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 Nästa Stora Uppvaknande… 

… eller Stora Omintetgörande? 
Del 3: Byggande av de Sju Bergen 

 

”Den kommande Elia-revolutionen kommer att påverka hela världen och bereda vägen för Herren innan Hans 
återkomst. Enligt Skriften kommer Jesus att sitta vid Guds högra sida tills alla Hans fiender är lagda under Hans 

fötter. Elia-revolutionen kommer att åstadkomma detta när Guds sändebud vid ändetiden konfronterar sju 
nationer och ’större och mäktigare än vi’ hetiterna, girgaséerna, amoréerna, kananéerna, perisséerna, hivéerna 

och jebuséerna. Dessa nationer motsvarar sju ’berg’ i det globala samhället, media, regering, utbildning, 
ekonomi, religion, fest/konst och familj.”[1] 

“För flera månader sedan noterade vi att Jim Garlow och David Barton ledde en 12-dagarsresa på Östkusten 
där deltagare skulle få lära sig allt om vår nations kristna historia och dess grundare och besöka ”platserna för 

det första och andra stora Uppvaknandet, och samtidigt be för det tredje.” 

”Denna ’Nästa stora uppvaknande’-resa avslutades i Washington, DC den fjärde juli och, som vi noterade… var 
det under denna tur som både Barton och Garlow presenterades i Glenn Becks teveprogram. Som det skulle 

visa sig fick deltagarna på denna resa även vara med i en bandning av Becks program och träffade flera 
republikaner och ledare för den Kristna Högern, enligt uppdateringar från Garlows Skyline Church blogg.[2] 

I del ett av denna serie rapporterade vi att Jim Garlows och David Bartons ”Next Great 

Awakening Tour” (”Nästa stora uppvaknanderesa”) inkluderade Lance Wallnau. Garlow, en 
pastor/aktivist som är ordförande för Newt Gingrichs Renewing American Leadership 
(Förnya Amerikas ledarskap) kampanj, var översvallande, “Lance Wallnau var, som vanligt, 
exceptionell i sin utläggning av att se hur kulturen transformerades/förvandlades.”[3] 

Vem är Lance Wallnau och hur kom han i förgrunden för detta nationella mediaspektakel där 
han har frotterat sig med politiker, mediatyper och religiösa ledare? Svaret på detta följer 
spåren tillbaka till C. Peter Wagner och hans Nya Apostoliska Reformationen (New Apostolic 
Reformation) (NAR). 

I november 2007 sände Os Hillman, ordförande för Marketplace Leaders 
(Marknasplatsledare) och för International Coalition of Workplace Ministries (Internationella 
koalitionen för arbetsplatsministries) detta TGIF (”Today God Is First/ Idag är Gud först”) 
nyhetsbrev och kungjorde två viktiga utvecklingar: “1. Gör anspråk på kulturens sju berg: 
Nästa fokus?” och ”2. Ny sajt för Sju Berg, www.Reclaim7Mountains.com.” Os Hillman 
skildrade sedan den historiska utvecklingen av transformationsmodellen för 
marknadsplatsen (arbetsplatsen), och påannonserade lanserandet av 7 Mountains model 
(Sju Berg-modellen): 

”En ny basunstöt kallar på inflytelserika män och kvinnor, sådana som ser de negativa influenserna i sina 
kulturer som en väckarklocka. 

”De börjar användas av Gud i sju berg av inflytande i affärsverksamhet, regering, media, konst och 
underhållning, familj, religion och utbildning för att göra anspråk på sina nationer för Kristus.”[4] 

Os Hillman meddelade att hans organisation, Marketplace Leaders, ”har startat en ny 

webbsajt för att sprida detta nya fokus. Besök vår helt nya webbsajt 

www.Reclaim7Mountains.com.” Hillman promotade också en "Church in the Workplace 

Conference: Reclaiming The 7 Mountains That Shape Society," (Kyrkan på arbetsplatsen 
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konferens: Gör anspråk på de sju bergen som formar samhället), konferens den 24-26 

januari 2008 i Atlanta, Georgia. Denna konferens presenterade Lance Wallnau, som har 

beskrivits som ”motivationsgurun för de Sju Bergen.”[5] Lance Wallnaus ”Sju utformare av 

kultur”, är också kända som berg eller sfärer (och ibland andra termer) och listas vanligtvis 

som: 1. Familj, 2. Religion, 3. Regering, 4. Media, 5. Utbildning, 6. Affärsverksamhet, och 7, 

Konst. 

Lance Wallnau drevs fram till nationell berömmelse av C. Peter Wagner, huvudman för den 
Nya Apostoliska Reformationen (the New Apostolic Reformation). I sin bok Dominion! How 
Kingdom Action Can Change the World (Herravälde! Hur aktion i riket kan förvandla världen) 
(Chosen Books) från 2008 skrev Wagner om Lance Wallnau: 

Jag hävdar att vilket samhälle vi än lever i kan vi inte hoppas på att få se det specifika samhället 
transformerat/förvandlat om inte alla sju utformare av kultur transformeras samtidigt. Företagskonsulten 
Lance Wallnau var den första att uppmärksamma mig på detta. Han gillar att kalla utformarna de ‘sju bergen.’ 
Wallnau säger, ’Om världen ska vinnas är dessa de berg som formar kulturen och människors sinnen. Den som 
kontrollerar dessa berg kontrollerar riktningen på världen och skörden däri.” … 

“Lance Wallnau säger att inte många utomstående kan komma in i de sju sfärerna och förvänta sig nå toppen 
på berget. De som mest troligt skulle kunna göra det bör vara de invigda. Varför? Eftersom var och en av de sju 
har en distinkt kultur.” (s. 144). 

I en tidigare bok The Church in the Workplace (Kyrkan på arbetsplatsen) (Regal Books, 2006) 
säger Wagner i praktiken det samma om Lance Wallnau på sidorna 113-114. I denna bok 
som rekommenderades av Os Hillman, förklarar Wagner att var och en av dessa sju berg ska 
ledas av en apostel. Det är ett öppet erkännande att hans själv-smorda, självutnämnda 
apostlar i hans Nya Apostoliska Reformation / New Apostolic Reformation planerar att ta 
hand om vart och ett av dessa sju berg! 

”Varje *berg+ bör ses som en apostolisk sfär, vilket kräver apostoliskt ledarskap för att transformera den 
enheten till ett samhälle som reflekterar värderingarna och livsstilen i Guds rike… 

”Endast apostlar i den utvidgade kyrkan kommer att kunna leda Guds armé in i dessa strategiska stridsfält. 
Lance Wallnau frågar, ’Hur gör vi för att göra anspråk på nationernas utformare av sinnen, och vad har detta att 
göra med dig och din kallelse till marknadsplatsen? Allt! Du håller på att bli inkallad i en elittrupp med 
kommandosoldater för marknadsplatsen.’ 

”Sedan fortsätter Wallnau med att föreslå en stridsplan: ’Se på ditt yrkesfält och se det som ett berg. Vilka 
företag och människor finns på toppen av det berget? Varför är de på toppen? Vilka förmågor, kunskaper och 
personliga egenskaper behövs för att inta den positionen? Vad skulle behöva existera för att du skulle kunna 
inta toppen på det berget?” (s. 114-115) 

För att förstå hur BOKSTAVLIGT dessa män uppfattar faktiskt, fysiskt herravälde över dessa 
olika kultursegment i det globala samhället, läs C. Peter Wagners "Let's Take Dominion 
Now!" (Låt oss ta herraväldet nu!) som är kapitel tre i hans bok The Church in the Workplace 
(Kyrkan på arbetsplatsen) och finns HÄR på Os Hillmans "In the Workplace" webbsajt. I detta 
kapitel beskriver Wagner Herravälde/Dominion som ”social transformation” och hävdar att 
denna agenda kommer från Gud, och han beskriver att den är ”ett av de starkaste orden 
som den Helige Ande tydligt talar ut till kyrkorna idag.” Naturligtvis är syftet med att lägga till 
detta ”stöd” från den Helige Ande att ge ökad tyngd och kraft till Wagners 
Herraväldesmandat. 

I sin kärna är detta Herraväldestema en förvrängning av Skriften, särskilt läran om 
Frälsningens Evangelium – att Jesus dog på korset för dina synder, och har förlossat dig 
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genom Sitt utgjutna blod, och att du är frälst av nåd genom tro på Jesus som din Herre och 
Frälsare. Utbytt mot detta ödmjuka, enkla Evangelium om korset är det nya evangeliet om 
sju berg – evangeliet om RIKET! C. Peter Wagners Herraväldesteologi om ”social 
transformation” är ett ”kulturellt mandat” vilket är baserat på att förvandla saker på jorden 
för att stämma överens med saker i himlen. I "Let's Take Dominion Now!" (”Låt oss ta 
Herraväldet nu!”) medger Wagner, som har erkänt att han konstruerat ihop nya teologier, 
att hela hans agenda är kuyperiansk (Kuyperian):  

“Calvin… lärde att troende är ansvariga för social transformation, och hans efterföljare började tro att vi har ett 
kulturellt mandat (mandatet att transformera samhället) likaväl som ett evangeliskt (mandatet att frälsa själar). 
En berömd kalvinist, pastorn och teologen Abraham Kuyper (1837-1920), levde ut detta, gav sig in i politiken, 
blev premiärminister i Nederländerna och åstadkom enorma positiva förändringar i samhället som resultat.” 

I C. Peter Wagners felaktiga teologi besegrade inte Jesus Satan på Korset. 

”Även om Jesus aldrig ifrågasatte Satans herravälde, kom Han till jorden uttryckligen för att ta ifrån honom det. 
Jesus kom som den andre, eller siste, Adam (se 1 Kor 15:45-47). Den första Adam förlorade herraväldet, den 
andre Adam kommer att återfå det.” [betoning tillagd] 

På grund av denna villolära som lär att kyrkan ska fullborda vad Kristus inte gjorde, kan 
Wagner sedan lära ut det falska evangeliet att ”vårt nya paradigm för att ta herravälde 
inkluderar en tvåfaldig uppgift: det evangeliska mandatet (frälsa själar) och det kulturella 
mandatet (transformera samhället).” En påhittad heretisk konsekvens lär att hela nationer 
ska frälsas kollektivt, och att ”det Stora Uppdragets bibliska mål är inget annat än social 
transformation.” 

Denna typ av undervisning är förhärskande i Dominionistkretsar. Den ”kulturella förnyelsen” 
eller evangeliet om ”Riket” ersätter det sanna Evangeliet om Frälsning. När Os Hillman först 
lanserade Lance Wallnau och hans ”Gör anspråk på kulturens sju berg”-strategi erbjöd han 
ett paketerbjudande – man kunde köpa ett exemplar av Landa Copes bok An Introduction to 
The Old Testament Template: Rediscovering God's principles for discipling all nations (En 
introduktion till det Gamla Testamentets mönster: Återupptäck Guds principer för att göra 
alla nationer till lärjungar) (Template Institute Press, 2006) och få ett gratis exemplar av en 
Template Institute Press DVD från 2006 med Os Hillman och Lance Wallnau där de diskuterar 
"Reclaiming the 7 Mountains of Culture." (Gör anspråk på kulturens sju berg). Vi skrev om 
detta den 6 december 2007 i ett inlägg, "Rethinking Eschatology: Dominionists on the Move 
(Att ompröva eskatologi: Dominionister på språng), där vi citerar från Landa Copes bok: 

“Budskapet är Riket 
”Det här betyder att när vi bara förkunnar frälsning missar vi den största delen av budskapet om Guds rike. 
Frälsning är livsnödvändig. Det finns inte någon annan väg in i Guds Rike. Men frälsning är inträdet till riket; det 
är inte målet eller själva Riket. Genom att göra det till målet har vi förlorat det mesta av Guds budskap. (s. 
147)…  

“Vår destination är inte frälsning 

Gud dog för att frälsa oss och längtar efter allas frälsning. Den enda vägen in i Guds Rike är genom Jesus Kristus, 
men frälsning är inte Guds slutliga mål. Den nya födelsen är ett medel för ändamålet.” (s. 150) 

För att främja Dominionism och idén om de sju bergen/sfärerna skickar C. Peter Wagner och 
Os Hillman ut Lance Wallnau och hans show Sju Berg på turné. 2007 presenterade Wagner 
Leadership Institute (WLI / Wagners Ledarskapsinstitut) och hans Global Harvest Ministries 
(Global skörd-ministries) Lance Wallnau (tillsammans med Wagner, Chuck Pierce och 
Barbara Wentroble) i ett "Taking Dominion Now!" (Ta Herraväldet nu!)-seminarium den 26-
28 april. 2008 presenterades Wagner och Wallnau vid ett ” Positioned for Kingdom 

http://www.reclaim7mountains.com/articles.asp?columnid=4347
http://www.reclaim7mountains.com/articles.asp?columnid=4347
http://herescope.blogspot.com/2010/05/reclaiming-dominion-mandate.html
http://herescope.blogspot.com/2007/06/neo-kuyperian-spheres.html
http://herescope.blogspot.com/2010/05/blog-post.html
http://herescope.blogspot.com/2010/05/two-kingdoms.html
http://herescope.blogspot.com/2010/05/two-kingdoms.html
http://herescope.blogspot.com/2010/04/dominionisms-fatal-flaw.html
http://herescope.blogspot.com/2007/12/rethinking-eschatology.html


Leadership Summit” (Positionerad för ledarskap i riket-konferens) sponsrat av Kingdom 
Alignment International (Internationella alliansen för Riket). Detta evenemang beskrevs som:  

“Denna konferens den 6 & 7 juni i Franklin TN, för ledare, framväxande (emerging) ledare och var och en som 
uppfattar förändringen i paradigmet hur vi gör kyrka, kommer att bli väldigt påverkade under dessa två dagars 
intensiva möten med dr. C. Peter Wagner och Lance Wallnau. Du kommer inte bara att bli vederkvickt utan 
detta möte kommer att utmana dig att röra dig framåt i ett nytt paradigm för riket som kommer att influera 
samhället enormt och hjälpa till att föra fram Guds rike. 

“Uppvaknandet har börjat i vår nation och ett nytt släkte (nee breed) av ledarskap inriktade mot riket 
uppstår!”[6] 

Wagner hade skickat ett brev den 31 maj, 2007, som introducerade Lance Wallnau i ett 
sammanhang av en större apostolisk ministryomstrukturering. Detta brev, som publicerats 
HÄR för eftervärlden, säger:  

“Den stora katalysatorn som Gud har fört in i bilden för att hjälpa till att förnya våra sinnen i termer av vår 
missionsfilosofi är Lance Wallnau, grundare av Lance Learning Group för närvarande baserad i Rhode Island. 
Lance planterade tidigare kyrkor och skapade ett apostoliskt nätverk vilket han nu lämnat över till annat 
ledarskap. Han är medlem av ICA, och för närvarande reser han omkring mycket som konferenstalare och som 
konsult för företags- och regeringsledare. Genom åren har vi skapat en nära relation, han har varit talare vid 
flera av våra konferenser, och Lance är den nyaste medlemmen av EVAT. 

”Lances kännetecken på undervisning anknyter till vad han kallar de sju ’sinnesutformarna’ eller de ’sju 
bergen’. Dessa har nu blivit ett permanent inslag i min personliga undervisning om att ta herraväldet, och jag 
har hänvisat till Wallnau både i Kyrkan på Arbetsplatsen (The Church in the Workplace) och i min kommande 
bok Dominion! Enligt min åsikt är det inte möjligt att få ett operativt grepp om hur man initierar gemensam 
aktion mot social transformation utan att ta med i beräkningen de sju bergen eller vad jag kallar ’utformare av 
kultur’ De sju är religion, familj, affärsverksamhet, konst & underhållning, regering, utbildning, och media.” 

C. Peter Wagner promotade tungt Lance Wallnau tidigare, speciellt genom sitt Wagner 
Leadership Institute (WLI / Wagners ledarskapsinstitut). Lance Wallnau är listad tillsammans 
med Todd Bentley (från berömmelsens Lakeland Florida) på programmet för WLI 2006.[7] 
Och Wagner presenterade Wallnau på Global Harvest Ministries konferensprogram för 
”Anden och bruden säger kom: Att låsa upp Guds rikes strategi för idag”-konferens ("The 
Spirit and the Bride Say Come: Unlocking God's Kingdom Strategy for Today”), 8-10 mars, 
2007.[8] Wallnau framträdde också med Barbara Yoder på WLI:s kick-off ”Välkommen till 
skolan för förvandlare” ("Welcome to the School of Transformers”) 8-10 november, 2007.[9] 

2008 var Lance Wallnau redo för bästa sändningstid. Elijah List, främsta leverantören för 
NAR och Latter Rain-kultens information, promotade en konferens på Che Ahns Harvest 
Rock Church 30 juli till 3 augusti 2008, ”Att föra väckelse till kulturens sju berg”, (“Bringing 
Revival to the Seven Mountains of Culture”), med de betydande talarna Lance Wallnau, Che 
Ahn, Cindy Jacobs och Peter Wagner. Detta evenemang beskrevs som: 

“När Herrens härlighet utgjuts i Lakeland, ser vi fram mot en väckelsetid som kommer till Södra Kaliforniens 
källor. Som en del av de 33 Dagarna av Härlighet är Harvest Rock Church värd för Bringing Revival to the Seven 
Mountains of Culture (Att föra väckelse till kulturens sju berg). Vi ska transformera städer och nationer genom 
vår närvaro och bön i varje sfär av vår kultur. Följ med oss i denna tid för utrustning genom internationella 
ledare. Herren talar till Kyrkan på just denna dag för att transformera dessa sfärer av påverkan med Kristi 
ljus.”[10]  Du som är övertygad om att Lakeland var en falsk väckelse...  
  ...bör veta vid det här laget att det är samma folk som driver ”7 Berg-rörelsen”... 

Som tidigare nämnts framträdde Wallnau på föredragningslistan på Os Hillmans ”Kyrkan på 
Arbetsplatskonferens” (”Church in the Workplace Conference) den 24-26 januari 2008. 
Denna konferens tema var uttalat skyltad som ”Gör anspråk på de sju bergen” (”Reclaiming 
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the 7 Mountains”), och den inkluderade presentatörer som fokuserade på olika ämnen över 
hur man tar Herraväldet:  

 Os Hillman - "ATT FÖRSTÅ DEN BIBLISKA GRUNDEN FÖR ATT GÖRA ANSPRÅK PÅ DE 
SJU BERGEN” 

 Lance Wallnau - “STRATEGIER FÖR ATT GÖRA ANSPRÅK PÅ DE SJU BERGEN” 

 Katherine Leary, Chef för Center for Faith and Work (Center för tro och arbete) vid 
Tim Kellers Redeemer Presbyterian Church i New York – RELIGIONSBERGET – “Hur 
den lokala kyrkan kan utrusta arbetsplatsledare till att göra anspråk på berg” 

 Chuck Stetson, Ordförande för Wilberforce Project och ordförande för Bible Literacy 
Project – “UTBILDNINGSBERGET” 

 Colin Ferreira, en ledare inom marknadsplatsministry och har varit bidragande i att 
väcka upp initiativ för nationstransformation i hans nation [Trinidad] - 
FAMILJEBERGET  

 Dr. Lance Hurley “och hans hustru kommer att porträttera president George 
Washington och hans fru vid en särskilt lunchpresentation” - REGERINGSBERGET 

 Doug Spada - RELIGIONSBERGET 

 Erik Lokkesmoe, Vice ordförande för Strategic Partnerships and Outreach for Walden 
Media/Bristol Bay Productions (Strategiskt partnerskap och outreach för Walden 
Media/Bristol Bay production) – KONST- & UNDERHÅLLNINGS- & REGERINGSBERGEN 

 Johnny Enlow, senior pastor i Daystar International Christian Fellowship i Atlanta, 
Georgia, som var med i processen att skriva The Seven Mountain Prophecy (Profetian 
de Sju Bergen) – “Att förstå de andliga rötterna till de sju Bergen” 

Specialämnen inkluderade en ”Panel för AFFÄRSVERKSAMHETSBERGETS ledare för 
arbetsplatsministries” av ”VD:ar för nationella medlemskapsbaserade arbetsplatsministries 
som avslöjade sina strategier för att göra anspråk på de sju bergen genom sina ministries.” 
Den presenterade också fallstudier av ”VD:ar för nationella medlemskapsbaserade 
arbetsplatsministries som avslöjade sina strategier för att göra anspråk på de sju bergen 
genom sina ministries.”[11] En powerpointpresentation från denna konferens kan ses HÄR.   
Se sidan 50 där det står: Det räcker inte att ha kristna på toppen av de sju bergen. De måste 
ha ”kultur-förvandlande” tro. Och se till att inte missa Abraham Kuyper på sidan 66. 

En annan ”Kyrkan på arbetsplatsen – Gör anspråk på kulturens sju berg” internationell 
konferens hölls den 6-8 februari 2009 i Atlanta, och återigen presenterades Lance Wallnau. 
Os Hillman sa när konferensen avslutades ”Vi måste bli förvandlingsagenter. Tillsammans 
kan vi lära oss vår kallelse, vandra i vår smörjelse, göra anspråk på bergen och förvandla 
kulturen för Kristus!”[12] Andra relaterade resurser som beskriver dessa sju berg finns på 
www.faithandworkresources.com webbsajt. 

Idag finns Lance Wallnau överallt på YouTube. Till exempel, HÄR, där han “diskuterar vikten 
av att ta kontroll över de sju bergen under ”Pray and Act” (Bed och Agera) webbsändning. 
Den här gången presenteras Lance av Jim Garlow igen, som har satt igång en 40-dagars 
nationell högprofilsfasta som del av en nedräkning inför nationella valen i mitten av 
presidentens ämbetsperiod.[13] För att öka på Wallnaus berömmelse och influens har Os 
Hillman erbjudit ett gratis teleseminarium den 16 september, ”Strategier för att 
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transformera kulturen genom de sju bergen med Lance Wallnau & Os Hillman”, ("Strategies 
for Transforming Culture through the 7 Mountains with Lance Wallnau & Os Hillman”), 
komplett med ett gratis ljudpaket om 8 bonus-cd, ”Strategier för att göra anspråk på de sju 
bergen.” (”Strategies for Reclaiming the 7 Mountains”).[14] 

Under tiden går Wallnau fortfarande ronden bland Elijah List NAR-folkmassorna, och 
presenterades nyligen som talare på ”Festivalen för riket, makten & härligheten” ("Kingdom, 
Power & Glory Festival") i Sedona, Arizona, vilken annonserades som: 

“Följ med oss när vi upplever denna tidsportal under Rosh Hashana! Ta emot impartationen och uppenbarelsen 
för att invadera de sju bergen som Gud aktiverar i dig för att ta Evangeliet till världen (affärsverksamhet, 
Hollywood, utbildning, religion, regering osv.) när du går in i ditt förlovade land! Gud lovar att när vi kommer 
samman avsiktligt under just denna tidsportal finns där en utlovad välsignelse, umgänge, och nåd att komma in 
i din bestämmelse som aldrig förr. Gud har orkestrerat talarna gudomligt i en övernaturlig synergi som kommer 
att driva fram dig i nästa tid!                     Ytterligare ”reklamkristendom”!  Manipulation också för den delen... 

“Nya Begynnelser och det Nya Året börjar andligt under denna vecka när du kommer samman med Guds folk 
då vi upplever gudomliga planritningar från Himlen för den nya tiden. Varje år vid denna tid sker den högsta 
nivån av andlig aktivitet och Himmelska möten. Den här festivalen kommer att vara en tid av större härlighet, 
mirakler, profetisk ledning, uppenbarelse, impartation och Nya Begynnelser för många! Missa inte ditt särskilda 
möte med Gud i Sedonas berg. Kom låt oss gå upp till Herrens berg!!!”[15]     Bibelvers på detta påstående tack! 

Dags för ännu en kontroll av realismen i den här serien. En man som nyligen och tämligen 
överraskande getts respektabel trovärdighet genom politiska och religiösa högerledare på en 
väldigt hög nivå är också del av ett vilt och knäppt ”tidsportal”-evenemang som beskrivs som 
en ”impartation och uppenbarelse för att invadera de sju bergen” med en ”övernaturligt 
synergi.” 

Har de här politiska/religiösa ledarna förlorat vettet?! De umgås öppet med den man som är 
den främste marknadsföraren av C. Peter Wagners storslagna planer för apostolisk 
Dominionism! Lance Wallnau är topp-PR-mannen till att genomföra denna grandiosa plan att 
ta över planeten! Till och med sekulära politiska förståsigpåare har lagt märke till hur bisarr 
denna politiska/religiösa röra håller på att bli![16] 

Sanningen: 

Sanningen är att ingen äkta biblisk väckelse, uppvaknande, reformation, transformation eller 
förnyelse kan ske utan att Frälsningens Evangelium predikas. Och i allt detta tumult över 
ännu ett stort ”uppvaknande” hör vi inte något klart och tydligt Evangelierop. Vad vi hör är 
”Låt oss ta herraväldet nu!” Vi hör om ”berg” och ”sfärer”, ”arméer” och ”strategier”, 
”kulturell och social transformation”, ”frågeställningar” och ”förbund”. Men vi hör ingenting 
om att en och en betjäna människor med brustna hjärtan och liv som behöver Jesus.  AMEN! 

Om detta ”uppvaknande” verkligen var om Evangeliet, skulle du i stället för att besegra 
världen höra ett ödmjukt hjärtskärande budskap som det här: 

”Som en kort sammanfattning av Kyrkans helgelse genom Guds Son kan vi ur Guds Ord 
fastställa att Han fick del av barnens kött (Heb 2:14); bar deras synder i Sin egen kropp upp 
på trädet (1 Pet 2:24); bringade försoning för deras överträdelser, och sonade alla deras 
brott genom att bli gjord till försoning för deras synder (1 Joh 2:2, Rom 3:25); utgöt Sitt 
dyrbara blod och lade ner Sitt liv för deras skull (Joh 10:15, 1 Pet 1:19); försonade dem med 
Sin himmelske Fader när de var fiender och främlingar (Rom 5:9, Kol 1:21); utgav Sig själv 
som ett offer för deras brott (Heb 9:14, 26-28); och utplånade all deras orättfärdighet i källan 
som på en dag öppnades för all synd och orenhet (Sak 13:1)”.[17] 
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