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Hej tänkte skriva några rader från Spanien och om läget här. Hela landet är numera i
karantän. Gränserna är stängda och det är utlyst larmläge. För tio dagar sedan
utgick ett förbud att lämna hemmen. Ute på gatorna finns polis och militär som
kontrollerar att folk följer myndigheternas order. Det är enbart tillåtet att en per
familj åker för att handla mat eller till apotek. Om du fortfarande måste arbeta,
behöver du ett intyg att visa för polisen, att du arbetar och vart. Allt är stängt utom
matvaruaffärer, bank och apotek.
Idag den 25 mars är vi uppe i ca 47 000 bekräftat infekterade och ca 3 400 döda och
vi vet ännu inte när det kommer att vända. Vi har sett att även yngre personer
under 70 år också kan bli väldigt sjuka och hamna på intensiven. Två av våra nära
vänner och medarbetare har varit i kritiskt läge under några dagar. De är i 40 och 50
årsåldern. Igår fick vi veta att läget för dem båda är stabilt. Vi är så glada och
tacksamma att de kommer att överleva. Två pastors familjer vi känner har också
blivit infekterade, och vi hoppas och ber att de ska slippa bli allvarligt sjuka.
Själva försöker vi hitta en väg att leva någorlunda normalt i en rätt overklig
situation. I nuläget har vi ingen brist på mat och affärerna har i stort sätt allt. Tack
och lov är vi alla friska. Albin går i skolan på distans. Jag (Anna-Maria) och Ferro
jobbar hemifrån. Som församlingar försöker vi vara uppfinningsrika och hitta
lösningar. Vi kopplar upp med varandra i bön. Testar nya plattformar. Vi ringer till
varandra, gudstjänst och undervisning sker över nätet. Flera av våra bekanta i MC
världen har börjat söka Gud, vilket är glädjande.
Idag förlängde Spaniens parlament karantänen med ytterligare två veckor. Vi
kommer, med andra ord, att fortsätta under dessa omständigheter ända fram till 11
april. Vi får se vilka beslut som fattas för tiden därefter.
Böneämnen
Bed för Spaniens riksdag och regering om beskydd och vishet att kunna ta kloka
beslut som beskyddar invånarna i landet.
Bed för tillfrisknande för alla sjuka och svaga och att fler inte ska bli infekterade.
Bed att denna situation ska leda till att fler människor börjar söka Gud och blir
förvandlade.
Bed för alla församlingar, om Guds beskydd och att vi får nåden och möjligheten att
betjäna Spaniens befolkning på ett relevant sätt.
Vi står med er i bön för Sverige. Vi hoppas och ber att Gud ska beskydda Sverige och
att detta virus inte ska få lika stor spridning som här.
Guds rika välsignelse Ferro & Anna-Maria

