par fridage, inden den sidste weekend med undervisning. 

Tak for forbøn og medleven. På bloggen på missionsprojektets hjemmeside, kan I læse meget mere om oplevelser 
og refleksioner og møder med mennesker i løbet af mit ophold her. Find det på www.roarsteffensen.wix.com/peru.  

Kærlig hilsen  

Roar prædiker på en menighedslejr  

ved Stillehavskysten. 
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