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Påven talade om kristen enhet med
trosrörelsepastorer
Deltagarna på Kenneth Copelands årliga pastorskonferens fick en oväntad videohälsning från påve
Franciskus. I den sju minuter långa filmen talar påven om kristen enhet samtidigt som han ber om förbön.
– Snälla be för mig. Jag behöver era böner. Jag kommer att be för er, det kommer jag att göra, men jag
behöver era böner. Och låt oss be att Herren förenar oss alla. Kom igen, vi är bröder ... låt Gud göra klart det
arbete som han har påbörjat, säger påven.
Filmen spelades in av Tony Palmer, biskop inom Communion of evangelical episcopal churches (CEEC), en
evangelikal episkopal grupp med anglikanska och keltiska rötter, den 14 januari.
Tony Palmer, som känner påven sedan flera år tillbaka, tog med sig filmen till Kenneth Copelands
pastorskonferens där deltagarna alltså fick möjlighet att titta på den. Efteråt förenades pastorerna i en bön för
påven och Tony Palmer filmade även en liknande videohälsning från Kenneth Copeland, med de församlade
pastorerna i bakgrunden, till påve Franciskus.
– Vi välsignar dig. Vi tar emot din välsignelse, det är väldigt väldigt viktigt för oss och vi välsignar dig med hela
vårt hjärta ... och vi tackar Gud för dig, sa Kenneth Copeland.
Efter pastorskonferensen för en dryg vecka sedan har påvens videohälsning fått stor spridning i sociala medier.
Att påven och Kenneth Copeland, som är en av de mer framträdande personerna inom den internationella
trosrörelsen, nu har välsignat varandra har kallats för ett historiskt och häpnadsväckande ögonblick.
77-årige Copeland har sin bas i Texas, USA. Men speciellt under Livets ords tio första år var han en stor
inspirationskälla för Uppsalaförsamlingen och i mitten av 1980-talet besökte han även Livets ord.
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