
Alfas del Pi, 21. marts 2020 
 
Kære venner i LM 
 
Hvis en engel går ved hans side,  ”…for hos dig er livets kilde, 
en talsmand, én ud af tusind,  i dit lys ser vi lyset.” 
som forkynder mennesket, hvad ret er,  Salme 36,10 
og som forbarmer sig over ham og siger:  
”Fri ham fra at gå i graven, 
jeg har skaffet løsepenge!”  
da bliver hans krop friskere end i ungdommen.  
Job. 33,23-24. 
 
 
Den 1. marts skrev jeg et brev til jer, som jeg aldrig fik sendt. Den forgangne uge har imidlertid hos 
os såvel som hos jer vendt op og ned på hverdagen. Derfor prøver jeg at samle op på det, jeg skrev 
og tilføjer, hvordan situationen er nu - første uge inde i corona-karantænen. Da brevet således er 2 
breve i 1, får I hele to bibelvers! og en lidt lang mail. 
 
Vi er taknemmelige over, at I vil hjælpe os med at bede for de personer og sager, vi lægger frem 
for jer. Det er en lettelse for os at kunne deles med jer om bede-opgaven.  
 
Vi er kommet til at holde meget af en familie, som vi har kendt, siden vi flyttede til Spanien. De har 
givet tilsagn om, at vi og I må bede for dem. Monica og Fernando og deres børn: Claudia, 
Fernando, Carlos og Alejandro. De kom forbi en dag sidst i februar for at tale med os og, for at 
børnene kunne lege. Monica er sygeplejerske på det nærmeste sygehus i Villa Joyosa. Både 
Monica og Fernando er meget omsorgsfulde personer. Under besøget fortalte hun, at hun altid 
har været bange for døden: ”Jeg er en der trøster andre, når de er syge og skal dø, og fortæller 
dem, at alting nok skal gå, men jeg har ingen, der trøster mig (i den henseende).”  

Vi har fået lov at bede for hendes far, som blev behandlet for kræft i efteråret, men 
som gentagne gange har været indlagt efter afslutningen på sin behandling pga. influenza o. lign.. 
Det er som om han har mistet det gode helbred og også modet, og det bekymrer naturligvis.  

Den yngste dreng i familien, Alejandro på 1½ år, skal sandsynligvis opereres for at 
redde sin ene nyre, og herudover er familien pressede økonomisk, selvom de begge arbejder 
meget. Alle disse forhold, som er trængsler, er opstået, mens vi har kendt dem, og vi ser det som 
et resultat af forbønnen og Guds indgriben. Gud kalder på dem, tror vi. Vi ved, Han vil, at de skal 
søge Ham, der er al trøsts Gud (2. Kor. 1,4). Vi må bede om, at Gud vil læge Monicas far og 
Alejandro og skabe troen på Jesus, som den der kan frelse og helbrede helt og fuldt. Vi må bede 
om, at det må ske, før det er for sent. Efter corona-udbruddet bliver sygeplejersker nogle steder 
bedt om at blive permanent på sygehusene for ikke at bære smitten med hjem til deres familier.   
  
En anden kvinde, som jeg vil spørge jer om at bede for, mistede sin far i efteråret, meget 
pludseligt. Det er en enorm smerte for hende. På stranden for nogle uger siden talte vi om den 
frygt, smerte og ulyst til livet, som døden giver. Hun spurgte så, om vi ikke havde en stærk tro på 
Gud. Jeg svarede, at det ikke var troens styrke, det kom an på, men hvem og hvad vi troede på. 



Hertil svarede hun: ”Ja, men man må jo nødvendigvis have troen”. Hun vidste altså, at hun må 
have troen for at finde trøst. Jeg er usikker på, om hun er klar over, hvordan troen kommer og, at 
det afgørende er, hvad troen retter sig imod. Vil I bede om, at hun og hendes familie må se, at de 
er syndere, der har brug for Guds frelse. Hendes mand og svigerfamilie er fra Norditalien. 
 
Herudover vil jeg nævne en muslimsk kvinde og hendes familie, jeg til daglig taler med. Deres søn 
Rayyan går i klasse med vores Samuel. Bed om at de må se, at Jesus er Guds søn og ikke bare en 
profet.  
 
Sarepta har aflyst al undervisning og arrangementer på både norsk og spansk for ubestemt tid. De 
besøgende fra Norge afbestilte deres ophold, da corona-epidemien begyndte at sprede sig. Det 
betyder, at disse indtægter udebliver. Til gengæld har Sarepta oplevet, at flere ønsker at blive 
støttemedlemmer. Den spanske linje må ikke fortsætte pt. pga. karantænen.  

De fleste ansatte er kommet på orlov, mens de mere ”udsatte” medarbejdere får lov 
at beholde deres job og løn så længe som muligt. Omslut alle medarbejderne i bøn, så Sarepta, der 
stadig er i opstart og har en skrøbelig økonomi, kan få lov at være redskab for Gud. 

Vi spurgte Arild som er centerleder på Bibelcentret om han havde noget, vi skulle 
bære frem i forbøn: 

”Når det gjelder bønneemner tenker jeg på at Guds ord må få nå inn i hjertene til alle 
de som nå følger bibelundervisningen på nett! Ellers er det vår bønn at coronaviruset må gi seg og 
at vi kan få starte opp med leirer, bibelsommer og det som er planlagt fremover, men først og 
fremst at Guds vilje skjer for hver og en av oss! Ønsker dere Guds rike velsignelse!” 

 
Vores præst i IELE, den evangeliske lutherske kirke i Spanien, Felipe Lobo, er rejst til Madrid og 
beder os huske følgende i bøn:  

- Fred i IELE 
- Jose Luis og hans hustru Elena. Jose Luis er præst i IELE i Valencia. Begge er syge, 

ikke af corona, men Jose Luis har lungebetændelse.   
- Tildeling af passende lokaler til afholdelse af gudstjenesterne i IELE, som ellers 

foregår i hjemmene. 
- At de nye medlemmer i IELE må blive godt integreret, og at de ”gamle” 

medlemmer må samles om Guds ord regelmæssigt. 
 
Endvidere, vil I bede om, at når der kommer en lejlighed til at dele Guds Ord med nogen, også må 
komme de ord, der skal siges og frimodighed til at sige dem? 
 
Det bliver alt for denne gang.  
 
Kærlig hilsen  
Johannes og Maria, Immanuel, Samuel, Jakob og Elias 

 


