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VELSIGNET!
Nyt fra Roar Steffensen
Pendlermissionær til Peru

Det er en stor velsignelse at få lov at være pendlermissionær! Nogle vil nok mene – og 
kommenterer også på det – at det må hårdt at være hjemmefra så lang tid ad gangen. 
Andre tænker måske, at det må være lidt forvirrende at forholde sig til to jobs og to ar-
bejdsgivere osv. Og ja, selvfølgelig er der omkostninger forbundet med at være pendler-
missionær og rejse til Peru to gange om året i et par måneder i alt. Den største pris bærer 
nok dem, der er herhjemme og mangler mig i hverdagen. Her tænker jeg mest på fami-
lien, for menigheden bliver godt betjent af vores hjælpepræst. Og personligt har jeg ikke 
noget problem med at have to gode arbejdsgivere. Opgaver og arbejdstid i henholdsvis 
menigheden og LM er delt klart op, og begge steder ser man positivt på denne konstruk-
tion. På trods af, at der naturligvis er omkostninger, er det bare stadig en stor velsignelse. 
Det vil jeg gerne illustrere med nogle eksempler fra mine udrejser.

Menighed med vokseværk
I oktober var jeg nogle dage i Bogotá i Colombia på vej til opgaverne i Peru. Her besøgte 
jeg præsten Harold Arango og hans menighed. Dem har vi fået kontakt med, fordi han 
havde fundet mine undervisningsvideoer på spansk på YouTube. 
Nu har vi indgået et samarbejde, der betyder, at den lutherske kirke i Peru sender mis-
sionærer til menigheden i Bogotá fra midten af juni i år og to år frem. LM støtter også dette 
projekt økonomisk, så det har været muligt at finde nye lokaler til menigheden, hvor der er 
plads til at fejre gudstjeneste, og hvor der også er plads til lejligheder til missionærerne. 
Det var en stor oplevelse at møde den lille menighed. De udtrykte stor taknemmelighed 
og glæde over, at mennesker så langt væk som Danmark og Peru vil hjælpe dem. Jeg blev 
modtaget med megen varme og kærlighed og glæder mig til både at følge missionærer-
nes indsats og til at besøge menigheden igen til oktober. 

Kan det betale sig at besøge så lille en menighed?
I marts var jeg på besøg i menigheden i Tacna. En menighed, hvor der tidligere har været 
god tilslutning. Det var der ikke den weekend, hvor jeg besøgte dem. Blot et par styk-
ker plus præsten til bibelundervisning om lørdagen og kun lidt flere til gudstjeneste om 
søndagen. Spørgsmålet melder sig: Kan det betale sig at bruge tid og penge på at besøge 
så få? Det kan det nok ikke, hvis målestokken er penge og økonomisk vækst. Men jeg tror, 
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at der blev investeret meget i opmuntring og fællesskab med weekendens besøg. Netop 
der, hvor kårene er små, og forholdene er vanskelige, betyder det endnu mere at vise, at vi 
gerne vil være nær og bære byrden med vores peruanske brødre og venner. Det er også en 
velsignelse at kunne være noget for dem, der trænger til opmuntring. 

Ham fra videoerne!
Sidst i marts besøgte jeg menighederne i Mejía og Mollendo ved Stillehavskysten. Sær-
ligt i menigheden i Mejía er der en god og entusiastisk flok kristne, og de tager altid imod 
mig med megen kærlighed og glæde. Man kan kun blive glad og føle sig velsignet af at få 
lov at forkynde og undervise for dem. 
I Mollendo mødte jeg en dame, som jeg aldrig har set før. Da jeg gik frem for at prædike og 
lige ville præsentere mig selv, udbrød hun: Nåhh, det er jo ham med videoerne! Vi kendte 
ikke hinanden personligt, men hun havde set mig på undervisningsvideoerne. Det blev et 
godt og opmuntrende vidnesbyrd for mig om, at videoerne bliver brugt i menighederne. 
Da gudstjenesten var færdig, kom hun hen til mig og takkede for videoerne, for de havde 
været til god hjælp for hende. Og så sluttede hun af med at sige: Du må endelig lave nogle 
flere! Den opfordring tager jeg til mig med glæde. 
Dette er blot nogle eksempler på, hvor meget velsignelse jeg får lov at modtage gennem 
arbejdet som pendlermissionær. Tak for forbøn og opbakning. Jeg er ikke i tvivl om, at 
forbøn for kirken og brødrene i Peru og for mig og mit arbejde er afgørende for, at tingene 
lykkes, og at vi gensidigt kan opmuntre hinanden og modtage velsignelse igennem fæl-
lesskabet om Guds mission i Sydamerika. 

Kærlig hilsen Roar Steffensen
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