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glad höst!
En mycket spännande sommar ligger nu bakom oss, där
det har blivit många goda samtal och möten, både utanför
vår Cafébuss vid caféborden, samt inne i bussen. En styrka är
att vi som arbetar med Cafébussen är i olika åldrar och kommer ifrån olika länder. Då kompletterar vi varandra! Som två
tjejer sa spontant till mig en kväll. - Vad bra att ni är här och
vad bra att du i din ålder är här!
Många Biblar/ Nya testamenten har
blivit utdelade, samt DVD-filmen om
Jesu liv, som är på 24 olika språk, den är
så bra att få dela ut. Många muslimer
har med glädje tagit filmen till sig och
vi vet att de älskar att se film!
Av nåd har vi fått se några olika personer ta beslutet, att ta emot Jesus i
sina liv för första gången och det är
lika stort varje gång. Vi har märkt att
det har varit ”moget”, någon annan har
gjort förarbetet och nu så var det av
nåd, vår tur att få be för dem till frälsning. Det är ett stort steg, och när det
händer sent en fredagskväll känns det
efteråt som att all trötthet bara försvinner...
Bussen får också vara en träningsplats för att hjälpa kyrkans folk att komma ut och träffa andra människor. Det är också en stor glädje när man ser att

Kristen TV - helt utan månadskostnad!

kristna tar de första steget och ”vågar” börja inbjuda till gratis fika, och sedan börjar att samtala och få dela med sig, av
sin tro på Jesus.
Emmabodafestivalen är en plats som vi återkommer till,
gång på gång. Men vi är inte ensamma, ca 12.000 ungdomar
kommer dit till denna musikfestival i mitten av juli månad.
I vårt team på 12 personer, var det två nya personer med i
mogen ålder och vi låter dem berätta
om hur de upplevde dagarna. Först
berättar Lena Johansson ifrån Värnamo:
- Att följa med Bussmissionen några dagar borde varje församlingsmedlem - som klarar av att sova på annan
plats än i den egna sängen - göra.
Jag var med på Emmabodafestivalen.
Det är en förmån att få samtala med
människor och höra deras livsberättelser. Och det är faktiskt lättare att
prata om sin tro på Jesus med en hippieklädd ungdom, än med grannen
hemma på gatan. Utmärkt träning
som underlättar i de mer vardagliga
situationerna. Att dessutom få umgås
med de andra teammedlemmarna vid
bönestunder, måltider och diskning är en stor bonus. Jag fick
betydligt mer än jag gav!

Per Jönsson från Vrigstad berättar så här:
- I våras kände jag en längtan och en kallelse från Gud att följa med Cafebussen med team och vittna om Jesus. Ove nämnde att Emmabodafestivalen
kunde vara lämplig, så detta blev mitt första uppdrag med ”Bussen”. Jag hade
aldrig varit med om något liknande sätt förut att evangelisera. Det var fantastiskt härligt att få möta ungdomarna runt festivalen i deras miljö. Ungdomar som vi aldrig når innanför våra kyrkväggar kunde vi få samtala med, och
till och med ge bort ett Nya Testamente. Jag upplevde att många är både
öppna och nyfikna på vem Jesus är, och vad Han vill med våra liv. Tack också
till Pingstförsamlingen i Emmaboda för allt ni ställde upp med, för att vi skulle kunna vara med de här dagarna.
En del platser är mycket trånga att ta sig in med Cafébussen, den är ju ändå
”något stor”. Så var det i Göteborg och på Järntorget, när Göteborgs stad
hade Kulturkalaset. Smyrnaförsamlingen hade inbjudit oss igen att vara
med, under namnet ”Älska Göteborg”. Nu var det ett stort vägarbete med
avspärrningar, så det var en mycket smal infart och utfart till Olof Palmes
plats där vi fått tillstånd att vara. I en storstad så här träffar man många olika
människor och man får höra flera olika livsöden, där det är stor nöd. Ibland
behöver människorna bli utmanade, som den unga kvinnan som hade tidigare varit muslim, men nu inte ville ha något med Gud att göra. Men nu får
hon höra om Jesus och vad Han kan göra i människors liv. Samtalet avslutades med utmaningen till henne, pröva Jesus under tre månader! Och det
skulle hon göra...
En annan av de många upplevelserna under satsningen, Älska Göteborg
på Järntorget, hände på fredagsnatten utanför Cafébussen. Vid ett bord med
litteratur/ Biblar, står Karim som har ansvar för detta. Karim kommer från Iran
och var tidigare muslim, men kom till tro på Jesus när han kom till Sverige.
Denna fredagsnatten, kommer en man 27 år, fram till honom och frågar: Vad gör du här? Karim svarar att han har ansvar för böckerna. Då säger mannen att han var rasist och visar på sin arm en tatuering, ett hakkors. Mannen
säger vidare: - Jag hatar dig! Då svarar Karim: - Jag älskar dig! Det blev ett
samtal på ca 25 min och mannen som var rasist blev intresserad av Biblarna
som vi har på bordet. Det slutar med att han vill ha ett Nya Testamente och
tar emot det av Karim. Samtalet slutar med att de kramar om varandra! Detta
är att Älska Göteborg!
Tack för att du/ni är med och ber för oss, för vi vet, att det går inte en meter
utan förbön! Tack också för ert stöd ekonomiskt, det gör att vi kan rulla vidare. Din gåva behövs i arbetet, så att fler kan få höra om Jesus! Vi har haft
en del utgifter nu med service och reparationer av bussen, för den måste
underhållas, så vi kan köra vidare. Du som har företag, du kan vara med och
sponsra bussen med bränsle/diesel.
Glöm inte nu att anmäla dig till vår höstsamling om Evangelisation,
Uppdraget 2015 i Värnamo, 16–18 oktober. Mer information finns på:
www.uppdraget2015.se
Välkommen med!
Varma hösthälsningar från Bussmissionens styrelse genom
Agneta och Ove Jonsson

Ö n s k a r d u s t öd j a a r b e t e

Välkommen

t ekonomiskt?

med din gåva på Bussmissionens bankgiro 5736-0745 eller Swish 123 412 66 52
Önskar du/ni kontakt med Bussmissionen för besök av Agneta och Ove Jonsson
med Cafébussen på er ort, ring 073 - 99 77 600.
Hemsida: www.bussmissionen.se Epost: info@bussmissionen.se
Bussmissionen, Box 129, 568 92 Skillingaryd. Bussmissionens Swish-nr: 123 412 66 52

