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Malmö, december, 2019

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

Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett gott nytt år!

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 Sverige. Detta är endast möjligt tack vare
kraftfulla stöd i bön och omtänksamma bidrag från människor som du. Vi
hoppas på ert fortsatta stöd i framtiden.
Än en gång, tack för ditt bönestöd och generösa gåva.

Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett gott nytt år!
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Rhoda och Josef!

Tack så mycket för era böner för Rhoda som har anpassat sig mycket bra i sin
nya skola. Hon har hittat en mycket god vän i skolan och är äntligen glad över
tillvaron. Vi känner att hon har förlorat en del av sin motivation för kyrkan. Vi
tror det kan bero på att vi inte har en kristen gemenskap runt oss i det här
området. Be för henne att hon ska hitta motivation för kyrkan.
Elia kämpar med sin astma igen trots att läkaren har ökat medicineringen.
Under en månad har han skrikit mycket, särskilt när någon besöker vårt hem.
Och även när vi som familj besöker någon. Be för honom att hans astma kan
kontrolleras igen och att han kommer att anpassa sig till andra när de besöker
oss eller vi besöker dem.
Outreach!

Tack så mycket för dina böner angående Rosengård, Malmö biblioteksmöte.

Tack så mycket för dina böner angående Rosengård, Malmö biblioteksmöte.
Som jag nämnde i mitt senaste bönebrev stördes mötet av en kille i början av
juli. Jag skickade mitt bönebrev den 1 september 2019, den 2 september 2019
kom killen tillbaka och han skämdes så över vad han gjort mot mig i juli. Vi tog
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i vår grupp. Det hände med stöd av dina böner eftersom jag
tänkte mycket på honom men jag var inte säker på om han skulle komma
tillbaka till vår grupp. Det är ett mirakel för mig. Så ditt bönestöd är mycket
viktigt för det här arbetet. Jag utmanade till min grupp på Rosengårds bibliotek
för bibelstudier och de accepterade det. Vi började vår bibelstudie som en
grupp från 19 september och det går mycket bra. En muslimsk kille från vår
grupp fick avslag på sin asylansökan men han fick tillstånd att överklaga. Be för
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honom att han kan lämna in sitt överklagande i tid och att hans ärende kommer
att godkännas.

Jag har fått en ny pakistansk muslimsk vän.

Tack så mycket för dina böner för min pakistanska, muslimska vän som flyttade
från Grekland till Sverige. Han fick ett jobb av Herrens nåd och med dina böner
är hans familj (fru + 2 barn) tillbaka i Pakistan. Hans familj kontaktade
handläggarna för den svenska visumprocessen men de kräver mycket pengar
(800000 sek) för visumprocessen. Han var så orolig och berättade detta för mig
och jag sa till honom att jag kan hjälpa honom med att ansöka om visum för
hans familj utan några avgifter. Han var mycket glad över det. Så jag
förberedde papper för hans familj och vi ansökte om visum för dem från
svenska myndigheter. Genom Herrens nåd hade familjevisumet godkänts inom
en månad. Han är mycket tacksam för all hjälp som jag kunde ge honom. Han
sa till mig att jag inte är hans vän utan hans riktiga bror och han kommer aldrig
att glömma de områden där jag hjälpte honom. Prisa Herren! Hur Gud öppnade
dörren för sin familj.
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Inomhus cricket praktik

Tack så mycket för ditt bönestöd angående cricketklubben. Jag har en mycket
bra vänskap med medlemmarna i klubben, särskilt med vår klubbordförande.
Klubbens ordförande gav mig fria händer att organisera ett cricket-evenemang,
i oktober organiserade vi en cricketorientering och vi erbjöd platser för alla som
ville gå med i vår cricketklubb. Många asiater kämpar med sina visum, att hitta
jobb och lägenhet att bo i etc. Vi hoppas att de genom idrott kan släppa
stressen. I december 2019 kommer vi att organisera en julkricket-turnering.
Oftast spelar icke-kristna människor cricket i vår klubb och i andra klubbar. Det
kommer att vara första gången i vår stad och i Sverige att vi ska arrangera en
julkricket-turnering. Kom ihåg den händelsen i dina böner.
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språkcaféet

Nyligen startade vi ett språkcafé en gång i veckan med samarbetet med
Wesley Church i Rosengård, Malmö. Vi hoppas att vi genom det caféet
kommer att få mycket god vänskap med icke-kristna. Vänligen be för det caféet
att vi kan hitta troende som är villiga att frivilligt hjälpa de deltagare som vill lära
sig det svenska språket och att invandrardeltagare kommer att lära sig svenska

och att vi kan
få möjlighet att bli vänner med dem och kunna dela med
Past Issues
evangelium med dem.
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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
mångkulturell stadsdel och som en familj når vi ut till vänner och grannar från muslimska,
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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