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Dominionism/Herraväldeslära 

Och uppkomsten av kristen imperialism 
 

Av Sarah Leslie 

Konspirationsteorier om den Kristna högerns förment ”hemliga” agenda inkluderar att belysa hatiska och 
bisarra idéer hos en handfull av Kristen höger-spelare och samtidigt inte bry sig om dominion-/herraväldes- 
teologins breda popularitet. 

Sara Diamond, “Dominion Theology: 
The Truth About the Christian Right’s Bid for Power,”1 

Amerikanska kyrkor är i hög grad definierade utifrån vad de väljer att göra uppror mot. Den Kristna högern är i 
opposition mot liberalt, sekulärt styre och har, som en politisk konsekvens, förklarat sig vara kompis med 
storföretagen.” 

Russ Rymer, Mother Jones, Dec. 20052 

Ambassadörens ord tycktes profetiska för några veckor senare, när ett utkast till plan för Dream for Africa 
(Dröm för Afrika) hittade vägen in i swaziländska tidningar, och tvärt vände den allmänna opinionen mot herr 
Wilkinson. Under rubriken “British Colony or Dr Bruce Colony?” (“Brittisk koloni eller dr Bruce koloni?”) skrev en 
ansvarig utgivare i Swazi News, “Varför kan han helt enkelt inte tala om att han vill få hela landet så han kan 
triumfera inför sina vänner utomlands över att han äger en nutidskoloni i Afrika kallad Swaziland?” 

Michael M. Phillips, “Mr. Wilkinson Hits Wall Trying To Push 'Orphan Village'”, 
Wall Street Journal, 12/19/053 

Under de senaste decennierna har den politiska vänstern fokuserat uppmärksamhet på den Kristna högerns 

politiska aktivism i Amerika. I synnerhet har vänstern varit väldigt kritisk mot en utvald grupp av dominionister 
som kallas Rekonstruktionister (Reconstructionists), vars aggressiva ordflöde, extrem kalvinistteologi, och 
religiösa politiska agendor har gjort gruppen till en idealisk måltavla för attentat. Men, som den 
vänsterorienterade forskaren Sara Diamond skarpsinnigt har observerat, ”Rekonstruktionisternas kalvinistiska 
religion … gör att de mest troligt inte tilltalar majoriteten av evangelikalerna.”

4
 Ja sannerligen, inte många 

Rekonstruktionister anser sig vara evangelikaler. Trots det har deras påverkan varit betydande över den mycket 
större gruppen av patriotiska evangelikaler. 

Det finns två andra dominionist/herraväldessekter inom evangelikalismen som har undgått fördjupad 
granskning av Vänstern. Dessa dominionister har i praktiken kunnat fungera inkognito av flera olika skäl: 1) De 
har varit djupt inneslutna i den evangelikala subkulturen; 2) De dolde sin dominionism med nya terminologier 
och doktriner under en period av 30 år; och 3) De räknade ut hur de skulle paketera dominionism genom att 
använda sofistikerade massmarknadsföringstekniker. Också värt att notera: dessa två andra dominionistläger 
har fungerat på ett dialektiskt sätt – medan en grupp tilltalade TBN-karismatikerna med alla dess emotionella 
överdrifter, lyckades den andra gruppen omsorgsfullt få sin mer intellektuella allmänna image att 
överensstämma med traditionella evangelikala standarder. 

Den här uppsatsen är en kort översikt över de tre huvudsakliga dominionist/herraväldesrörelserna som 
verkar inom den evangelikala kristendomen och undersöker hur dessa tre sekter nu löper samman kring en 
global agenda för ”riket”. Den här uppsatsen är inte en avhandling om doktrin, inte heller en historisk 
redogörelse, inte heller en grundlig analys av de mångahanda strömmarna av evangelikal dominionism. Den 
här uppsatsen täcker inte den bredare frågan om dominionist/herraväldessekter inom andra världsreligioner, 
förutom några korta anmärkningsvärda omnämnanden. För att undersöka helheten av individerna, 
organisationerna, och deras korskopplingar krävs ett fullständigt studium vilket är utanför omfattningen av 
denna korta översikt. Trots det kan varje punkt som gjorts i denna uppsats bekräftas genom dussintals, ibland 
hundratals, olika dokument. Den vetgirige läsaren kan kontrollera fotnoterna och hänvisningarna. 

Endast en liten handfull kristna urskiljnings- (discernment) och apologetiska ministries, av vilka denna 
författare är en del, har uppmärksammat dominionistströmmarnas skärningspunkt. De apologetiska ministries 
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uppfyller en Skriftenlig roll att undersöka och avslöja falska läror och lärare, och att varna andra troende för 
villoläror (Jud 3, 2 Petr 2:1). Mer och mer, under de två senaste årtiondena, har många apologeter blivit 
förledda av dominionism, och avtrubbats i sin förmåga att kritiskt undersöka rötterna och frukterna av denna 
snabbt framväxande nya kyrkoålder. 

Dominionism/Herraväldeslära i korthet 

Genom kristendomens 2000-åriga historia har det alltid funnits en ådra av dominionism innesluten i 
läroskikten. Denna ström har sinat och flödat under 20 århundranden, ibland försvunnen ur sikte, ibland 
avslöjad. När den kommit fram i det öppna har den gett upphov till fruktansvärda missbruk gjorda i Kristi namn. 
I det tidiga 21:a århundradet är denna ådra än en gång synlig och aktiv. Kom ihåg: 

o Dominionism/herraväldestro är alltid en avvikelse från sann kristen teologi. 

o En kvarleva av troende har alltid gjort motstånd mot den, och ofta fått lida martyrens öde i händerna 
på intoleranta dominionister. 

Traditionell kristendom lär: 

Evangeliet om Frälsning är genom tro på Jesus Kristus och Hans utgjutna blod på korset. Betoningen ligger 
på enskilda själars sinnesändring och omvändelse. Guds Rike i denna tidsålder är andlig och växer genom 
evangelisationssatsningar grundade på undervisning av Bibeln. Det är ”inte av denna världen” (Joh 18:36), utan 
ett andligt herravälde i människors hjärtan (Luk 17:20-21). Vidare kommer Guds Rike att bli verklighet först vid 
Kristi andra återkomst till Jorden, varigenom Han Själv etablerar Sitt bokstavliga och fysiska välde. 

Det evangeliska mandatet genom Ord och Ande 

Kristus hade aldrig för avsikt att Hans evangelium skulle spridas med eld och svärd eller Hans 
rättfärdighet formas av människans vrede. När de höga lovprisningarna till Gud är i vår mun borde vi 
med dem ha en fredens olivkvist i våra händer. Kristi segrar är genom kraften av Hans evangelium 
och nåd över andliga fiender, i vilka alla troende är mer än segrare. Guds ord är det tveeggade 
svärdet (Heb 4:12), Andens svärd (Ef 6:17).

 5 
[betoning tillagd] 

Matthew Henry, circa 1700 

Dominionism/herraväldestro lär: 

Frälsningens Evangelium uppnås genom att upprätta ”Guds Rike” som ett bokstavligt och fysiskt rike att 
”avancera” på Jorden i nuvarande tidsålder. Några dominionister liknar det Nytestamentliga Riket med det 
Gammaltestamentliga Israel på olika sätt som rättfärdigar att ta till svärd, eller andra metoder för straffdomar, 
att föra krig mot fiender till sitt rike. Dominionister lär att människor kan tvingas eller förmås att komma in i 
riket. De tillskriver Kyrkan plikter och rättigheter som enligt Skriften bara tillhör Jesus Kristus. Detta inbegriper 
den esoteriska övertygelsen att troende kan ”inkarnera” Kristus och fungera som Hans kropp på Jorden för att 
grundlägga Hans kungavälde. En överdriven betoning läggs på människans ansträngningar; läran om Guds 
suveränitet förminskas. 

  

Det nya herraväldesmandatet genom kontroll 

Herraväldesteologi baseras på tre grundläggande övertygelser: 1) Satan la beslag på människans 
herravälde över jorden genom Adams och Evas frestelse; 2) Kyrkan är Guds instrument för att ta 
tillbaka herraväldet från Satan; 3) Jesus kan eller vill inte komma tillbaka innan Kyrkan har fått 
herravälde genom att få kontroll över jordens regerings- och sociala institutioner.
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 [betoning 

tillagd] 

Al Dager, Vengeance Is Ours: The Church In Dominion 

Herraväldesteologi är en villolära. Som sådan presenteras den sällan så öppet som definitionerna ovan 
kan indikera. Utanför Rekonstruktionslägret har evangelikal dominionism/herraväldestro svept in sig i glansiga 
paket – en bit i taget – för massmediakonsumtion. Det här har varit en långsam process som tagit flera 
årtionden. Få evangelikaler känner igen ordet ”dominionism/herraväldestro” eller vet vad det betyder. Det här 
beror på att andra terminologier har utvecklats vilka använder sig av en mjuk försäljningsteknik för 
dominionismen, och på så sätt döljs hela omfattningen av agendan. Många evangelikaler (och till och med 
deras mer konservativa motsvarigheter, fundamentalisterna) kan ansluta sig till munsbitar av 



dominionismen/herraväldesläran utan att känna igen villfarelsen. Det här beror på att dominionismen har 
”nästlat sig in” (Jud 4) för att förleda en generation utan urskiljningsförmåga. 

För att så effektivt som möjligt sprida sin agenda utvecklade herraväldesledare först nya ecklesiologier 
(kyrkosyn), eskatologier och soteriologier (läran om frälsning) för riktade målgrupper längs de större 
samfundsskiljelinjerna inom den evangelikala kristenheten. Sedan användes 1990-talets Promise Keepers 
(Löftes Hållarna) mansrörelse som ett medel för att ”bryta ner murarna”, dvs. korsa samfundsbarriärer i syfte 
att exportera dominionismen till den bredare evangelikala subkulturen.

7 
Denna strategi var så effektiv att den 

nådde in i de ledande protestantiska samfunden. Dominionister har noggrant valt ut ledare till att tränas som 
”förändringsagenter” för ”transformation” (dominion/herravälde) på ett akademiskt sätt som vederlägger 
medias stereotypa dumbom som pratar med sydstatsdialekt, dunkar med Bibeln och är fundamentalist. 

De tre evangelikala dominionismsekterna 

Det finns tre dominerande sekter (eller rörelser) som propagerar för herraväldesteologi och som har en 
avsevärd påverkan på evangelikal kristendom. 

1. ANDLIGA KRIGFÖRINGENS BÖNE-rörelse: Guds Rike måste främjas på jorden genom överandliga 

”krigförings”-aktiviteter mot djävulen. Ett veritabelt köpcenter av verbala och fysiska bönetekniker, som 
chanting (= en typ av sång, används inom yoga/ övers. anm.), vandringar, och marscher används i denna 
satsning. Troende får höra att deras bönekraft skapar andliga ”tronhimlar” över regioner, och bereder väg 
för ”väckelse”. I den här betydelsen ses bönekrigande som ett förberedande verk så att de andra två 
rörelserna kan bygga riket. Nyligen har den kontemplativa bönerörelsen – vilken inkluderar meditation, 
fasta och labyrinter – tagits med i den andliga krigföringens böne-”arsenal”. Bön tjänar som ett lämpligt 
lockbete för hemliga operationer. Alla tre sekterna använder massiva statistiska databanksresurser (t.ex. 
World Prayer Center i Colorado Springs) och sofistikerade psykosociala gruppmanipulationer för att pressa 
fram rikets ”transformation”. En viktig ledare i denna sekt är Cindy Jacobs, som är nära förbunden med C. 
Peter Wagner (se nedan). Hennes webbsajt http://www.generals.org sammanfattar den andliga 
krigföringssektens militanta doktriner och metoder. 

Bön före strid 

Vår kallelse är att vara tillbedjare, krigare och arbetare. Vi måste först ge våra liv som ett levande offer i 
tillbedjan till Gud. Ur vår tillbedjan kommer vår förbön och krigföring att flöda när vi strider med 
rättfärdighetens vapen i vår högra hand och i vår vänstra. Först efter att vi har tillbett vår Gud och kämpat 

kampen i Anden fortsätter vi att arbeta på skördefälten, och främjar Guds Rike.
 8

 [betoning tillagd] 

De som promotar dessa aktiviteter med bönekrigföring är hyper-karismatiker från ”tecken och 
under”-rörelsen, som inkluderar själv-smorda, själv-tillsatta ”apostlar” och ”profeter” vilka förbereder sig 
för att styra världen genom sin ”New Apostolic Reformation/Ny Apostolisk Reformation”. Denna 
herraväldessekt är en direkt utlöpare från Latter Rain-kulten (även känd som Joels Armé/Joel’s Army eller 
Guds Manifesterade Söner/Manifest Sons of God).
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 Ledande arkitekt för denna rörelse under de senaste 

två årtiondena är C. Peter Wagner, ordförande för Global Harvest Ministries och Chancellor (ung. 
rådgivare/juridisk rådgivare) för Wagner Leadership Institute. Hans undervisning om andlig krigföring har 
blivit vida spridd genom missionsnätverk, såsom AD 2000, vilken var nära anknuten till Lausanne-rörelsen. 
En framträdande individ ansluten till denna sekt är Ted Haggard, nuvarande huvudman för National 
Association of Evangelicals (Nationella Föreningen för Evangelikaler).

10 

  

Den Nya Apostoliska Reformationen 

Sedan 2001 har Kristi kropp varit i den Andra Apostoliska Åldern. Kyrkans apostoliska/profetiska 
regering är nu på plats…*V+i började bygga vår bas genom att lokalisera och identifiera med den 
förebedjande bönerörelsen. Men den här gången känner vi att Gud vill att vi ska starta som en 
regering och koppla ihop med regionens apostlar. Gud har redan rest upp en nyckelapostel för oss i 
en av de strategiska nationerna i Mellanöstern, och andra apostlar håller redan på och kommer 
ombord. När vi väl har apostlarna på plats kommer vi att föra in förebedjarna och profeterna i den 
inre cirkeln, och vi kommer att sluta med den andliga kärnan vi behöver för att röra oss framåt för 
att återta herraväldet som rätteligen tillhör oss.11 [betoning tillagd] 

C. Peter Wagner 

http://www.generals.org/


2. Rörelsen MISSION SOM TRANSFORMATION: Orden ”väckelse”, ”reformation” och ”transformation” 

innehåller nu inbäddade dominionistbibetydelser. ”Att uppfylla det Stora Uppdraget” (Matt 28:18-20) 
betyder inte längre att sprida Evangeliets budskap genom att tala frälsningens Ord från Bibeln. 
Herraväldesfokuset är placerat på frasen göra till lärjungar, med en felaktig exeges som är oroväckande 
tvingande. Traditionell missionsevangelisering, som gjordes en mot en och med bruk av Bibeln, ersätts 
med en massa kollektiva ”byggande av rike”-aktiviteter för städer, regioner och nationer. Den lömska 
frasen ”välsigna nationerna” används ofta för att dölja dominionism. Dr. Bill Bright från Campus Crusade 
for Christ International och Ralph Winter, grundare av U.S. Center for World Mission (USA:s center för 
världsmission) och redaktör för Perspectives on the World Christian Movement (Perspektiv på Världskristna 
rörelsens) kursplan (som har lärt ut dominionism till en hel generation av missionärer), har varit bland 
huvudarkitekterna för denna rörelse.
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Dominionism ersätter biblisk evangelisation 

”Kyrkan måste växa förbi budskapet om ’Frälsningens Evangelium’ och förstå att det är bara när vi 
börjar realisera principerna i ’rikets Evangelium’ som vi verkligen kommer att börja se förvandling i 
liv och städer och nationer. Kyrkan har ingen förståelse för detta välde… Kyrkan måste bli vuxen... 13 
[betoning tillagd] 

Dale Neill, president of ICCC 

Bortom Frälsning 

”… Guds omsorg når bortom enskilda människors frälsning. Hans plan för förlossning omfattar helandet och 
transformationen av hela nationer … Nationer blir lärjungar när kyrkan gör det osynliga Riket synligt genom 
trogen lydnad till Guds Ord genom hela kulturen – i varje område av livet, och varje välde i samhället inklusive 

familjen, samhället, konsten, vetenskap, media, juridik, regering, skola, eller affärsverksamhet…” 
14

 [betoning 
tillagd] 

Disciple the Nations 

Detta ovan är de ”7 Bergen”! 

3. Rörelsen PATRIOTISK AMERIKAN: Patriotiska dominionister, av vilka de flesta inte är 

Rekonstruktionister, lär att politisk aktion kommer att främja Guds rike i Amerika. Genom att använda 
uttrycksmedlet kristen media har de lärt evangelikaler under de senaste tre årtiondena att Amerika är en 
kristen nation och behöver återvända till sina rötter. Så gott som varje evangelikal i kyrkbänken har 
påverkats på ett eller annat sätt av denna sekt. Patriotiska dominionistledare och deras organisationer är 
finansiellt och politiskt nära sammankopplade med de konservativa från den politiska Högern. De sekulära 
konservativa påstår sig vidmakthålla moral, vilket tilltalar evangelikalerna. Den kombinerade kraften av 
konservativa och evangelikaler spänner sina politiska muskler i Washington. En av dess mäktigaste ledare 
är James Dobson från Focus on the Family (Fokus på Familjen). Patriotisk dominionism blev vida spritt 
genom grundaren av Coalition on Revival (Koalition för Väckelse) Jay Grimdsteads aktiviteter. Från första 
början lyckades COR att framgångsrikt föra samman huvudledare från alla tre dominionistsekter, inklusive 
Rekonstruktionisterna, för att lansera de mest skoningslösa lärorna inom dominionismen.

15 

 

Grimsteads COR ledningsrådsbrev, daterat maj 1993 

1. Guds Rike invigdes och Kungen installerades och fick sin tron första århundradet A.D. och vi 
behöver inte vänta på Konungens andra ankomst för att Riket här på jorden ska komma igång. 

4. I detta ögonblick av historien är alla människor på jorden, vare sig de är judar eller hedningar, 
troende eller icke troende, privatpersoner eller offentlig tjänsteman, tvungna att böja sina knän till 
denne Konung Jesus, bekänna Honom som Herre över universum med sina tungor, och underkasta 
sig Hans herravälde över varje aspekt av sina liv i tankar, ord och gärningar. 

5. Biblisk evangelisation enligt det Stora Uppdraget i Matt 28:18-20 är inte riktigt fullföljt om inte 
det budskapet om Kristi herravälde från punkt #4 ovan ges till personen som evangeliseras så att de 
vet att ett försök till personlig neutralitet inför Kung Jesus är synd och förräderi i detta universum.

 

16
 [betoning tillagd] 

 
 
 



Dominionismen blir global 

Sedan senare hälften av 1990-talet har de tre större herraväldessekterna öppet strålat samman till en 
ekumenisk styrka. Dessa tre grenar av herraväldeslära är historiskt sammankopplade på många nivåer, och det 
finns solid dokumentation till stöd för idén att den nuvarande sammanstrålningen var planerad och avsiktlig.

17 

Medan Vänstern fokuserade sin uppmärksamhet på politiska dominionister i amerikansk politik och vad 
som skedde i Irak blev de tre rörelserna globala. Denna nya konfederation av dominionister har snabbt fört 
fram sitt rike över hela världen genom ”ekonomisk, social, politisk och andlig transformation.”

18
 För att 

åstadkomma detta paradigmskifte har de globala dominionisterna använt sig av sofistikerade psyko-sociala 
metodologier, statistikforskning, socio-ekonomiska utvecklingsmedel, marknadsundersökning, strategisk 
planering, analyser, databanker och övervakning samt teknisk assistans. De formar också aggressivt allianser 
med nationella och internationella myndigheter, företag, individer, privata organ, filantropiska grupper och 
andra enheter. Nedan finns några nyckelexempel på denna snabba sammanstrålning kring en världsåskådning 
om ett globalt rike. 

1. Globala “sfärer.” Observatörer från Vänstern blev rasande när Coalition on Revival (Koalition för 

Väckelse) politiska dominionister spottade ut dokument under 1980-talet som inriktade sig på en kristen 
världsåskådning i sjutton ”sfärer” av liv och kyrkoverksamhet – utbildning, hälsovård, familjen, konsten, 
vetenskap, juridik, media, myndigheter, affärsverksamhet osv. Detta på grund av att COR inte bara skrev en 
filosofisk redogörelse. COR ”fastslog att det är obligatoriskt för alla kristna att realisera den världsåskådningen i 
samhället, särskilt eftersom den passar in på herraväldestolkningen av det Stora Uppdraget.”

19
 Dessa sfärer 

försvann inte när COR började försvinna från radarskärmen. De har ett nytt liv. Dokumenten över 
världsåskådningssfärerna har nu blivit globala genom att de blivit inlemmade i missionsprogram. 
Missionsgrupper är nu partners med nationella och internationella regeringsmakter, affärsföretag, NGOs (icke-
statliga organisationer), humanitära enheter och andra för att bygga sitt rike i de kulturella sfärerna i utvalda 
nationer runt om i världen. 

Mission införlivar COR:s sfärer 

De sju sfärerna av påverkan beskrivna nedan kommer att hjälpa oss att forma samhällen för Kristus. 
Gud gav oss dessa verktyg att användas till genomförandet av Matteus 28 och göra nationer till 
lärjungar för Honom. Vi tror Han vill att allt Hans folk ser betydelsen av dessa sju områden och verka 
i dem för att utvidga Kristi välde över hela jorden. Familjen & Hälsovården; Handel, Vetenskap och 
Teknologi; Religion, Myndigheter; Utbildning; Media, Konst, Underhållning och Sport

20
 

         Disciple the Nations 

17 sfärer... 7 sfärer...  
De ovan nämnda ”sfärerna” påminner mycket om de ”7 Bergen”! 

2. Den trebenta pallen. Dominionistens rike måste främjas på Jorden genom att få kontroll över 

myndigheter (Staten), dra nytta av företagande (Företag) och vara partners med den sociala sektorns (Kyrka) 
institutioner. Nya broar byggs, vilka är baserade på triangelformade relationer mellan alla tre sektorer i 
samhället. Kyrkan bildar partnerskap (eller samarbete) med Stats- och/eller Företags-intressen i syfte att 
förverkliga herravälde. Peter Drucker, managementgurun, var behjälplig i att övervaka förverkligandet av 
denna agenda – att skapa ett trebent ”friskt samhälle” globalt – via den för purpose-driven (mål och mening) 
berömda Rick Warren. Drucker var mentor åt Warren, liksom ett antal andra evangelikala ledare, som t.ex. 
Bob Buford från Leadership Network (Ledarskapsnätverket). Buford tränade en hel generation av aspirerande 
megakyrkopastorer i Druckers samhällsfilosofi. Megakyrkorna är grundade på Druckers företagsmodell. 
Druckers idéer stöttar också den tros-baserade (Kyrka-Stat) rörelse som de nykonservativa i Washington 
kämpat politiskt för.
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 Herraväldeslära/Dominionism bryter påtagligt ner murarna mellan Kyrka och Företag (se 

punkt 4 nedan). I korthet ser dominionismens trebenta pallen ut så här: 

FÖRETAG + STAT = Fascism 

STAT + RELIGION = Trosbaserat 

RELIGION + FÖRETAG = Fusion –  
Köpmannakyrkan  

Druckers trebenta pall-modell 



…[Peter F. Druckers Stiftelse för Icke-kommersiell Management / Foundation for Nonprofit 
Management] skapad för tio år sedan för att hedra Peter Druckers bidrag till management och 
ledarskap, tror att ett friskt samhälle kräver tre vitala sektorer: en offentlig sektor med effektiva 
myndigheter; en privat sektor med effektiva företag; och en social sektor med effektiva 
samhällsorganisationer, däribland trosbaserade organisationer. Det främjar sitt uppdrag att leda 
sociala sektorns organisationer mot överlägsenhet i utförande genom att bistå med 
utbildningsmöjligheter och resurser.
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Leadership Network 

 KJ:  http://media.leadnet.org/blog-content/leadnet/downloads/archives/NetFax-leadnet-org.pdf  -  PETER DRUCKER ON THE CHURCH AND DENOMINATIONS... 

                                PETER DRUCKET OM KYRKAN OCH SAMUND... 
   NET FAX   -   Helping church leaders make the transition from the present to the future 

    NÄT FAX  -  Hjälper kyrkoledare att göra övergången från nuet till framtiden 

3. Fenomenet Rick Warren. Rick Warren har på egen hand åstadkommit mer än någon annan individ för 

att få till stånd en allmän sammanstrålning mellan de tre dominionismsekterna. Warren fick sin doktorsgrad 
från Fuller Theological Seminary (Teologiskt seminarium) under handledning av sin rådgivare, C. Peter Wagner 
från de andliga krigsförings-dominionisterna.

23
 Dubbad till ”Amerikas Pastor” av media ger han sig nu in på en 

aggressiv marknadsföringskampanj för att etablera en modell av Peter Druckers ”friska samhälle” i Rwanda, 
skenbart under missions- och välgörenhetsprojektens banér. Warren har lanserat en grandios plan för att 
”transformera (förvandla)” Afrika – att ”bota AIDS”, ”stoppa fattigdomen” och ”fullborda det Stora Uppdraget”. 
Warren går utöver evangelisation. Han rör sig med lätthet i internationella kretsar (Aspen Institute) och lierar 
sig med rockstjärnor (Bono). Warren har djärvt uppmanat till en ”Andra Reformation” grundad på hans globala 
P.E.A.C.E.-plan, vilken är en studie i herraväldeslära.

24
 Vänsteranhängare som irriteras över Warrens räd in i 

AIDS kanske missar de mer allvarliga dominionistutlöparna i hans övergripande globala plan. Warren har för 
avsikt att samla ihop världens största volontär-”armé” med ”en miljard fotsoldater” för att förverkliga sin 
globala P.E.A.C.E.-plan.

26
  

Den globala P.E.A.C.E.-planen att göra lärjungar 

Förutom dess budskap om barmhärtighet försökte [Saddleback Church AIDS]-konferensen att föra 
fram flera andra punkter som kommer ur Warrens globala P.E.A.C.E.-plan. 

Baserat på det Stora Uppdraget att göra lärjungar (Matteus 28:18-20) och de Stora Buden att älska 
Gud och älska vår nästa (Markus 12:28-34), är planen Warrens taktik att attackera vad han kallar de 
fem ”globala jättarna” – andlig tomhet, egocentriskt ledarskap, extrem fattigdom, pandemier och 
analfabetism och torftig utbildning, genom att Plantera kyrkor, Utrusta betjänande ledare, Bistå de 
fattiga, Ta hand om de sjuka och Utbilda nästa generation. [betoning tillagd]
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“Involvement in AIDS crisis urged at Saddleback conference,” Baptist Press (“Maning till engagemang i AIDS-
krisen vid Saddleback-konferens,” Baptist Press)  

4. Marketplace/Marknadsplatsministries. Företagsspekulationer döljer sig i missionärskostym för att 

komma in i en nation och åstadkomma förändring. Skapandet av en utpost för nya företagsmarknader i 
outvecklade länder i tredje världen, särskilt de som är rika på naturresurser, görs i namn av ” byggande av 
riket”. I syfte att skapa en andlig aura för dessa aktiviteter grundades en high-tech Global Bönedag i maj 2005 
av sekten Andlig Krigföring i samverkan med Rick Warren.

28
 Detta årliga evenemang är utformat till att främja 

dominionistagendan över hela världen. ”Marknadsplats ministry”-företagsexpansion görs med påståenden om 
hållbar utveckling, frihandel, och andra samhälleliga utvecklingsaktiviteter som kan dölja dominionistagendan. 
En inflytelserik marknadsplatsmissionsorganisation är Transform World, vilken är ett av de mest uppenbara 
exemplen på dominionism/herraväldeslära.
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 Missionsgrupper tar upp jakten på företagsexpansion och 

ekonomisk vinst genom att koppla ihop sig med affärsföretag, vilka fortsätter ”missionen” för att expandera 
sina marknader i namn av rikets byggande. Under tiden har C. Peter Wagner kokat ihop en ny definition av 
ekklesia (gr. kyrka) för att smälta samman Kyrkan med Företagsarbetsplatsen.
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KJ:  http://www.globaldayofprayer.com/history.html - The Global Day of Prayer  -  Global Bönedag 
http://www.globaldayofprayer.com/country.php?country=389  
Contact Information  -  National Coordinator:  Hans Marklund 
Kontaktinformation - Nationell Samordnare: Hans Marklund 
Hans Marklund (Korskyrkan, Alingsås) är alltså Nationell Samordnare i Sverige för denna Globala 
Bönedag! 

http://media.leadnet.org/blog-content/leadnet/downloads/archives/NetFax-leadnet-org.pdf
http://www.globaldayofprayer.com/history.html
http://www.globaldayofprayer.com/country.php?country=389


Marknadsplatsdominionism 

Vad som krävs är en förvandling av hjärtat. Nationens hjärta är marknadsplatsen – kombinationen 
av affärsverksamhet, utbildning och styrande, de tre artärerna genom vilka dess liv flödar. Om vi 
tar Guds kraft och närvaro till marknadsplatsen kommer vi att få se nationer förvandlas… 

För att förvandla en människa måste du först förvandla hennes hjärta. Detta tillvägagångssätt är 
naturligtvis typiskt för missionärsorganisationer. Silvoso idé är dock mycket mer radikal. Städer kan 
förvandlas i sin natur. Länder kan bli förlossade. Hela kulturer kan föras till ”frälsning”. Hela landet 
kan faktiskt bli helat. 

Och en sådan mirakulös förvandling åstadkoms genom en huvudsaklig väg: Gud som verkar genom 
marknadsplatsen… 

Men de huvudsakliga medlen för äkta väckelse äger först rum på marknadsplatsen.
31

 [betoning 
tillagd] 

Business Reform interview with Ed Silvoso of Harvest Evangelism 

”Affärsmissionsföretaget” 

 

För att uppnå sitt syfte måste affärsmissionsföretaget utveckla och investera i insatser för det Stora 
Uppdraget vilka är samverkande med och finansierade genom företagets närvaro i strategiskt 
utvalda marknader. Det måste fastställa normer för evangelisation och lärjungaskap, mäta 
resultat och utvärdera resultaten per investerad dollar för varje sfär av inflytande som identifierats 
i marknadsanalysen. Företags inflytandesfärer och varje teammedlems inflytandesfär är specifika 
marknadssegment som gjorts till mål för påverkan… Varje del av företaget som inte producerar 
enligt standard tuktas. Yxan är satt till roten på dem som inte producerar något alls.

32
 [betoning 

tillagd] 

John Cragin, On Kingdom Business: 
Transforming Missions Through Entrepreneurial Strategie 

5. Militant retorik. Det är en märkbar ökning i högljuddheten och angelägenheten i ”strategisk nivå”-

retoriken i bönekrigandet vilket är sammanlänkat med global ”transformation” (domininionism).
33

 Falska 
profeter pumpar regelbundet ut nya ”profetior” och ”kungörelser” för att stötta upp mandatet för riket. Dessa 
”profetior” fungerar som löftesord – de är ett viktigt medel för att kommunicera ”Guds plan” för nästa steg i 
byggandet av riket. Falska apostlar har smorts, och förordnats som ledare för regioner runt om jordklotet, och 
fått i uppdrag att utöva kungens auktoritet. Den Nya Apostoliska Reformationens läror har spritts genom hela 
missionsrörelsen av C. Peter Wagner, Cindy Jacobs, Chuck Pierce, Bill Hamon, en grupp känd som ”Kansas City 
Prophets”, Vineyard Fellowship, och många andra. På högsta nivå har alla dessa organisationer 
sammankopplade styrelser. Två anmärkningsvärda interna organ för att sprida falska profetior och nya läror 
innefattar The Elijah List och Joel News. 

Däribland har Johannes Amritzer smorts till ”apostel” för Sverige...medlem som han är i ICA... 
Se Bifogad PDF ”Johannes Amritzer - Apostlanätverket ett försök till enhet” 
Tillsammans med Daniel Viklund och Thomas Jonsson är Johannes Amritzer ledare för 
”Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom” http://www.missionsos.org/sv/natverk/ 
 

En militant falsk profetia 

Vi kommer till den tiden då passiv kristendom och passiva kristna kommer att upphöra att existera. 
En mogenhet, en disciplin och en gudomlig stridbarhet kommer över Guds folk. De som har gett 
efter för humanistiska och idealistiska teologier har kanske svårt för det här, men vi måste förstå att 
Gud är en militärisk Gud. Titeln som Han använder tio gånger mer än någon annan i Skriften är 
”härskarornas Herre”, eller ”härarnas Herre”. Den finns en krigisk aspekt på Hans karaktär som vi 
måste förstå och anamma för de tider och det jobb som vi nu kommer till.
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Rick Joyner, “TAKING THE LAND” 

6. Nyevangeliska och nykonservativa allierade. 2005 års decembernummer av Mother Jones tidskrift 

var ägnat åt att undersöka Patriotic dominionists (de patriotiska dominionisterna). Det inkluderade en artikel 
om National Christian Foundation (Nationell Kristen Stiftelse), en filantropisk grupp knuten till nykonservativa 
organisationer. Denna korta artikel riktade uppmärksamheten mot ett enormt nätverk av sammankopplade 

http://www.missionsos.org/sv/natverk/


styrelser och finansiella band mellan nykonservativa och nyevangelikaler.
35

 Webbsajten 
www.mediatransparency.org utforskar Patriotic dominionist:s finansiella band med nykonservativa grupper,

36
 

men utforskar inte de betydande kopplingarna mellan de andra två sekterna och de nykonservativa. Några av 
banden mellan dessa individer och organisationer går tillbaka mer än ett halvt århundrade, och några av 
sambanden är alarmerande antisemitiska.
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 Gemensamma välgörenhetsaktiviteter, särskilt genom påverkan av 

de filantropiska grupperna, ersätter den traditionella doktrinen ”men när du vill ge en allmosa, så låt din 
vänstra hand inte veta vad den högra gör” (Matt 6:3). Marknadsplatstransformation skapar också många nya 
politiska allianser. Dennis Peacocke från COR är en inflytelserik ledare för marknadsplatstransformation och är 
också en medlem av International Coalition of Apostles (Internationella Apostlakoalitionen) (de andliga 
krigföringsdominionisterna).

38
 Peacocke, som med lätthet rör sig i alla tre sekter, har väckt idén att globala 

ekonomiska strukturer ska förändras.
39 

De nya ”apostlarnas” flytt in i regeringar” 

Aposteln Jim Hodges intog scenen på onsdag kväll för att introducera en spännande ny satsning för 
FMCI: en permanent närvaro i Washington, D.C. kallad the International Leadership Embassy (I.L.E.) 
(Den Internationella ledarskapsambassaden). I.L.E. kommer att placera FMCI mer direkt för att 
påverka vår regering, vår nation och världens nationer genom att etablera kontakter med 
regeringstjänstemän, D.C.-invånare, och internationella diplomater. ILE kommer vidare att främja 
satsningar på bönevandringar i D.C., vara värd för besökande böneteam, sponsra undervisning 
inriktad mot Riket för regeringstjänstemän, anställda och praktikanter, och kristna ledare.
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[betoning tillagd] 

Federation of Ministers and Churches International 

7. Tillkomme vems rike? Det har varit en märkbar ökning av korspollinering mellan evangelikala 

dominionister och New Age-teosofer.
41

 Sedan slutet av 1970-talet har det skett en förbrödring i det fördolda 

mellan dominionister och teosofer i syfte att hitta en gemensam grund för framtiden. Båda grupperna strävar 

efter att föra in en ”Kristus”-figur för att lösa världens problem. Båda grupperna har storslagna utopiska planer 

för att skapa ”fred” på jorden. Under det senaste årtiondet började de två grupperna låna dogmatiska 

terminologier från varandra och arbeta med gemensamma teologier. 9/11-händelserna gav ny kraft för denna 

satsning.
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 Jay Gary, som har varit ledare inom alla tre herraväldessekter har haft täta band med teosoferna
43

 

och tar till sig nya teologier, däribland en hybrid av preterism kallad ”transmillenialism”.
44

 Bob Buford från 

Leadership Network (Ledarskapsnätverket) (omnämnd i punkt två ovan) har sedan mitten av 1990-talet arbetat 

med att skapa en ungdomskultur baserad på ”emergent”-teologier som kallas Emergent Church – en blandning 

av New Age-hedendom, österländsk mysticism och evangelikal dominionism.
45

 Och ledare inom Patriotic 

Dominionism (Patriotiska dominionister) har långvariga, nära band med pastor Sun Myung Moon, som har sina 

egna ambitioner för ett messianskt rike.
46

 

”Kristi” Lag 

Separationens, splittringens, laglöshetens brott måste bort från världen. Allt som hindrar 
manifestationen av människans gudomlighet måste drivas iväg från vår planet. Min Lag kommer att 
ta separationens plats.

47 

Maitreya the “Christ” 

8. Förvaltarskapsvillfarelsen. “Transformational Covenant”
48

 (“Transformationsförbundet”) av Luis Bush 

är ett huvuddokument som skisserar den nya teologin om förvaltarskapsherravälde. Bush har innehaft väldigt 
inflytelserika positioner i missionsrörelsen som ledare i AD2000, World Inquiry (Världsundersökning), och 
Lausannekommittén för Världsevangelisation (Lausanne Committee for World Evangelization). Han arbetar nu 
som internationell diskussionsledare för Transform World (Transformera Världen). Genom att koppla ihop ett 
omtolkat mandat från 1 Mosebok första kapitels ”rådande över jorden” med den omtolkade doktrinen om det 
Stora Uppdraget, uppstår en flyktig ny doktrin om herraväldeslära. Detta ”förvaltarskaps”-mandat föreslogs 
egentligen först som en vilseledande strategi i slutet av 1970-talet av Jeremy Rifkin i sin bok The Emerging 
Order.

49
 Rick Warren och andra har nu plockat upp temat.

50
 George Otis från Sentinel Group (andlig 

krigföringsdominionist), låter förstå att genom att ta herravälde över Jorden (han kallar det ”transformation”) 
kan paradiset återupprättas (som i Första Mosebok 1 innan Syndafallet) – en gammal villfarelse från Latter 
Rain-kulten som presenterar en alternativ herraväldeseskatologi.
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http://www.mediatransparency.org/


”Att odla det Stora Uppdragets Ekosfär” 

EFMA finns till för att odla det Stora Uppdragets Ekosfär så att det bär god och riklig frukt och att 
Gud förhärligas bland alla människor. För detta ändamål arbetar Sällskapet på djupet med 
medlemmar för att höja ömsesidig effektivitet och öka kapaciteten när vi arbetar för att utvidga 
Kristi Rike. EFMA arbetar i huvudsak inom den missionsgemenskap som delar ett engagemang för 
Kristus, Skrifterna, och lydnad till Guds befallning att göra nationerna till lärjungar.
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Evangelical Fellowship of Mission Agencies (Evangelikala Sällskapet av Missionsbyråer) 

Kapitel ett i första Moseboks förvaltarskapsmandat 

…*N+är Gud skapade människan, gav han människan herraväldet över jorden. Adam lämnade ifrån 
sig människans herravälde genom olydnad. Förlossning och återupprättande av människans 
herravälde över jorden, likaväl som hennes försoning med Gud, möjliggjordes av Jesus.
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International Christian Chamber of Commerce (Internationella Handelskammaren) 

9. Vänsterdominionister. Evangelikala vänsterfolk (Tom Sine, Ron Sider, Jim Wallis och andra) har alltid 

frotterat sig med dominionisterna.
54

 Många av nyckelpersonerna bland vänsterdominionister har ingått 

koalition kring en agenda att utplåna fattigdomen i världen och har arbetat med Rick Warren för att realisera 

FN:s milleniemål. Micah Challenge (Mikautmaningen) är en av nyckelorganisationerna som verkar i denna sfär. 

Ett antal internationella nätverksbyråer för mission har bildat allianser kring dessa ömsesidiga strävanden efter 

riket. Att verka för att få slut på fattigdom kan se lovvärt ut på ytan. Men skrapa på ytan och herraväldesläran 

kommer fram.
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 Välgörenhet är inte vad det verkar vara. Välgörenhet är ett medel för att manövrera 

herraväldesläran in i den bästa möjliga internationella publicitetsspotlighten. Och altruistiska appeller för 

välgörenhetsoffer är en mekanism för att registrera rekryter i miljardmannaarmén.  

WEA, Micah Challenge (Mikautmaningen) och Wolfowitz 

Kyrkan är ”Guds primära instrument för transformation inom det lokala samhället”, säger 
Tunnicliffe, ordförande för Micah Challenge Canada (Mikautmaningen i Kanada) och internationell 
ledare för World Evangelical Alliance (WEA). Kanadensiska kyrkor och kristna organisationer måste 
utvärdera vad de gör för att betjäna de fattiga. De måste hålla sig informerade om frågor som rör 
fattigdom, och sträva efter att finna meningsfulla praktiska utlopp för att människor ska gensvara… 

Medan de var i Washington mötte gruppen också den nya ordföranden för World Bank, 
(Världsbanken) Paul Wolfowitz, som enligt vad som påstås sa till de kristna ledarna att Kyrkan skulle 
kunna bli en ännu mer betydelsefull aktör i rollen att gensvara på global fattigdom. 

Världsbanken, en källa för finansiell och teknisk assistans till utvecklingsländer runt om i världen, har 
traditionellt arbetat med regeringar. Men Tunnicliffe säger att de vill utvärdera den möjliga rollen 
som skulle kunna spelas genom det trosbaserade samfundet i sådant arbete. En liten grupp har 
inrättats av det trosbaserade samfundet för att ge råd till Världsbanken om policy. WEA har ombetts 
delta.
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10. Den kyrkomilitanta. Efter 9/11 har patriotisk glöd kombinerats med de nykonservativa målen, och det 

är en oroande ökning av reell militärisk aktivitet för syftet att ”bygga riket”. Denna aktivitet är särskilt 
alarmerande på grund av att den omfattar alla tre större dominionistsekter. Dominionistkultledaren Bill 
Gothard har arrangerat paramilitära träningsläger för barn från evangelikala familjer.

57
 Christian Right (Kristna 

högern)-ledaren Michael Farris, anknuten till Coalition on Revival (COR) (Koalition för Väckelse),
58

 rekryterar 
elever som undervisas i hemmen (homeschoolers) för CIA-typ av träning vid hans Patrick Henry College.
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 På 

http://www.goarmy.com/hslda/ (Försök här istället: http://www.goarmy.com/ ) kan man se hur Armén 
rekryterar hemskoleelever, av vilka många är aktiva inom sekten patriotiska dominionister. 

Campus Crusade, en internationell missionsorganisation, ber om förbön ”att vi ska nå vårt Militäriska 
Ministry-mål att förvandla kontinenter för Kristus.”
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Dr. Hope Taylor, ministryledare för International Leadership Embassy (Internationella 
Ledarskapsambassaden), Washington, D.C. (se citat för punkt 6 ovan), skrev nyligen ”Kyrkan har manteln att 
utföra Kungens vilja vad gäller kriget i Irak och kriget mot terrorism. Detta uppdrag får inte upphävas eller helt 
överlämnas till militären…”
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http://www.canadianchristianity.com/cgi-bin/na.cgi?nationalupdates/041027micah
http://www.worldevangelical.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.goarmy.com/hslda/
http://www.goarmy.com/


Dr. Richard Kirby, från World Network for Religious Futurists (Världsnätverket för religiösa futurister), en 
hybrid av nyevangelikaler och teosofer har skrivit, ”Vi vill träna upp en skola med profeter som ska kunna lyssna 
på det friska ordet från Gud och ge det till folket. Kanske ett exempel på detta är Religious Futurists grupps 
arbete med militären och med NASA rymdstyrelsen.”
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Den falska profetian “Herdestaven” 

Från detta läge kommer vi att styrkas som en mäktig krigare och utrustas för att möta 
motståndarens komplotter mot denna generation. Herren är en Krigare och vi måste vara klädda i 
Hans militanta attribut eftersom de relaterar till fienden som vistas i det himmelska…. 

Det kommer tider och stunder för att gömma oss i Kristus och andra tider till att vara aggressiva och 
militanta i vår hållning. Stunderna när vi isolerar oss med Kristus är inte för dvala utan för att vänta 
på Honom och tjäna Honom för att vinna Hans insikt och plan för seger… 

Det kommer en tydlig upptrappning i änglaaktiviteterna som omger Kyrkan. Dessutom kommer 
denna aktivitet att ha en militant karakteristik när Mikael och Himmelens krigsänglar släpps lös för 
att upprätta Himlens mönster på jorden. Som i Israels dagar ockuperar motståndarens jättar 
löfteslandet och måste bli undanröjda för att vi ska få tillgång till vårt arv… 

För att få uppleva den regerande frigörelsen (the governmental release) relaterat till herraväldet 
som är förbunden med Hans Rikes design, måste vi också tillåta den Helige Ande att utrusta oss som 
”övervinnare” klädda i rättfärdighetens dräkt.
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Framväxande (Emerging) global etik 

Att fullgöra mandatet för riket ses som så livsviktigt att ”ändamålen helgar medlen”. Rick Warren har 
förespråkat en filosofi om ”gör vad som krävs” för att uppnå sin globala P.E.A.C.E. (FREDS)-plan.

64
 Att framställa 

den globala hungern och AIDS-kriserna som en logisk grund för att hjälpa fram herraväldesriket har visat sig 
vara en briljant strategi. Pragmatismens nya evangelium, kombinerat med känsloladdade vädjanden om 
medkänsla, tränger undan all etisk eller läromässig oro över legitimiteten av partnerskapen mellan Emerging 
Church-Stat-Företag. 

Pragmatisk prioritet 

Att utrota global fattigdom för alla är en huvudprioritering för kristna, men särskild uppmärksamhet 
behöver även riktas mot skandalen om ojämlikhet och berövande inom det världsvida kristna 
samfundet, säger Mennonite World Conference (MWC) (Mennoniternas Världskonferens) 
verkställande sekreterare Larry Miller. 

Mr. Miller, som skriver i det senaste numret av Courier, en flerspråkig MWC-publikation, stöder 
Kyrkornas Världsråds (the World Council of Churches) ’Agape Call’ (Agaperopet) och World 
Evangelical Alliance (Världsevangeliska alliansens) ‘Micah Challenge (Mikautmaningen), och fastslår 
det bibliska och teologiska argumentet för engagemang i FN:s milleniemål att halvera 
världsfattigdomen till 2015. 

”Vad som behöver adderas till dessa kallelser – och ropas ut högt – är en vädjan om att besegra 
katastrofen fattigdom i kyrkan”, lägger han till…
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Evangelikaler har av tradition hållit fast vid Evangeliets direktiv att fungera som ”salt” (Matt 5:13) och 
”ljus” (Matt 5:14) i världen. Detta skriftställe var av tradition inte tyngt av dominionistiska bibetydelser. Vad det 
betyder är att kristna, genom sina individuella eller församlingsbaserade barmhärtighetsgärningar, kan göra 
skillnad i människors liv. Och genom en helig och rättfärdig livsstil som matchar biblisk trosbekännelse kan 
kristna göra positiv skillnad inom sina kulturer. Att vara ”salt och ljus” betyder också att det finns en plikt att 
göra gott inför det onda (Rom 16:19). 

Skriften talar om en typ av separation mellan Kyrka och Stat som förbjuder oheliga koalitioner. När en 
ekonomisk Kyrka-Stat-fråga ställdes av översteprästerna och de skriftlärda till Herren Jesus Kristus svarade Han, 
”Så ge nu kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud” (Luk 20:25). Även om troende har ett 
ansvar att lyda lagarna och de styrande i landet (Rom 13) fordras det också av dem att ”lyda Gud mer än 
människor” (Apg 5:29), i synnerhet när sanningen i Evangeliets budskap står på spel.    AMEN! 

Genom att engagera sig i denna omfattande nya herraväldesallians har det kristna vittnesbördet blivit 
utsatt för fara. Förmågan att fungera självständigt som direkt ansvarig inför Gud, medan man endast håller fast 



vid Biblisk sanning, har kraftigt begränsats. Den bibliska uppmaningen att oförskräckt vittna om sanningen 
(t.ex. Fil 1:14, 1 Tess 2:2) har ersatts med ”tala aldrig kritiskt”-mantrat i Rick Warrens purpose-driven (mål och 
mening) kyrkoförbund.
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Samarbetet mellan dominionisterna fungerar effektivt som en konspiration mot Skriftenlig sanning (Jer 
11:9-19, Hes 22:25-30). 

Den gamla läran 

Kristi rike är inte ett rike av denna värld, i annat fall skulle hans tjänare ha stridit! Det vilar på en 
andlig grund och ska främjas genom andliga medel. Men Kristi tjänare halkade långsamt ner i 
föreställningen att Hans rike var av denna världen och kunde hållas upp genom mänsklig kraft.
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Rev. Charles Spurgeon, circa 1880 

Göra sig vinning 

Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska 
lärare, som smyger in fördärvliga partimeningar, … Och i girighet skall de med uppdiktade ord göra 
sig vinning på er, 

(2 Pet 2:1a, 3a) 

  

Handelns Kyrka (The Merchant Church) 

Detta rike som byggs upp är inte AV Bibelns Jesus Kristus. Det är inte FÖR Bibelns Jesus. Det har ingenting 
att göra med Honom, men allt att göra med en antikrists tidsanda (zeitgeist) som är skrämmande, hemsk och 
massiv i sin utveckling.   
 (Zeigeist = http://sv.wikipedia.org/wiki/Zeitgeistr%C3%B6relsen - Zeigeistörelsen   
                     http://www.thezeitgeistmovement.com/ - The Zeigeist Movement (Rörelsen), 
  http://zeitgeistmovie.com/ - Zeigeist Movie (Film), http://sv.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist_(film) – Zeigeist  (film)) 

I nuläget är det fortfarande möjligt för sanningssökare att få tag på de gamla lärorna och gamla 
predikningarna i böcker och på Internet. Den tid är snart här när dessa traditionella läror om Evangeliet 
kommer att förklaras kätterska och ett hot mot den falska kungen och riket som håller på att etableras. 

Bibeln talar om en villfarelse i ändens tid som kallas ”mysteriet Babylon” vilken är en sammanslagning av 
Handel och Kyrka. Denna oheliga dominionistblandning – en modern alkemi – är vad som kan ses bildas framför 
våra egna ögon: 

De globala köpmännen 

Och han ropade kraftigt med hög röst, och sade: Fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en 
boning för onda andar* och ett tillhåll för alla orena andar och ett tillhåll för alla orena och 
avskyvärda fåglar. Ty alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin och kungarna på jorden har 
bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden har blivit rika genom makten från hennes 
överflöd... 

Köpmännen på jorden skall gråta och sörja över henne, därför att ingen mer köper deras varor: guld 
och silver, ädla stenar och pärlor, fint linne och purpur, silke och scharlakan, och alla slags 
välluktande träslag, och alla slags föremål av elfenben, och alla slags föremål av dyrbaraste trä, av 
koppar, järn och marmor, och kanel och kryddor, salva och rökelse, vin och olja, fint mjöl och vete, 
boskap och får, hästar och vagnar, människors kroppar och själar. (Upp 18:2-3; 11-13) 

  

Endnotes: 

1. “Dominion Theology,” Sara Diamond, article posted at http://zena.secureforum.com/Znet/zmag/articles/feb95diamond.htm). Sara 
Diamond authored Spiritual Warfare: The Politics of the Christian Right (South End Press, 1989) which provides some history of the 
rise of modern evangelical dominionism. Her perspective comes from the political Left. 

2. “Editor’s Note,” special issue “God and Country: Where the Christian Right Is Leading Us,” Dec. 2005 p. 5. 

3. Michael M. Phillips, “In Swaziland, U.S. Preacher Sees His Dream Vanish,” Wall Street Journal, 12/19/05. Bruce Wilkinson, author of 
The Prayer of Jabez, is closely associated with Rick Warren; see Deceived on Purpose by Warren Smith, (Mountain Stream Press, 
2004). Their efforts in Africa were connected with the other dominionist movements mentioned in this article. See also articles 
posted at http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm and http://www.discernment-
ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Zeitgeistr%C3%B6relsen
http://www.thezeitgeistmovement.com/
http://zeitgeistmovie.com/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist_(film)
http://zena.secureforum.com/Znet/zmag/articles/feb95diamond.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm


4. Sara Diamond, Ibid, Internet article. 

5. Matthew Henry Study Bible, A. Kenneth Abraham, Ed., (Tyndale House, 1986), p. 1207. Henry is commenting on Psalms 149:6 “Let 
the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand” which has been given a new dominion connotation. 

6. Al Dager, Vengeance Is Ours: The Church In Dominion (Sword Pub., 1990), p. 87. This book is a historical “encyclopedia” of the history 
of modern dominionism, clearly demarking the various sects. Dager approaches the subject from a Christian perspective. His book is 
available through http://www.discernment-ministries.org.  

7. Lynn & Sarah Leslie, “Resurrecting Pagan Rites,” http://www.discernment-ministries.org/ResurrectingPaganRights.pdf. This article series 
examines the roots and rise of the Promise Keepers’ movement. 

8. http://www.tribeissachar.com/. The mixture of contemplative spirituality with the spiritual warfare sect is coming in through the 
Emergent church, mainline denominations and purpose-driven. See 
http://www.whitedoveministries.org/content/NewsItem.phtml?art=254&c=0&id=30&style=1; or http://tinyurl.com/87b4v. 

9. Sandy Simpson, “The New Apostolic Reformation: What is it and where is it going?” 
http://www.deceptioninthechurch.com/nardvd.html. See also, Strange Fire: The Rise of Gnosticism in the Church by Traverse & Jewel 
van der Merwe (Conscience Press, 1995) http://www.discernment-ministries.org/StrangeFire1.htm  

10. See documentation at http://www.deceptioninthechurch.com/addendum-haggard.html and 
http://www.deceptioninthechurch.com/haggardelected.html for the history of Haggard’s entanglement with this sect of 
dominionism. 

11. 11/01/05, Global Link newsletter Global Harvest Ministries. 

12. Al Dager, The World Christian Movement, (Sword Publ., 2001). This book reads like a sequel to Vengeance Is Ours by the same author 
(see footnote 5). It is a cursory look at the rise of the modern mission movement, its roots and doctrines, from a Christian 
apologetics perspective. Available at http://www.discernment-ministries.org website. 

13. President of the International Christian Chamber of Commerce, speech given at an International Coalition of Workplace Ministries 
banquet, Oct. 2004 http://tinyurl.com/bngcn or use http://www.tinyurl.com/a9db2. For more information about ICCC see 
http://www.icccreg.net/pages.asp?pageid=20404. This organization appears to be wielding tremendous influence in the marketplace 
transformation movement that believes “it is possible to operate in God’s Kingdom rule on earth here and now.” 

14. Disciple Nations Alliance (DNA) “Online Course” summary at http://tinyurl.com/afdkj. This quotation is an example of the “spheres” 
mentioned in point 1 below in the text entitled “Global “spheres.” 

15. Vengeance Is Ours, pp. 235-258. 

16. The author has a copy of this letter. A subsequent COR conference was attended by Cynthia Weatherly and reported upon in The 
Christian Conscience magazine, “From SPIRITUALIST and Spiritual TWIST?” Nov. 1996, pp. 64-65. 

17. Vengeance Is Ours documents the rise of the dominionists and their interconnections. At http://www.discernment-ministries.org 
there is an archive of past newsletters that focuses on the Latter Rain dominionists. The World Christian Movement documents the 
history of the mission dominionists. Also see http://www.herescope.blogspot.com which frequently posts historical material. 

18. http://www.transform-world.net/article_read.asp?id=7 or use http://tinyurl.com/bynaw 

19. Vengeance Is Ours, p. 235-236. 

20. Disciple the Nations, http://disciplethenations.org/LMEMNVision.html#Discipling.  

21. See The Pied Pipers of Purpose: Human Capital Systems and Church Performance, a monograph by Lynn & Sarah Leslie and Susan 
Conway. This monograph details the influence of Peter Drucker over Rick Warren, including a look at his political, social and 
economic philosophies. Monograph posted at http://www.discernment-ministries.org/Purpose_Driven.pdf 

22. Explorer, No. 23, 11/06/00, http://www.leadnet.org/epubarchive.asp?id=41&db=archive_explorer. The Leadership Network has 
been a pivotal organization to turn Christian pastors into “change agents” through its leadership training. 

23. This point is documented at www.deceptioninthechurch.com/ditc12-10.html. 

24. See article posted at http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm, “The Global Day of Prayer” and its sequel, “The 
Second Reformation” at http://www.discernment-ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm, both authored by Sarah Leslie. These two 
articles present the current history of Rick Warren’s connection to the Global Day of Prayer, and his Africa project. 

25. Wayne Besen, “Purpose-driven lies,” 12/09/05, http://www.washblade.com/2005/12-9/view/columns/lies.cfm 

26.   
http://www.christianpost.com/article/ministries/1615/section/purpose.driven.network.opens.new.aids.conference.to.address.churc
h/1.htm is a news account. The transcript of Rick Warren’s interview with Larry King Live at 
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0512/02/lkl.01.html. And a critical review of this from an African perspective at 
http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Africanvision.htm 

27. “Involvement in AIDS crisis urged at Saddleback conference,” Shannon Baker, Baptist Press, 12/07/05, 
http://www.sbcbaptistpress.org/bpnews.asp?ID=22230 

28. See http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm and its sequel http://www.discernment-
ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm (see footnote 22). 

http://www.discernment-ministries.org/
http://www.discernment-ministries.org/ResurrectingPaganRights.pdf
http://www.tribeissachar.com/
http://www.whitedoveministries.org/content/NewsItem.phtml?art=254&c=0&id=30&style=1
http://tinyurl.com/87b4v
http://www.deceptioninthechurch.com/nardvd.html
http://www.discernment-ministries.org/StrangeFire1.htm
http://www.deceptioninthechurch.com/addendum-haggard.html
http://www.deceptioninthechurch.com/haggardelected.html
http://www.discernment-ministries.org/
http://tinyurl.com/bngcn
http://www.tinyurl.com/a9db2
http://www.icccreg.net/pages.asp?pageid=20404
http://tinyurl.com/afdkj
http://www.discernment-ministries.org/
http://www.discernment-ministries.org/
http://www.herescope.blogspot.com/
http://www.transform-world.net/article_read.asp?id=7
http://tinyurl.com/bynaw
http://disciplethenations.org/LMEMNVision.html#Discipling
http://www.discernment-ministries.org/Purpose_Driven.pdf
http://www.leadnet.org/epubarchive.asp?id=41&db=archive_explorer
http://www.deceptioninthechurch.com/ditc12-10.html
http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLJuly_August_2005.htm
http://www.washblade.com/2005/12-9/view/columns/lies.cfm
http://www.christianpost.com/article/ministries/1615/section/purpose.driven.network.opens.new.aids.conference.to.address.church/1.htm
http://www.christianpost.com/article/ministries/1615/section/purpose.driven.network.opens.new.aids.conference.to.address.church/1.htm
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0512/02/lkl.01.html
http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Africanvision.htm
http://www.sbcbaptistpress.org/bpnews.asp?ID=22230
http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLJuly_August_2005.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLJuly_August_2005.htm


29. http://tinyurl.com/dyv8w or http://www.transform-world.com/focusgroupall.asp?id=2. Also see “A Call to Transformation,” 
Australian Prayer Network, http://tinyurl.com/b5v5y 

30. See a transcript of Wagner’s speech posted at http://www.deceptioninthechurch.com/arise.html. Also see 
http://www.marketplaceleaders.org/articles_view.asp?articleid=5682&columnid=743, C. Peter Wagner's Foreword to Faith@Work 
Movement book by Os Hillman. Os Hillman is a key player in marketplace transformation. 

31. Business Reform interview with Ed Silvoso of Harvest Evangelism, “The Heart of A Nation,” (01/07/05) at http://tinyurl.com/akwd2. 

Ed Silvoso, from both mission and spiritual warfare sects, is one of the architects of global marketplace reform. 

32. John Cragin, Chapter 15, "The Business of Missions -- The Missions of Business," On Kingdom Business: Transforming Missions 
Through Entrepreneurial Strategies (Crossway, 2003), edited by Tetsunao Yamamori and Kenneth A. Eldred. The quote is a perfect 
example of the influence of Peter Drucker’s ideology. 

33. See http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm and its sequel http://www.discernment-
ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm (see footnote 22). 

34. Rick Joyner, "TAKING THE LAND--We Are Establishing Our Eternal Place And Position Here On Earth" 11/29/05, 
http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=3617. Rick Joyner was one of the “Kansas City Prophets” who now wields 
considerable influence through his “prophecies” about a coming militant church. 

35. Michael Reynolds, “Rendering Unto God,” Mother Jones, Dec. 2005, p. 43. 
http://www.motherjones.com/news/feature/2005/12/rendering_unto_god.html. For other articles see: 
http://www.motherjones.com/search/category_religion.html 

36. Eric Alterman, “Neoconning the Media:A Very Short History of Neoconservatism,” 04/22/05 at 
http://www.mediatransparency.org/story.php?storyID=2. 

37. Vengeance Is Ours documents the ties with Identity, e.g., p. 67. Also see Russ Bellant’s three books: Old Nazis, the New Right and the 
Republican Party (South End Press, 1988); The Coors Connection: How Coors Family Philanthropy Undermines Democratic Pluralism 
(South End Press, 1988) and The Religious Right in Michigan Politics (Americans for Religious Liberty, 1996). Bellant approaches the 
subject from the political Left perspective. His historical research goes back over sixty years. 

38. International Coalition of Apostles website at http://www.apostlesnet.net/index.asp?action+introduction. “ICA is designed for 
Apostolic Leaders who are kingdom builders. . . .” 

39. Strategic Christian Services (Dennis Peacocke), “Co-Managing the Earth: The Foundational Work of the Christian Marketplace 
Ministry,” http://www.strategicchristianservices.org/0903article.asp 

40. Federation of Ministers and Churches International, Spring 2005, FMCI’s November ’04 Leadership Conference, 
http://www.fmcapostolicnetwork.com/articles_view.asp?articleid=10858&columnid=1727 

41. Warren Smith, “Evangelicals and New Agers Together,” article posted at http://www.erwm.com/EvangelicalsandNewAgers.htm. It 
must be noted that there is a common Gnostic link between Theosophists and the Latter Rain cult. See Strange Fire (footnote 8) for 
more information. 

42. Warren Smith, Reinventing Jesus Christ, book posted on-line at http://www.reinventingjesuschrist.com. This book chronicles the 
recent connections between Theosophists and leading evangelicals. A second edition with updated information will come out this 
Spring. 

43. Warren Smith, “Evangelicals and New Agers Together,” Ibid.  

44. http://www.presence.tv is an example of an entire ministry built around a new doctrine. Jay Gary has been a significant player, 
cloaking his dominionism in the rhetoric of “futurism.” He openly networks with the Theosophists. He is part of the World Network 
of Religious Futurists, an influential organization with theosophical underpinnings. See http://www.wnrf.org/cms/associates.shtml 
and http://www.wnrf.org/cms/faq.shtml. 

45. See postings at http://www.herescope.blogspot.com for historical documentation. 

46. In addition to the information on this topic which could be found at http://www.mediatransparency.org website, this author has 
personal experience in this realm and was an eyewitnesses during the 1980s to the Christian Right’s close financial and 
organizational ties to Moon.  

47. Maitreya, Messages from Maitreya the Christ, (Share International Foundation, 2001), p. 248. 

48. http://www.transform-world.net/article_read.asp?id=7 

49. Rifkin, Jeremy with Ted Howard. The Emerging Order: God in the Age of Scarcity (G.P. Putnam’s Sons: New York, 1979), “See 
introduction,” pp. ix-xii. The book is a blueprint on how to network charismatics and transform their theology. 

50.   Lynn & Sarah Leslie, “What Is Transformation?” article posted at http://newswithviews.com/Leslie/sarah.htm. 

51. George Otis is part of a new group called FUSION, which exemplifies many points made in this paper. See 
http://www.prayerbydesign.com/transformation.php  

52. Evangelical Fellowship of Missionary Agencies, a key networking mission group with very dominionist goals 
http://community.gospelcom.net/Brix?pageID=7115 

53. “The Vision: THE KINGDOM FOCUS,” International Christian Chamber of Commerce, 
http://www.icccreg.net/pages.asp?pageid=20404. See footnote 12. 

http://tinyurl.com/dyv8w
http://www.transform-world.com/focusgroupall.asp?id=2
http://tinyurl.com/b5v5y
http://www.deceptioninthechurch.com/arise.html
http://www.marketplaceleaders.org/articles_view.asp?articleid=5682&columnid=743
http://tinyurl.com/akwd2
http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm
http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=3617
http://www.motherjones.com/news/feature/2005/12/rendering_unto_god.html
http://www.motherjones.com/search/category_religion.html
http://www.mediatransparency.org/authorprofile.php?authorID=4
http://www.mediatransparency.org/story.php?storyID=2
http://www.apostlesnet.net/index.asp?action+introduction
http://www.strategicchristianservices.org/0903article.asp
http://www.fmcapostolicnetwork.com/articles_view.asp?articleid=10858&columnid=1727
http://www.erwm.com/EvangelicalsandNewAgers.htm
http://www.reinventingjesuschrist.com/
http://www.presence.tv/
http://www.wnrf.org/cms/associates.shtml
http://www.wnrf.org/cms/faq.shtml
http://www.herescope.blogspot.com/
http://www.mediatransparency.org/
http://www.transform-world.net/article_read.asp?id=7
http://newswithviews.com/Leslie/sarah.htm.
http://www.prayerbydesign.com/transformation.php
http://community.gospelcom.net/Brix?pageID=7115
http://www.icccreg.net/pages.asp?pageid=20404


54. For example, see a series of posts on http://www.herescope.blogspot.com (Sept/Oct. 2005) pertaining to Evangelical Consultations 
about the future held in the late 1970s. These Consultations not only linked Leftist evangelicals to the emerging dominionist 
mandate, but also brought in leading Theosophist Willis Harman to help create new theologies for the future. 

55. See http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm and its sequel http://www.discernment-
ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm (see footnote 22) 

56. Patricia Paddy, “Christian leaders propose partnering with UN to fight poverty,” http://www.canadianchristianity.com/cgi-
bin/na.cgi?nationalupdates/051027poverty 

57. See http://www.alertacademy.com for starters. Gothard, who revivifies many Old Testament doctrines, appeals to a wide spectrum 
of evangelicals for varying reasons. His organizations function in a secretive cult-like manner. 

58. Vengeance Is Ours, p. 252. 

59. http://www.phc.edu/teencamps/. Note: homeschoolers are an extremely diverse group and cannot be lumped into the dominionist 
camps solely on the basis of the free choice they exercise in educating their children at home. Michael Farris and his organization, 
Home School Legal Defense Association, attempt to represent home educators politically in Washington, to the chagrin of the non-
dominionist homeschoolers. 

60. “Goal to Change Continents for Christ, 9/15/-5, Global Prayer Movement, a ministry of Campus Crusade for Christ International, 
http://globalprayermovement.org/prayerrequests.asp?offset=23&AOA_Id=3404 

61. “DECEMBER 15th, PRESIDENT BUSH AND IRAQ” post at http://www.ile-
dc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=2 or see 
http://tinyurl.com/a7431 

62. “WNRF Marks 25 Years of Religious Futurism,” by Dr. Rev. Richard Kirby, World Network of Religious Futurists, 7/20/05, 
http://www.wnrf.org/cms/print_religious_futurism_25years.shtml. See footnote 42. 

63. Bob Jones & Paul Keith Davis, Shepherd’s Rod 2004, October 7, 2003,  
http://www.whitedoveministries.org/content/ArchivesItem.phtml?art=163&c=0&id=11&style=2 . Bob Jones is a Latter Rain sect 
leader. 

64. http://www.discernment-ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm (See footnote 22). For an example of how this “urgency” manifests, 
see footnote 3. The WSJ article cited states, “Mr. Wilkinson felt the situation was so urgent that the time for cautious measures had 
passed.” 

65. “End scandal of poverty in churches, says Mennonite leader,” 05/12/05, 
http://www.ekklesia.co.uk/content/news_syndication/article_05125menno.shtml>. This quotation is an example of the widespread 
diffusion of dominionist ideas. Mennonites are Anabaptists who traditionally do not hold to these doctrines. 

66. The author was an eyewitness to the compromises of the faith that occur when political and financial coalitions take precedence 
biblical truth. See “How Can There Be Revival Without Repentance,” by Lynn and Sarah Leslie posted at http://www.discernment-
ministries.org/2001_SeptemberOctober.pdf. See also Lynn D. & Sarah Leslie, “The Shepherding Movement Comes of Age,” 
http://www.discernment-ministries.org/NLjanfeb_2003.htm. This article explores the content of the covenants that must be signed 
in the purpose-driven church movement.  

67. Rev. Charles Spurgeon, “Christ’s Universal Kingdom and How it Comes,” http://www.spurgeongems.org/vols25-27/chs1535.pdf. 
Spurgeon’s sermons are a good source of old-time doctrines, which provide a stark contrast to modern dominionism. 

Ett tacksamt erkännande riktas till oberoende forskarna Susan J. Conway och Steve Muse, Eastern Regional Watch Ministries 
(http://www.erwm.com) för deras ovärderliga forskningsassistans i detta projekt. 

Sarah H. Leslie är en före detta ledare inom Kristna Högern i hemundervisning och rätten till liv. Hon har författat många artiklar om 
utbildningsreformer och frågor om kristen apologetik. Hon och hennes make Lynn publicerade tidskriften The Christian Conscience och 
flera böcker. De är för närvarande styrelsemedlemmar i Discernment Ministries, Inc. 

 

http://www.herescope.blogspot.com/
http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLJuly_August_2005.htm
http://www.discernment-ministries.org/NLJuly_August_2005.htm
http://www.canadianchristianity.com/cgi-bin/na.cgi?nationalupdates/051027poverty
http://www.canadianchristianity.com/cgi-bin/na.cgi?nationalupdates/051027poverty
http://www.alertacademy.com/
http://www.phc.edu/teencamps/
http://globalprayermovement.org/prayerrequests.asp?offset=23&AOA_Id=3404
http://www.ile-dc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=2
http://www.ile-dc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=2
http://tinyurl.com/a7431
http://www.wnrf.org/cms/print_religious_futurism_25years.shtml
http://www.whitedoveministries.org/content/ArchivesItem.phtml?art=163&c=0&id=11&style=2
http://www.discernment-ministries.org/NLJuly_August_2005.htm
http://www.ekklesia.co.uk/content/news_syndication/article_05125menno.shtml
http://www.discernment-ministries.org/2001_SeptemberOctober.pdf
http://www.discernment-ministries.org/2001_SeptemberOctober.pdf
http://www.discernment-ministries.org/NLjanfeb_2003.htm
http://www.spurgeongems.org/vols25-27/chs1535.pdf
http://www.erwm.com/

