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Nyheter

Bonnke talar på Harvest cry
Förutom att Reinhard Bonnke talar på Världspingstkonferensen i augusti blir han också avslutningstalare
på Mission SOS konferens ”Harvest cry”. – En större ära kan man knappast tänka sig, säger pastor
Samuel Willkander.
Det var Reinhard Bonnke själv som frågade om han inte kunde få komma till den nystartade SOS Church
och predika söndagen den 29 augusti. Han var redan inbokad på Världspingskonferensen i Stockholm men
hade söndagen fri.
Och det var inte svårt för missionsorganisationen som sedan ett halvår också är en kyrka i Stockholm att
svara ja på frågan från världsevangelisten.
– Det känns väldigt spännande såklart. För oss som missionsorganisation har Bonnke varit en stor förebild
ända sedan vi startade. Han är lite grann som en andlig pappa, säger Samuel Willkander som är den av
församlingens pastorer som på ett särskilt sätt har ansvar för församlingsbygget i Stockholm.
Han berättar att församlingens grundare och föreståndare Johannes Amritzer ofta träffar Reinhard Bonnke
och har honom som mentor.
Till följd av Bonnkes fråga om att komma och predika har SOS flyttat sin årliga missionskonferens "Harvest
cry" till augusti i stället i maj.
– Det passar bra att vi gör det som ett större event i samband med att vi också firar ett år som församling,
förklarar Willkander.
Var konferensen hålls är dock inte klart. Man letar efter en lokal för mellan 1000 och 2000 personer.
– Eftersom SOS Church inte är en jätteförsamling så har vi inte världens största ekonomi heller.
Han säger dock att organisationens församlingar alltid går runt och att det finns en förhoppning om att
kunna skicka med en stor gåva till Bonnkes arbete som "tack för allt gott de gjort och gör".
SOS Church har som vision att vara en internationell församling.
– Det finns många som kommer från totalt icke-kristna områden, men också de som kommer från kristna
kulturer, som inte känner sig hemma här i Sverige. Där är vårt ansvar, säger Willkander.
Och det är också där han hoppas att Bonnke sa kunna ge mycket.
– Vi hoppas att han ska tända Sverige och Stockholm för världsmission. Men också ta ett större ansvar för
Sverige.
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