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Malmö, juni, 2020

Kära David Åverling!
Hälsningar från Sheraz, Shumila, Rhoda och Elia Josef Fazal i Rosengård,
Malmö!

Rhoda och Josef!
Prisa Gud att Rhoda kan fortsätta skolan och fått vara frisk under
coronaepidemin. Hon är verkligen en modig tjej och hon var inte rädd för det!
Nu väntar hon på sommarlovet. Be för henne att Herren ska beskydda henne
från coronavirus när hon reser med buss till skolan varje dag, och i själva
skolan.
Tack så mycket för ditt bönstöd angående Elias astma. Vi skickade honom inte
till förskolan på en månad eftersom vi var rädda för hans astma i samband med
corona, men den senaste månaden har han börjat gå på förskolan igen. Han är
frisk och gillar verkligen förskolan. Be för honom att Herren ska beskydda
honom från coronavirus, särskilt med tanke på han astma.
Outreach!
Tack så mycket för ditt bönestöd angående biblioteksmötet i Rosengård,
Malmö. Det är svårt att träffas i biblioteket nu på grund av coronavirussituationen, men vi är mer och mer aktiva i en WhatsApp-grupp. Under
Ramadan (muslimernas fastemånad) är mina muslimska vänner mer aktiva på
WhatsApp och vi har mycket tid till religiösa samtal och bibelstudier. 2 nya
muslimska bröder och 2 kristna bröder har gått med i vår grupp. Nu är vi 10
personer i gruppen ”Religious Talk” (religiöst samtal) och 10 i
bibelstudiegruppen. Be för muslimerna som lyssnar på Guds ord. Må Herren
förändra deras liv och hjälpa dem att acceptera Jesus Kristus som sin Frälsare.
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Skoan är stängd

Några dagar i veckan går jag min svenska-språkklass online. Jag kan inte gå i
skolan eftersom skolan är stängd och jag får inte möjligheter att träffa mina
muslimska vänner. Jag hoppas att språkkursen börjar snart och att jag får
möjligheter att träffa mina muslimska vänner igen i skolan. Be för de människor
som jag gav Nya testamentet, att de kommer att läsa det och att Herren
kommer att förändra deras liv.
Under denna Coronaepidemi fick jag möjligheten att dela fridens evangelium
via sociala medier med mina muslimska och kristna vänner. Vissa muslimska
vänner har aldrig hört Guds ord förut och de upplevde mycket tröst genom
Guds ord i denna panikartade situation.
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Cricket

På grund av corona har vi varit tvungna att ställa in vår cricketturnering under
påsk. Vi var också tvungna att pausa cricketträningarna under 3 veckor, men
nu har vi börjat igen två gånger i veckan. Färre personer kommer för att spela
men ibland kommer även andra klubbar till oss för att spela med oss. En dag
kom två killar från en annan klubb för att spela med oss. Efter cricketträningen
börjar vi samtala med de två muslimska killarna. Efter en kort tid gick
konversationen över till religiösa saker. Vi hade ett underbart samtal och efter
det gav jag dem en utmaning att gå med i vår religiösa gruppchatt. De har båda
gått med i vår Whatsapp-grupp.
En dag ringde jag till en av de två killarna som nyligen gick med i vår grupp och
under samtalet nämnde jag bara en bibelvers. Han sa till mig att han har en
bibel och han läser den! Sedan utmanade jag honom att gå med i min
bibelstudiegrupp också och han var mycket glad att få vara med i den. Be för
den muslimska killen att Herren kommer att förändra hans liv genom vårt
bibelstudium.
Två kristna bröder från muslimsk bakgrund började bibelstudier med mig. De
kämpade verkligen med att dela sin kristna tro med sina muslimska vänner och
familj. Deras muslimska vänner och familjemedlemmar var hela tiden på dem
genom svåra frågor om deras kristna tro. Nu studerar de bibeln med mig och
jag kan se en stor skillnad i deras liv. De är mycket frimodiga nu när de delar
sin tro med andra. Be för dem att Herren ska ge dem mer styrka och visdom
och att de kan dela sin tro med många andra muslimer.
Vårt svenska språkcafé påverkades också av corona, men från och med förra
månaden började vi igen genom ZOOM (online) en gång i veckan. Be för
caféet, att vi kan hitta svenskar som vill lära ut svenska, och att de invandrare
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Be för världen!
HELA världen påverkas av coronaviruset. Hittills är 6,1 miljoner människor
drabbade. 370 000 människor har dött på grund av coronaviruset. Be att
Herren ska vara barmhärtig mot hela världen, överallt.
Tacka dig!
Min familj och jag vill tacka dig för ditt bönestöd och din generösa gåva. Ditt
bönestöd och bidrag gör det möjligt för oss att förändra andra människors liv
och att verka för en väckelse i Rosengård, Malmö. Detta är endast möjligt tack
vare kraftfulla stöd i bön och omtänksamma bidrag. Vi hoppas på ert fortsatta
stöd i framtiden.
Än en gång, tack för ditt bönestöd och generösa gåva.
Vänliga hälsningar,

aningar för att kunna tjäna Herren i Sverige!Detta brev är fullt av utmaningar, men kanske är du
villig att hjälpa oss att möta dessa utm
"…be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende, så som har skett hos er”
(2 Tess. 3:1)

Registrera dig Form

Vision: Många asiatiska människor befinner sig utomlands för studier, arbete eller har bosatt sig
utomlands. Det är svårt för dem att ta emot Jesus Kristus i sina egna länder, men utomlands har
de full frihet att göra det. Vi vill verkligen nå dessa onådda folk utomlands. Vi lever i en
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Issues och som en familj når vi ut till vänner och grannar från muslimska,Translate
hinduiska och sikhiska bakgrunder. Vi bjuder in dem till vårt hem, bygger relationer med dem och
berättar om evangeliet.
Bakgrund: Vi har bott i Sverige sedan Jan 2012. Rhoda går i en svensk skola, Josef föddes här,
Sheraz arbetar deltid på OM Sveriges kontor med finans och Shumila tar väl hand om vårt hem
och familj. Sheraz anslöt sig till OM Pakistan i mars 2001 och fram till 31 December 2011 var han
Management Accountant med ansvar för övergripande finansiella frågor.
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