
Hillsong - ett Nätverk 

http://myhillsong.com/ - BRIAN AND BOBBIE HOUSTON – PRESIDENTS OF HILLSONG COLLEGE AND SENIOR PASTORS 

OF HILLSONG CHURCH 

PRESIDENTER/ORDFÖRANDEN FÖR HILLSONG UNIVERSITETET OCH HUVUDPASTORER I HILLSONG KYRKAN 

http://www2.hillsong.com/college/default.asp?pid=2654 - Bachelor of Contemporary Ministry 

The Bachelor of Contemporary Ministry (BCM) is designed to prepare students for ministry in the Church of the 21st 

Century: a church that promotes social justice, relates to the global community, engages today’s youth and encourages 

new ways to worship our God. It is a dynamic and inspiring program that allows you to choose the unit areas that are 

most suitable to prepare you for your unique calling in ministry.  

The BCM prepares you to take an active role in shaping your world as a pastor, church leader, church planter, global 

missions leader, social entrepreneur, bible college lecturer, workplace pastor, and more. You can structure the degree 

to make it just right for you. 

This award is designed and delivered by Alphacrucis, on the Hillsong College campus.  

Kandidat för Samtida Ministry/Tjänst ("akademisk" examen) 

 The Bachelor of Contemporary Ministry (BCM) är utformad för att förbereda studenterna för tjänst i tjugohundratalets 

kyrka: en kyrka som främjar social rättvisa, relaterar till det globala samhället, engagerar dagens ungdomar och 

uppmuntrar nya sätt att dyrka vår Gud. Det är ett dynamisk och inspirerande program som låter dig välja på områden 

som är mest lämpade att förbereda dig för din unika kallelse i tjänst. 

KJ: Jag saknar att de inte har med att de vill ”relatera till Guds Ord” för att ”förmedla Hans Sanningar till en förlorad 

värld”!!! 

BCM förbereder dig att ta en aktiv roll i utformningen av din värld som pastor, kyrklig ledare, kyrkoplanterare, ledare 

för global mission, social entreprenör, Bibel Universitetslektor, arbetsplatspastor och mycket mer. Du kan organisera 

examen för att den ska passa perfekt dig. 

 Denna utmärkelse är utformad och ges av Alphacrucis på Hillsong College campus. 

(KJ:  http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Cross_College - Alphacrucis 

It offers various programs, from certificate through to masters level study. The college ethos is based in a Pentecostal 

/Charismatic orientation. 

Den erbjuder olika program, från intyg fram till studier i magisternivå. Universitetets etiska grundsyn är baserad på en 

pingst/karismatisk inriktning.) 

Vad som framkommer av denna artikel, så är Hillsongs också ett ”Nätverk”: 

http://www.dreems.org/?page_id=366  - Peringe Pihlström - Vertikalismens ledarskap 

7. Idag förekommer tusentals apostoliska nätverk, av vilka de mer organiserade framträder som Peter Wagners nya 

apostoliska reformation, New Frontiers International med Terry Virgo i ledningen. Dessa är dock bara toppen på 

isberget. De flesta namnkunniga förkunnare som förekommer på God TV eller besöker de större konferenserna runt om 

i världen inklusive Sverige har idag ett nätverk av församlingar kopplade till sin apostoliska tjänst. Många av dem 

använder sig även av titeln ”apostel”, något som exempelvis den tidiga pingströrelsen avvisade kraftigt. 

http://myhillsong.com/
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8. I Sverige uppträder idag en hel rad församlingsbildningar som passar in i det här mönstret. Kopplade till NFI, 

Hillsongs, Salt & Light eller andra liknande nätverk har pastorerna ett räkenskapsansvar och en mentorsrelation till 

ledarna för de stora flaggskeppskyrkorna som är motorn i nätverket. På flera sätt är detta efterkarismatikens 

samfundsbildningar, med liknande argument för deras tillkomst, men med en annorlunda beslutsprocess och 

inflytandemöjlighet. 

9. Ett intresse av ”kolonisering” finns ibland i nätverken. Att vara ett internationellt apostoliskt nätverk är en ambition i 

sig och skapar församlingsplanteringar som snarare är kloning av en modell inspirerad av flaggskeppskyrkan, snarare 

än en kulturellt anpassad modell. En McDonalisering av församlingsplantering, eller kanske IKEA-ideologi för 

församlingsstarter. I ”Urban Areas” runt om i världen finns naturligtvis en kulturell likhet som gör att samma metoder 

som fungerar i London kan i någon mån tillämpas i New York, Singapore och i Sydney. Samtidigt finns naturligtvis en 

betydande risk för den lokala församlingen i detta att bli ett brohuvud för apostoliska ambitioner i nätverket. 

Så jag sökte ”Hillsongs Network” och gissa vad jag fann? 

https://hillsongnetwork.com/ - Hillsong Leadership Network 
There is something very powerful about a collective group of people unified in spirit and cause. A unity that 
ties together churches of all sizes and denominations to see real and eternal impact in our communities, 
cities and nations. 
Together, as individual believers and churches, we have the opportunity to bring answers, hope and love to a 
world seeking truth.  
We would love to connect, encourage and invest in you through the Hillsong Leadership Network, as together 
in partnership, we advance His Kingdom on earth. 
God bless, Brian & Bobbie 
Hillsong Ledarskap Nätverk 
 Det är något mycket kraftfullt med en kollektiv grupp människor förenade i ande och ändamål. En enhet 
som binder samman kyrkor av alla storlekar och kyrkosamfund för att ordna med evig inverkan i våra 
samhällen, städer och nationer. 
 Tillsammans, som enskilda troende och kyrkor, har vi möjlighet att bringa svar, hopp och kärlek till en värld 
som söker sanningen. 
 Vi skulle väldigt gärna vilja förenas med, uppmuntra och investera i dig genom Hillsong Ledarskaps Nätverk, 
då vi tillsammans i partnerskap för fram Hans Rike på jorden. 
Guds välsignelse, Brian & Bobbie 
KJ: enhet av alla storlekar och kyrkosamfund = EKUMENIK!!! 
 
Här finns massor av länkar gällande Hillsong...http://www.rickross.com/groups/hillsong.html  
Dessa länkar från: http://www.rickross.com/ - Welcome to the Rick A. Ross Institute of New Jersey 
An Internet archive of information about cults, destructive cults, controversial groups and movements.  
The Rick A. Ross Institute of New Jersey (RI) is a nonprofit public resource with a vast archive that contains thousands of 
individual documents. RI on-line files include news stories, research papers, reports, court documents, book excerpts, 
personal testimonies and hundreds of links to additional relevant resources. This Internet archive is well-organized for 
easy access and reference.  
Information that can help you analyze and/or respond to a specific situation that may involve a destructive cult, group 
or leader. 
The purpose of the Network is twofold: First, it provides a resource for people interested in controversial groups. The 
Cult News Network receives submissions from countless sharp-eyed Internet users all over the world, casting a wider 
net than general news services and spotlighting overlooked, hard-to-find information.  
The second purpose of the Network is to be fun! The Network encourages users to participate through free 
membership, and offers an interesting, often amusing source of ever-changing content.  
Välkommen till Rick A. Ross Institute i New Jersey 
 En Interne arkiv med information om kulter, destruktiva sekter, kontroversiella grupper och rörelser. 
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 Rick A. Ross Institute of New Jersey (RI) är en ideell allmän resurs med ett stort arkiv som innehåller tusentals enskilda 
handlingar. RI on-line (på nätet) filer innehåller nyhetsartiklar, forskningsarbeten, rapporter, domstolsdokument, 
bokutdrag, personliga vittnesmål och hundratals länkar till ytterligare relevanta resurser. Detta Internetarkiv är 
välorganiserat för enkel åtkomst och referens. 
 Information som kan hjälpa dig att analysera oc h/ eller bemöta en specifik situation som kan gälla en destruktiv kult, 

grupp eller ledare. 

Syftet med nätverket är tvåfaldigt: först och främst bidrar det med en resurs för människor som är intresserade av 

kontroversiella grupper. The Cult News Network tar emot bidrag från otaliga skarpögda Internetanvändare över hela 

världen och kastar på så sätt ut ett bredare nät än vanliga nyhetstjänster och belyser förbisedd och svårfunnen 

information. 

Det andra syftet med nätverket är att vara kul! Nätverket uppmuntrar användare att delta genom gratis medlemskap 

och erbjuder en intressant och ofta underhållande källa av ständigt förändrat innehåll. 

 

 

Då mycket information på internet kan ändras snabbt,  

vill jag bara nämna att länkarna i detta e-mail fungerade då detta skrevs.  

KJ – Juni 2011 

 

 


