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Författare: Francis Frangipane                      http://rhemacenter.se/?page_id=94  
Den här boken utforskar de tre sfärerna av andlig krigföring som varje 
mogen kristen möter: sinnet, församlingen och den himmelska världen. 
Pastor Francis Frangipane lär oss genom hela boken att seger börjar med 
namnet Jesus på våra läppar, men den fullbordas inte förrän Jesu natur finns 
i ditt hjärta. 
Boken är tryckt i 35 upplagor i USA och räknas där som en kristen klassiker. 
Francis Frangipane är känd i Sverige via GOD TV och boken Herrens hus. 

 

Författare: Rick Joyner  http://rhemacenter.se/?page_id=57  
Vår kallelse som Guds barn är att samarbeta med 
Honom som manar gott men i vår kamp möter vi 
han som är anklagaren och som manar oss att 
fördöma. Den sista tidens stora strider är en 
trumpetstöt, som vill mobilisera församlingen till 
att strida mot några av de största fästena i vår tid. 

 

Författare: Pascal Andréasson                   http://rhemacenter.se/?page_id=61  
Sedan församlingens begynnelse har det funnits en fiende till äkta kristet 
liv. Samma ande som attackerade Jesus finns också idag i våra församlingar.  
I boken Den fariseiska församlingen presenterar pastor Pascal Andréasson 
den fariseiska andemaktens handlingsmönster och visar på hur den kan 
skada en hel kyrkorörelse. 

 

Författare: Tony Anthony                            
Den sanna berättelsen om Tony Anthony och hans omvändelse från  
Kung Fu till Jesus. Tryckt i 17 000 exemplar sedan hösten 2005. 

 

http://rhemacenter.se/
http://rhemacenter.se/?page_id=94
http://rhemacenter.se/?page_id=57
http://rhemacenter.se/?page_id=61


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några kommentarer: 

Angående boken ”Den Profetiska Tjänsten” av Rick Joyner: 
Rick Joyner är en av den högste Aposteln/Profeten inom NAR / ICA med C. Peter Wagner i spetsen... 
Rick Joyner är högst involverad i Marknadsplatsrörelsen och 7-Berg strategin. 
Han förmedlar Gnosticism och förleder massor av folk till ”ett annat evangelium”... 
 
Angående boken ”Den Vita Tigern” av Tony Anthony:   http://www.tonyanthony.co.uk/ - Avanti – hans hemsida! 

http://www.tonyanthony.co.uk/about/ - He is the founding Director of Avanti Ministries, which is a ministry of evangelism and 

discipleship training. Han är den grundande direktörer för Avanti Ministries, vilket är en ministry för evangelisation och 
lärjungaträning.  (Avanti verkar vara ett italienskt ord som betyder framåt) 

Angående boken ”Den fariseiska församlilngen” av Pascal Andréasson:     (Läs mer om Pascal nedan!) 

Samma ande som attackerade Jesus finns också idag i våra församlingar. I boken Den fariseiska församlingen presenterar 

pastor Pascal Andréasson den fariseiska andemaktens handlingsmönster och visar på hur den kan skada en hel kyrkorörelse. 

  Kyrkorörelse...som ”Nya Apostoliska Refomationens Rörelse” och andra Trosrörelser?? 

  OM man håller sig till Bibeln och förblir i Kristus så kan ingen kritik skada... 

Denna bok såldes 2003 via Mission SOS:  http://www.missionsos.com/arkiv/sv/segerrapport/2003-3-host.pdf - SOS Produkter 

(via Sveriges ”apostel” Johannes Amrtizers hemsida!) 

 

Angående boken ”Den Apostoliska Revolutionenr” av David Cartledge: 

http://www.christianministry.com.au/david-cartledge-legacy-notes.html  - CMT - Christian Minstry and Training   

David Cartledge                                                                      Kristen Ministry/Tjänst och Träning 

Där finns bl.a.:  4D Training Program = Faith – Work – Mission – Service  

              4D Träningsprogram = Tro – Arbete – Mission – Service  

 

Författare: Sunday Adelaja                http://rhemacenter.se/?page_id=59  
Pastor Sunday Adelaja leder Europas största karismatiska församling med 
25 000 medlemmar. Han bär på ett reformatoriskt budskap till Guds 
församling idag. I boken Pastor utan tårar uppenbarar pastor Sunday hur 
vi kan tjäna Gud på ett rätt sätt. 

 

Författare: David Cartledge                      http://rhemacenter.se/?page_id=64  
Få böcker har rört om så mycket i Sverige som denna de senaste åren.  
Med erfarenheterna från Assemblies of God i Australien som exempel och deras 
tillväxt från endast några tusen medlemmar till att ha över 200 000 medlemmar på 
drygt 20 år, berättar Cartledge, som själv var med under förändringarna, om hur 
brytningen gick till. Boken talar om vikten av profetens och apostelns tjänst och 
lyfter också fram kvinnans tjänst i församlingen. 

 

Författare: Rick Joyner                    http://rhemacenter.se/?page_id=55  
Vad är profetia? Vem skall profetera? Är det rätt att söka profetia?  
Om du vägrar att nöja dig med mindre än allt som Gud har för dig…  
om du inte låter dig avskräckas av dem som påstår att Gud inte talar idag…  
Denna bok kommer att utmana dig till att känna Gud och höra från Honom,  
på ett sätt som du aldrig tidigare har gjort! 

 

http://www.tonyanthony.co.uk/
http://www.tonyanthony.co.uk/about/
http://www.missionsos.com/arkiv/sv/segerrapport/2003-3-host.pdf
http://www.christianministry.com.au/david-cartledge-legacy-notes.html
http://rhemacenter.se/?page_id=59
http://rhemacenter.se/?page_id=64
http://rhemacenter.se/?page_id=55


 

Angående boken ”Pastor utan tårar” av Sunday Adelaja:    

Läste boken INNAN 2008 – kände ju inte då till något om NAR eller allvaret med Trosrörelsens villoläror... Kommer inte ihåg vad 

boken handlade om...  Sunday Adelajas är en av ”NAR”/Os Hillmans förändringsagent. Hans hemsida avslöjar det också: 

http://www.churchshift.org/  - Churchshift  Kyrkoskifte / Kyrkoförändring 

VARNING: En av Adelajas böcker heter ”Church Shift” och säljs på Os Hillmans hemsida där han promotar all 

undervisning inom 7 Berg och Marknadsplats under: ”7 Berg & Culturell Transformation/Förvandling” 

http://www.tgifbookstore.com/category_s/22.htm  

10 Benefits of CHURCHSHIFT!          10 Fördelar med CHURCHSHIFT!  ( KYRKO SKIFT/ KYRKOFÖRÄNDRING) 

  

 1.  CHURCHSHIFT will help transform nations by introducing a new way to do church. 

 2. CHURCHSHIFT reveals how to “pastor without tears.” 

 3. CHURCHSHIFT helps avoid splits and division. 

 4. CHURCHSHIFT changes our view of our ministry. 

 5. CHURCHSHIFT inspires us to believe for supernatural outcomes. 

 6. CHURCHSHIFT equips church members to impact the seven spheres of society. = 7 Bergen / Marknadsplats 

 7. CHURCHSHIFT teaches Kingdom values for societal transformation. 

 8. CHURCHSHIFT activates the potential of the local church. 

 9. CHURCHSHIFT helps change nations by emerging from four walls of a church building. 

 10. CHURCHSHIFT provides the keys for NATIONAL TRANSFORMATION! 

 

  1. CHURCHSHIFT hjälper att förvandla nationer genom att införa ett nytt sätt att göra kyrkan. 

  2. CHURCHSHIFT avslöjar hur man arbetar som "pastor utan tårar." 

  3. CHURCHSHIFT hjälper till att undvika splittringar och delning. 

  4. CHURCHSHIFT förändrar vår syn på vårt ministry/tjänst. 

  5. CHURCHSHIFT inspirerar oss att tro på övernaturliga resultat. 

  6. CHURCHSHIFT utrustar kyrkans medlemmar att påverka de sju samhällssfärerna.            = 7 Bergen / Marknadsplats 

  7. CHURCHSHIFT lär Kungarikesvärden för samhällsförvandling. 

  8. CHURCHSHIFT aktiverar den lokala kyrkans potential. 

  9. CHURCHSHIFT hjälper att förändra nationer genom att ”emerging” (spira/växa fram) från fyra väggar i en kyrkobyggnad. 

  10. CHURCHSHIFT ger nycklar för NATIONELL TRANSFORMATION (FÖRVANDLING)!              

                                            ”K.E.Y.S.” = NARs ”nycklar” och   Transformations DVD!!   

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church - Emerging Church eller Emergent Church (ungefär Den  

  spirande kyrkan eller Den framväxande kyrkan), även kallat The Emerging Conversation, är ett samlande  

  namn på vissa strömningar inom nutidens kristendom. 

http://www.churchshift.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79:churchshift&catid=45:message&Itemid=64  - Why CHURCHSHIFT?  

                                Varför KYRKOSKIFTE / KYRKOFÖRÄNDRING? 

Dear Friend, 

I believe in pastoring without tears. I believe that every Christian in every church in every community is a minister of the Gospel of 

Jesus Christ. This is my conclusion after 14 years of pastoring, two million new converts, 600 church plants in over 35 nations and 

more than 30,000 members in our Embassy of God Church in Kiev, Ukraine. 

Kära vän, 

 Jag tror på att vara pastor utan tårar. Jag tror att varje Kristen i varje kyrka i varje samhälle är en minister av Evangeliet om 

Jesus Kristus. Detta är min slutsats efter 14 år av att arbetat som pastor, två miljoner nyomvända/konverterade, 600 kyrkoplanteringar i över 35 

länder och mer än 30,000 medlemmar i vår Embassy of God Church (Guds Ambassads kyrka) i Kiev, Ukraina. 

When we are Kingdom-addicted and Kingdom-focused on Kingdom principles, the pastors empower, educate and encourage church members, 

and the church members take the Kingdom of God into the society. 

När vi är Kungariket-beroende och Kungariket-fokuserade på Kungarikesprinciper, pastorer ge, utbilda och uppmuntra kyrkans medlemmar, 

och kyrkans medlemmar tar Guds rike i samhället. 

http://www.churchshift.org/
http://www.tgifbookstore.com/category_s/22.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Emerging_Church
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom
http://www.churchshift.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79:churchshift&catid=45:message&Itemid=64


 

In Ukraine, we have seen a complete change of political processes, just by the Church standing up for Kingdom principles. The principles that are 

delivering our entire nation from communism and post-communism depression to reshape modern Ukraine will work where you are to bring 

national transformation. 

I Ukraina har vi sett en total förändring av politiska processer, bara genom att Kyrkan har står upp för Kungarikesprinciper. De principer som 

befriar hela vår nation från kommunism och efter-kommunism depression för att omforma moderna Ukraina kommer att fungera där du skall 

komma med nationell förvandling. 

On February 8, 2008, it was my privilege to launch my first US book containing these Kingdom principles entitled CHURCHSHIFT. This revolutionary 

book debuted at the SYNERGIZE! Pastors Conference on January 29-31, 2008 in Atlanta, which I was cohosting. This book is accompanied by a 

workbook that helps local churches affect society and take back their cities and nation for God. 

Den 8 februari 2008 var det mitt privilegium att lansera min första USA-bok som innehåller dessa Kungarikesprinciper med titeln CHURCHSHIFT 

(KYRKOSKIFTE / KYRKOFÖRÄNDRING). Denna revolutionerande bok debuterade på samverka! Pastorer Konferens januari 29-31, 2008 i Atlanta 

SYNERGIZE (SAMVERKA)! Pastorskonferense January 29-31, 2008 i Atlanta, där jag var med-värd. Den här boken åtföljs av en arbetsbok som 

hjälper lokala kyrkor att påverka samhället och ta tillbaka sina städer och nation för Gud. 

As goes the church, so goes the nation. My goal is to minister a nation-shaping message with the joy of pastoring without tears, help build you 

and your community, and make our churches more relevant than ever.  

Som det går för kyrkan, så går det för nationen. Mitt mål är att betjäna ett nation-formande budskap med glädje att vara pastor utan tårar, 

hjälpa till att bygga upp dig och ditt samhälle, och att göra våra kyrkor mer relevanta än någonsin. 

 

 

Angående Pascal Andréasson: 

Jag vill minnas att han lämnade Rhema Center för några år sedan, så den pastor som omtalas i samband med Rhema 

Centers nedläggning (se nedan) kan gälla en annan pastor... jag tror att det var någon efter honom...  

MEN Pascal promotade Trosrörelsen och NAR strategier då han var pastor där – jag var där en gång på en endagars 

konferens då även Birger Skoglund var där – detta var INNAN ”Lakeland 2008”!  Det var ”trosrörelse” utan att tveka 

med ”profetiska syner/visioner”, ”manifestationer” och ”profetior som uttalades”... Birger Skoglund gjorde inget annat 

än att bekräfta och själv ”elda/piska” på för en ”andlig atmorsär”... 

Så vitt jag vet, så har inte Pascal Andréasson har tagit avstånd från sin bok eller ”teologin” i nedan artikel...och 

därför fortfarande förmedlar Trosrörelsens och NARs agendor...med Dominionism/Herraväldesläran... 

Fann artikeln först här:  http://www.existentiell-tro.net/artik2/arkiv2004.htm  
Pascal Andréasson: "Stelnad kyrka kräver apostel". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2004-02-05. "Händelserna i Knutby väcker 
frågan om hur främst pingströrelsen ska ledas och formas. Unga pastorer och församlingar, som inspireras av väckelser i 
Australien, Ukraina och Sydkorea, vill öppna för ett s k apostoliskt ledarskap som utmanar det demokratiska styrelseskicket. Pastor 
Pascal Andréasson vill reformera frikyrkan med apostlaväckelse och en ny ordning." (Kursiv SvD:s ingress. Länk 8.2.2004) 
 
Här finns den i sin helhet: 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stelnad-kyrka-kraver-apostel_131280.svd#after-ad   -  Stelnad kyrka kräver apostel  
5 februari 2004 kl 05:30, uppdaterad: 25 oktober 2007 kl 00:08  

Händelserna i Knutby väcker frågan om hur främst pingströrelsen ska ledas och formas. Unga pastorer och församlingar, som 
inspireras av väckelser i Australien, Ukraina och Sydkorea, vill öppna för ett s k apostoliskt ledarskap som utmanar det 
demokratiska styrelseskicket. Pastor Pascal Andréasson vill reformera frikyrkan med apostlaväckelse och en ny ordning.  

Pingströrelsens ledning måste definiera vad som är en pingstförsamling, hur man blir och är en del av den och hur man uppfattar 

olika typer av ledarskap och församlingsstrukturer. Det är en stor risk att pingströrelsen låter händelserna i Knutby styra 

utvecklingen på ett osunt sätt och därför behövs ett samtal om framtidens frikyrka. 

Med Knutby har vi blivit rädda för att tro. Rädda för att tro på varandra och tro på det goda evangeliet som kyrkan egentligen ska 

vara en förespråkare för. En del har aldrig trott att kyrkan har något uppdrag och för dem betyder detta lite. Andra har kanske 

aldrig trott på att en pingstkyrka kan ha något att bidra med och deras fördomar kanske bekräftas, men för den som vill tro gott så 

kan händelserna i Knutby åtminstone predika om ondska. 

http://www.synergize.tv/
http://www.synergize.tv/
http://www.existentiell-tro.net/artik2/arkiv2004.htm
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_6863979.asp
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stelnad-kyrka-kraver-apostel_131280.svd#after-ad


 

I dag sker en förnyelseprocess i den världsvida kyrkan som kallas för den nya apostoliska reformationen. Denna trosrörelse 

utmanar ett gammalt tänkande inom hela kyrkan, men i synnerhet i frikyrkan. 

Pastor Sten-Gunnar Hedin, verksam i Filadelfiakyrkan i Stockholm, har flera gånger talat om att han ser oroande 

ledarskapstendenser inom frikyrkan och han drar paralleller mellan den nya apostoliska reformationen och det som är en trasigt i 

Knutby. Med sin rädsla som grund, försöker Sten-Gunnar lägga locket på för en nödvändig debatt. 

Modern pingströrelse är cirka 100 år gammal och är ett återupptäckande av det som hände på pingstdagen i Jerusalem då de 

första apostlarna fylldes av den helige Ande. De talade i tungor, predikade om Jesus, botade sjuka och tusentals människor kom till 

tro. I den första kristna tiden uppkom kyrkor med 100 000 medlemmar och det romerska imperiet gav så småningom upp sin 

avgudadyrkan. ????? Gjorde de???? Den kristna tron blev statsreligion (= Romersk Katolska Kyrkan! Som ”kristnade” 

hedendomens avguderi ), men ungefär samtidigt började ett förfall inom kyrkan som korrumperades av makt och under drygt 

tusen år var den apostoliska kraften i Jesu kyrka begränsad. 

 

När Martin Luther den 31 oktober 1517 spikade upp sina 95 teser på slottskyrkans dörr i Wittenberg inledde han det som vi i dag 

kallar för reformationen och en hel värld förändrades. Exempelvis insåg baptisterna att dop i vatten är en vuxen människas 

trosbeslut. Frälsningsarmén insåg att evangeliet handlade om passion för trasiga människors behov. 

Pingströrelsen upptäckte att andedopet är en verklighet med tungotal, under och tecken. 

I dag finns det åter som under apostlarnas tid gigantiska pingstförsamlingar som vardera har 100 000-tals medlemmar.  

I Seoul, Korea finns en pingstkyrka med en miljon medlemmar och i Bogota, Colombia en annan med 250 000 medlemmar. 

I november besökte jag en församling i Kiev, Ukraina, som bildades för bara drygt nio år sedan. I dag besöks den av över 25 000 

människor varje vecka. Pastor Sunday Adelaya i Kiev anses vara ett exempel på en modern apostel och församlingen är en 

uppenbar apostolisk kyrka som med kraft påverkar det samhälle den befinner sig i. 

Apostoliskt inflytande kan också exemplifieras i Hills Christian Centre i Sydney vars nya kyrka invigdes av premiärministern i 

Australien och som årligen har sin ledarkonferens på den OS-anläggning, som är södra halvklotets största inomhusarena. Samtliga 

dessa församlingar är apostoliska. Tillväxten under en kort tidsperiod berättar att de är bärare av en kraft som vi inte sett sedan 

den första kristna församlingen och den förnyelse som i dag sker över jorden är inget mindre än en apostolisk reformation. 

I Bibeln kan vi läsa om profeter, lärare, evangelister och pastorer, men Jesus valde ut apostlar och han utvalde dem för att de 

skulle fungera i team. I nästan alla kyrkor i dag talar man om ”pastorn”, men Jesu fokus för sin kyrka var uppenbart en kyrka  som 

leddes av apostlar. 

Med Luther kom en teologisk klarhet, med pingstväckelsen kom individens möjlighet att själv höra från Gud och det som den 

apostoliska reformationen i dag vill lyfta fram är upprättandet av församlingens ordning. 

Självklart är detta högst utmanande på många sätt. Grundläggande måste man förstå att vi inte talar om titeln ”apostel”. 

Vi kan sätta våra egna etiketter, men det är till sist innehållet som räknas.  

Begreppet apostel är en ”funktion” och ”tjänstebeskrivning”. Paulus tydliggör detta då han skriver: 

”Jag är väl inte på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar, även om jag ingenting är. Vad som kännetecknar en apostel har 

blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.” (2 Kor 12:11-12) 

Det finns alltså kännetecken på en sann apostel, dessa kännetecken kan finnas hos en fysisk människa och titeln apostel kan 

självfallet missbrukas. Paulus talar senare om falska apostlar och finns det falska sådana bevisar det bara att det också finns äkta. 

Den nya apostoliska reformationen handlar om en folklig och relevant kyrka, en tro som är enkel, en gemenskap som är varm, 

nära och positiv och en grupp vanliga människor som vågar tro att de kan få vara Guds ambassadörer på jorden. Här är 

naturligtvis en enorm brytning mellan det mänskliga och det övernaturliga. Sann apostolisk tro handlar om att alla kan höra Gud 

tala. Alla människor har av Gud fått ett samvete som är den första vägledningen. 

Apostoliskt ledarskap är ett ledarskap som tillåts ha auktoritet och handlingskraft, men inte är auktoritärt. Apostlar är inte 

maktmänniskor och har inte patent på att höra från Gud, men man har en viktig uppgift då det gäller att leda församlingen. De har 

en unik gåva att som en bra coach hjälpa laget att utvecklas i sina gåvor och talanger och skapa en enhet av många olika delar.  



 

Apostlar kan ta fel beslut och kivas sig emellan (läs Bibeln) och aposteln garanterar inte fullkomlighet. Aposteln är en människa 

med ett uppdrag, och han/hon är beroende av att äga ett förtroende. 

Sverige behöver i dag en levande frikyrka som vågar vara en motkraft mot allt det destruktiva i samhället. Den sanna kristna 

kyrkan är en trons institution och i en tid där otrohet finns på alla plan är det tid för kyrkan att kliva ur sitt religiösa skal och bli 

relevant för sin samtid. Än en gång står kyrkan inför möjligheten att förvandlas och förnyas till att bli sådan den var från början. 

Än en gång har etablerade kyrkliga ledare ett ansvar att välkomna det Gud gör i tiden. Om inte kommer gräsrötterna än en gång 

att markera ut framtiden för en sovande kyrka.   Pascal Andréasson   -    pastor Rhema Center 

Rhema Center är en fri biblisk församling i Göteborg. Den har sina rötter i svensk och internationell pingströrelse och apostolisk 

förnyelserörelse. Församlingen har sina gudstjänster i Backa kulturhus på Hisingen.             PASCAL ANDRÉASSON  

          Senaste nytt från http://rhemacenter.se/?page_id=240 hämtat den 20/11-2011 

 

"Ett tråktigt beslut" 17 oktober 2010   

 Ett tråkigt beslut  

 2010 var ett tufft år för församlingen Rhema Center. En schism 
 uppstod mellan den dåvarande föreståndaren och församlingen på 
 grund av hans sätt att leda och styra församlingen och den hårda, 
 oförlåtande och nedlåtande attityden som rådde i församlingen vilket 
 lett till att vi isolerat oss från övriga församlingar. Då föreståndaren 
 inte ville eller kunde se vad som hade hänt och hur det såg ut nu valde 
 församlingen att avsätta honom under svåra omständigheter. Såren 
 ifrån denna konflikt har tagit tid att läkas och församlingen har hållit 
 en låg profil utåt för att kunna vårda om de medlemmar som stannat 
 kvar. 

 Nu har det gått drygt ett och ett halvt år och församlingen har under 
 tiden som gått sökt Gud och varit i kontakt med flera församlingar om 
 en möjlig väg framåt. Dock har alla dörrar stängts och hela 
 församlingen upplever att nu är det tid att gå vidare. Nu i höst har 
 församlingen enhälligt beslutat att lägga ned Rhema Center. 

 Det är med sorg vi gör detta men samtidigt tror vi att detta  är Guds 
 ledning. Att krampaktigt hålla fast vid det som varit utan hänsyn till 
 hur det ser ut nu vore dåraktigt. Det som läggs ned är en 
 organisation, församlingen d.v.s. människorna finns kvar och har en 
 tro på att Gud vill och kommer att använda oss för sina syften. 
 Glädjande nog så har församlingen i sin sista stund tagit beslut om 
 att stötta Guds verk med de tillgångar som finns och då bland annat 
 stötta pastor Abraham Sahus arbete i Indien 
  
 Vi kommer ha kvar bokförsäljningen ett litet tag till innan den 
 kommer tas över och skötas av Evangelie. 

 Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla! 
 /Bosse Lindquist 
 Pastor och föreståndare i Rhema Center 

 

 

http://rhemacenter.se/?page_id=240
http://rhemacenter.se/?p=284
http://www.evangelie.se/

