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Innledning 
Jeg har skrevet dette dokumentet som en tilbakemelding til ledelsen ved Grimerud etter at jeg var 

stab i Restore 24/7 fra august 2011 til juni 2012. Fordi jeg opplevde å komme under forførelse og 

vranglære, er det også nødvendig å dele min erfaring og informasjonen jeg har funnet med andre, 

ikke minst for å advare dem som var med i tjenesten. Dette er ikke ment som et personlig angrep 

mot noen, hverken av ledere eller stab. Jeg respekterer iver og innsats for å søke Gud og å gjøre 

hans vilje, men vi må gjøre det på rett måte og følge hans Ord, og ikke våre egne tanker og idéer. 

Gud er den som kjenner oss og gransker våre motiver. Jeg innser at jeg selv er en synder, frelst av 

nåde og trenger Jesus hver dag. 

 

I hovedsak går forførelsen ut på undervisningen som kommer fra «International House Of Prayer» 

(IHOP). Det ble sagt at Restore 24/7 ikke var IHOP, men erfaringen var at tjenesten var 

gjennomsyret av deres idégrunnlag. Dersom jeg hadde hatt informasjon om bakgrunnen for IHOP 

på forhånd, ville jeg aldri blitt med i tjenesten. Det er en forkynnelse av «kristen mystikk» som 

bunner i New Age, en «elite-tankegang» og en «militant kristendom» som ikke har Bibelsk 

grunnlag.  

 

Målsettingen for Restore 24/7 om å komme inn i «fylden av det åndelige livet» og å be om 

vekkelse, hørtes bra ut. Men måten det ble lært og praktisert på var influert av mystikk og New 

Age-tankegang, og det ble mer fokus på egne prestasjoner enn det Jesus har gjort ferdig for oss. Jeg 

merket raskt at når bønnelivet ble satt i system, sto livet med Jesus i fare for å visne ut.  

 

Underveis i dokumentet har jeg underbygget mine erfaringer med henvisning til forskjellige kilder. 

Engelske sitater er ikke blitt oversatt, men beholdt slik det står i originaldokumentet. Jeg har 

undersøkt disse kildene for å finne ut av bakgrunnen for «bønne-bevegelsen» og kunne skille hva 

som er Bibelsk og hva som ikke er det. Det gis ikke et fullstendig bilde av dette temaet, men jeg vil 

meddele noe av det jeg så langt har funnet. Det er opp til enhver å undersøke nærmere selv, og se 

hva som stemmer i forhold til Guds Ord. Bibelsitater er hentet fra Bibelforlagets oversettelse Norsk 

Bibel 1988. Dersom du som leser dette har spørsmål, tilbakemelding eller kommentarer, kan du 

kontakte meg. 

 

 

 

Hoveddel 
I dette dokumentet deler jeg min erfaring med undervisningen, idéene og systemet av Restore 24/7, 

og noe informasjon jeg har funnet angående grunnlaget for IHOP og andre forførende bevegelser. 

 

Litt om meg selv 

Jeg er oppvokst i et hjem med kristne foreldre, jeg tror på Jesus som min personlige frelser og 

ønsker å følge Ham og Hans Ord.  

 

I august 2011 kom jeg til Grimerud med et ønske om å bruke mer tid til Bibellesing og bønn for 

eget liv, menighet, landet og verden. Jeg ville sette av ekstra tid, fordi jeg opplevde at Gud la en 

lengsel ned i meg etter det.  

 

Første gang jeg hørte om bønnetjenesten på Grimerud var våren 2010, da jeg las et oppslag i avisen 

Dagen. Jeg syntes det hørtes flott ut å ha et sted hvor det ble bedt kontinuerlig og landet ble 
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«dekket» i bønn.  

 

Da jeg bestemte meg for å bli med i tjenesten, visste jeg ikke hvordan det kom til å bli. Men jeg 

gledet meg og hadde forventninger til fellesskap, bønn og bibelstudie. Jeg opplevde likevel ganske 

tidlig at det var tøft å være på Grimerud, men trodde det var omstillingen i livsstil og «fienden» som 

ikke ville at jeg skulle være der. Jeg var også syk flere ganger i løpet av året.  

 

Utover høsten begynte min mor å finne ting på Internett som uroet henne. Hun videresendte en del 

informasjon til meg, og jeg så på noe av det. Jeg hadde likevel vanskelig for å tro at dette hadde 

sammenheng med Restore 24/7. Jeg kom også i konflikt med henne og anklaget henne for å ha 

kritiske holdninger.  

 

Da jeg reiste hjem til jul og kom bort fra Grimerud, så jeg ting klarere. Da jeg kom tilbake begynte 

jeg å tro at det var mine tanker og reaksjoner som var feil, og jeg klarte ikke å «rive meg løs» og 

dra. Det opplevdes også som en kamp da jeg endelig bestemte meg for å reise, og jeg kjente på 

indre anklager den første tiden etter jeg kom hjem. Hadde jeg «gått ut av Guds vilje»? Disse 

anklagene kom ikke fra Gud.    

 

Undervisningen  

Jeg vil først skrive om hvordan jeg opplevde undervisningen vi fikk i Restore 24/7.  

 

«Harpe og Skål» 

Høsten 2011 ble Restore-teamet inndelt i tre mindre team, som skulle praktisere «harpe og skål», en 

blanding av bønn og lovsang. Modellen ble hentet fra International House Of Prayer (IHOP). Siterer 

her artikkelen «FORERUNNER ESCHATOLOGY, Mike Bickle's End-Time Teaching and the 

International House of Prayer» 2009, by Andrew Jackson http://www.equip.org/PDF/JAF2324.pdf):  

 

Bickle’s primary vision is to promote the escalation of the harp (worship music) and bowl 

(intercession) prayer style derived from Revelation 5:8, which is implemented in the night 

and day model of IHOP. IHOP claims that it has been practicing this kind of prophetic 

prayer and worship without ceasing since September 19, 1999. 

 

Modellen skulle gjøre det lettere for oss å holde fokus i bønn over lengre tid. Jeg opplevde det 

motsatt, i forhold til tidligere erfaringer med bønn. Det ble mer fokus på egne prestasjoner, enn en 

samtale med vår Himmelske Far og forbønn for ting han leder en til å be for. Når vi hadde 

«Lovsang med Ordet», skulle vi bruke «harpe og skål» metoden til å «meditere» på Ordet. Man kan 

synge sanger med Bibeltekster, men ikke med gjentakelser som en meditasjons-teknikk. Så langt jeg 

vet, fikk vi ikke undervisning i «kontemplativ bønn» i tiden på Restore 24/7, men dette blir 

praktisert på IHOP og «harpe og skål» metoden minner om dette.  

 

Høysangen 

Utover høsten fikk vi undervisning ut fra Høysangen. Jeg hadde tidligere hørt om Håvard Sands 

bok: «Bruden reiser seg», men hadde ikke hørt slik undervisning før. Jeg har nå forstått at denne 

undervisningen kommer fra IHOP. Jeg ble forvirret, og kjente motstand mot det. Høysangen ble 

tolket allegorisk for å beskrive Jesus som brudgom og kristne som bruden. Jeg tror boken mer er et 

bilde på forholdet mellom mann og kvinne, men kan ha enkelte paralleller til forholdet mellom Gud 

og menigheten. Det ble formidlet at denne boken inneholder et veldig viktig budskap til kristne, 

http://www.equip.org/PDF/JAF2324.pdf
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spesielt i forhold til at Jesus gjenkomst nærmer seg. Det ble undervist at bruden må gjøre seg rede 

til å ta imot Ham.  

 

Det var flere som reagerte på budskapet. Da vi stilte spørsmål ved undervisningen og tolkningen av 

boken opplevde jeg at det ble et «problem». Vi som hadde vanskelig for «å gripe det», ble bedt for. 

Det ble også formidlet at dersom andre vi kjente, ikke ville ta imot budskapet, skulle vi ikke bli sint 

på dem, men heller be for dem om at Gud ville «åpenbare» det. Ledelsen prøvde å forklare og 

overtale oss til å ta imot budskapet. Det ble sagt at tankebygninger og forstanden vår sto i veien for 

å åpne opp for og bli møtt av Gud på et følelsesmessig plan. Når vi begynner å lene oss mer til 

følelser og opplevelser enn til Guds Ord, kommer vi fort på vaklende grunn. Det er Guds Ord som 

skal overbevise og skape tro, ikke våre følelser. Romerne 10,17: «Så kommer da troen av 

forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord». 

 

Jeg snakket med en av lederne som formidlet at han ikke fikk så mye ut av undervisningen fra 

Høysangen. Han sa seg ikke uenig i den, men mente at man heller kunne finne tilsvarende i andre 

Skriftsteder. Jeg fikk beskjed om at jeg kunne fortsatt være med i teamet, selv om jeg ikke skjønte 

akkurat dette budskapet på det tidspunktet. Jeg håpte det kom til å bli bedre når vi kom til andre 

tema.   

 

Lovsang ved Vivien Hibbert 

Det ble undervist om lovsang ved Vivien Hibbert og Rebecca Walden. De snakket blant annet om 

hvordan komme inn i «Det aller helligste», hvor Gud er. Det var fokus på symbolikken i tempelet 

og at det var flere «forheng» å trenge gjennom. Jeg reagerte på dette, fordi det står i Bibelen at når 

Jesus døde, åpnet han veien til Faderen for oss. Forhenget i tempelet revnet fysisk ovenfra og ned, 

som et tegn på dette.  

 

Matteus 27,51: «Og se, forhenget i templet revnet i to, ovenfra og ned. Og jorden skalv, og 

klippene revnet».  

 

Hebreerne 6,19-20: «Dette (håpet – se v.18) har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og 

fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, 

han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis». 

 

Hebreerne 10,19-20: «Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i 

helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det 

er hans kjød».  

 

Viviens uttalelse om at det nærmeste hun kom Jesus var når hun fikk kysse ham på munnen, vakte 

også reaksjoner. Dette er ikke Bibelsk. 

 

Ina Steyn 

Senere på høsten kom Ina Steyn for å undervise. Hun har Dr. Atef Aziz Mikail som «mentor». 

Begge disse er også i nær kontakt med Lynn Green, som er en internasjonal leder i YWAM. Mye av 

det hun underviste i forhold til å ha en regelmessighet i bønn og bibellesing var oppmuntrende, og 

jeg ble ivrig, kanskje over-ivrig på dette i noen uker etterpå.  

 

Da jeg senere våren 2012 las en artikkel vi fikk utdelt angående Dr. Atefs budskap til YWAM i 

2006, ble jeg forskrekket og skjønte mer av bakgrunnen både for opprettelsen av Restore 24/7 og 

Ina sin undervisning. Mye av det Dr. Atef sier, viser at han er influert av New Age tankegang. Her 
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følger noen eksempler fra artikkelen «Do we need a spiritual awakening?», International YWAMer, 

February-Mai 2006. Intervju med Dr. Atef Aziz Mikail: 

 

«When the spirit is awakened it flows up like a fountain and covers all the inner being so the 

devil can't attack». Hvor står det i Bibelen?  

 

Han snakker om at YWAMere trenger «refilling of the spirit with a new, fresh anointing». 

Hva slags salvelse snakker han egentlig om? Han henviser til kirkefedrene for metoder for 

«recleansing and emtying of the self». Tømme selvet? 

 

Han sier at vi skal «nourish our spirits so they can grow and be transformed into the original 

shape God intended before the fall...and release the spirit from the imprisonment of the 

mind, soul and flesh». Hvor står det i Bibelen? Det er New Age og Hinduistisk tankegang.   

 

Videre sier han: «Finally, when these things are accomplished, Christ formation can happen, 

not me, but Christ in me. When the complete Christ is revealed, His likeness will show 

through us». Den fullstendige Kristus? 

 

I denne forbindelse tenker jeg på 2. Kor 4, 7: «Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft 

skal være av Gud og ikke fra oss selv.» Dr. Atefs uttalelse blir fokus på egne prestasjoner for å 

oppnå en åndelighet som ikke er det Jesus har gjort ferdig for oss. 2. Kor 5,17: «Derfor, om noen er 

i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt».  

 

Dr. Atef snakker videre om at vi må ha tider for stillhet som vil gi «stillness of the body, 

mind, soul and spirit, which clears the mind and brings deep peace that will lead us to a 

deeper spiritual life... by spending the night in prayer a deep quietness is established and a 

peace found that is not shattered by noise». En dyp stillhet og fred som fører oss til et dypere 

åndelig liv? 

 

Filipperne 4,6-7 viser: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme 

fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare 

deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus».  

 

Angående «Kristen mystikk» og ørkenfedrene anbefaler jeg å lese en artikkel fra Plumbline 

ministries; Plumbline Volume 17, nr. 3 May/June 2012: «Panentheism, what is that?», Orrel 

Steinkamp: http://www.deceptioninthechurch.com/orrel52.pdf. Et sitat fra artikkelen:  

 

«The antidote to Crabb's unbelief appears to be an openness to mystical experiences 

repackaged centuries later from the so-called Desert Fathers and Mothers of 3rd and 4th 

centuries. These Christian monastics migrated and lived as hermits in the Egyptian 

wilderness. Here these Catholic monastic mystics interacted with eastern monastic's and 

mystics. Living as hermits. these Desert Fathers developed "hesychasm" from the Greek 

word meaning "stillness" and "silence") (Wikipedia) Hesychasm was the practice of interior 

silence. It didn't become a formal movement until the 14 th century. Now centuries later 

these Catholic mystics have been elevated to the status of celebrities tasked with saving us 

from the superficiality of pragmatic church growth spirituality. 

 

Today panentheism is enjoying a phenomenal resurgence even though it never employs the 

term panentheism. This panentheistic worldview is well hidden by such terms as "Spiritual 

Formation" and "Spiritual Disciplines" etc. But though well hidden, panentheism is the 

undeclared foundational worldview of the so-called "Spiritual Formation" movement now 

becoming wide-spread in evangelical circles.  

http://www.deceptioninthechurch.com/orrel52.pdf
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Furthermore, panentheism is the worldview of the myriads of versions of the New Age. It is 

also the foundational worldview of eastern religions. These 4th century hermit/monastics 

such as John Cassian and Anthony the Great apparently reasoned that if the eastern monks 

with whom they had contact could find mystical union with their god why couldn't the same 

techniques be successful to find mystical union with their Christian God. These monastic, 

fathers, however, fell into oblivion for centuries only to be resurrected by other Catholic 

mystics in later centuries (14th-15th centuries). Now in the later part of the 20th century 

these ancient Desert Fathers and Mothers and other Catholic mystics are being heralded as 

the harbinger of a new spirituality.» 

 

Caryl Matriciana er en person som vokste opp i India, og praktiserte New Age før hun ble frelst. 

Hun har laget dokumentarer og underviser om forførelse. I en artikkelserie kalt «Counterfeit 

Sprirituality» sier hun: 

 

«Emergent thinkers legitimize a counterfeit spirituality by supplanting absolute Biblical 

truths with New Age mind/body experiences. The enticement of "appearing" spiritual 

through silent practices and private rituals scintillates the mind.  Truth becomes relocated in 

the senses rather than in the revealed Word of God, but Jesus said, "I have spoken openly to 

the world...and I spoke nothing in secret" (John 18:20). In contemplative exercises, there is 

no higher authority to interpret these experiences and override what the mind and heart have 

perceived to be the real "God".  Hence contemplative prayer practices, injected into the 

Christian church by Catholic mystics, and adopted by Emergents, have become alternative 

approaches to "knowing" God» (Counterfeit Spirituality Pt.4: Philosophizing God 

http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=11

8:counterfeit-spirituality-part-4&catid=38&Itemid=83).  

 

«Mysticism marginalizes the gospel and doctrinal truths making them irrelevant and 

unnecessary since God is accessed through the experience and ritualized prayer. If the 

pagans use these rituals to connect with their deities, then the Christian who practices them 

is not fellowshipping with the true God, but with deceiving spirits. Approaching God 

through false worship is expressly forbidden throughout the Bible. (Deu 6:14, 7:4, 11:16, 

13:1-8; 1 Jn 4:1, 5:21).  

 

The aim of this spirituality is "communing" with God as one imagines Him to be. This can 

be the so-called god "within" for the New Ager, the God of the Bible for the Christian, or the 

god that is in everything for the Hindu. Therefore contemplative prayer can unite the world 

through an altered state of consciousness in a superficial "peace" so that all faiths can 

harmonize together into one universal brotherhood of man. 

 

Unity and friendship with the world actually disguise unbelief and are dangerous 

distractions from the Lord and His truth. Contemplative prayer techniques turn the believer 

toward the same desired esoteric enlightenment, which was the deception of the serpent, as 

was promised Adam and Eve. Satan planted the lie that they were somehow incomplete 

without partaking of hidden knowledge that would make them like God. 

 

Jesus tells us that from the moment of rebirth, we are complete in Him. We are new 

creations in Christ (2 Cor 5:17), He has given us everything we need for life and 

godliness (2 Pet 1:3), the Trinity dwells in the believer (Jn 14:16; Jn 17; 2 Jn 1:9) and 

nothing will separate us from the love of Christ Jesus (Rom 8:39). Believers need to test 

the spirits (1 John 4:1) to see if these so called "apostles of Christ" speak according to 

the Word (Isa 8:20) and need to turn aside from godless myths (1 Tim 4:7), avoid the 

http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=118:counterfeit-spirituality-part-4&catid=38&Itemid=83
http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=118:counterfeit-spirituality-part-4&catid=38&Itemid=83
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philosophies of men (Col 2:8), mark those who introduce heresies contrary to truth 

(Rom 16:17), and have no fellowship with the fruitless deeds of darkness (Eph 5:11). 

Those who lead us away from purity and devotion to the Word are from the world; 

therefore they speak as from the world, and the world listens to them (1 Jn 4:5). Let us 

uphold the truth of the Word and walk by its light in faith, hope and love, trusting that 

the Lord has given us all that we need to be complete in Him (Col 2:10)» (Counterfeit 

Spirituality Pt.5: The Sanctifying of Mysticism  

http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=11

9:counterfeit-spirituality-part-5&catid=38&Itemid=83).  

 

Henning Schikora 

Våren 2012 hadde vi en uke med «team-bygging» og undervisning om «åndelig krigføring» med 

Henning Schikora. Uka før han kom kjente jeg en veldig frykt. Et år tidligere på «Livsstil»-

festivalen, la jeg merke til at da han hilste på enkelte personer, begynte de å riste og fikk latteranfall. 

De sa at han hadde en sterk «salvelse». Jeg nevnte for en av lederne at jeg var redd. Lederen mente 

at vi skulle be frykten forsvinne. Jeg tror frykten ble nøytralisert slik at den verste skepsisen 

forsvant.  

 

Undervisning 

Undervisningen vi fikk den uka handlet mye om den åndelige verden; demoner og deres 

opprinnelse, hvordan ånder har fått makt over fysiske steder og territorier og hvordan man skulle 

kjempe mot dem. Henning henviste mye til Enoks bok, som ikke er i Bibelen.  

 

«Praktisk øvelse» 

Under den praktiske øvelsen i «åndelig krigføring», skulle vi kjempe mot «Janteloven». Det ble 

formidlet at denne holdningen hindrer vekkelse i Norge, blant annet fordi de som blir reist opp av 

Gud til å «tro at de er noe», blir sett på med skeptiske øyne. «Janteloven» ble sett i motsetning til 

«Viking-ånden», som er den modige og sterke holdningen. På hjemmesiden til sin Profet-skole, 

nevner Schikora at de kristne i Frankrike er offer under de samme holdningene, men med andre ord:  

 

«This well of pure water, which is prophecy, once flowed freely in the Cévennes and 

watered the land. Today it is blocked by things we have inherited from the past. The Lord 

wants to open it up again but for that to happen we must remove the stones which are 

blocking it; stones of fear of persecution, of being treated as if we are mad or fanatical, fear 

of leading people astray, and the stones which prevent us from prophesying and have shut 

the mouths of many Christians over the past 300 years» (JEM Cévennes / YWAM 7 – 

FRANCE: School of prophetic training: http://jem-cevennes.com/en/training). 

 

Vi fikk beskjed om at når vi skulle «kjempe», kunne det komme til å få voldsomme uttrykk. Vi 

skulle begynne med lovsang og Jan Honningdal var invitert for å lede oss i dette, med trommer. Han 

fortalte at han til tider var lei av sine egne lovsanger, og hadde begynt å øve med trommene hjemme 

rundt juletider. Han brukte også trommene under arbeidersamlingen på Grimerud i januar.  

 

Denne stunden ser jeg nå tilbake på med gru, for det skjedde mye rart. En person kom fram og sa at 

dersom noen «følte i magen» at de skulle danse, var det bare å gjøre det. Jeg hadde kjent på det, og 

gikk fram og begynte å hoppe og snurre rundt. Folk som observerte det, sa det minte om rituelle 

danser i stammekulturer. Selv opplevde jeg at jeg brøt lenker og ble friere. Men jeg opplevde også 

http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=119:counterfeit-spirituality-part-5&catid=38&Itemid=83
http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=119:counterfeit-spirituality-part-5&catid=38&Itemid=83
http://jem-cevennes.com/en/training
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at en kraft tok tak i meg og snurret meg fortere og fortere rundt. Dagen etterpå hadde jeg en slik 

gangsperre i leggene som jeg aldri før har hatt.  

 

Det skjedde også mye underlig ellers i rommet. Folk danset og Henning la hendene på noen som 

begynte å riste, le, falt i bakken og noen ble liggende utslått. Andre brølte, ropte og vred seg i 

smerte, som om de skulle føde. Jeg trodde kanskje det var «vekkelsen» som skulle bli født. Folk ble 

oppfordret til å komme fram å prøve de forskjellige trommene og slå løs på dem.  

 

 Man kan sammenligne dette med Paulus' veiledning om orden i menigheten i 1.Kor. 14,33: 

 «For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud».  

 

Etter møtet snakket jeg med noen av de andre som reagerte negativt på det som skjedde. Jeg ble litt 

«satt ut» over at vi hadde så forskjellige opplevelser. Jeg ser at fordi jeg gav meg hen til det som 

skjedde, mistet jeg evnen til å skjelne.  

 

Neste dag ble det også spilt på trommene. Flere fikk ord fra Bibelen som vi gikk fram og las eller 

ropte ut. Jeg skammer meg for å ha brukt Guds Ord på den måten i en oppøst stemning og sint ånd. 

Kanskje Guds Ord må ropes ut noen ganger, men ikke i en «krig» mot en territoriell-ånd.   

 

Tanker i etterkant 

I etterkant av uken tenkte jeg mer over hva som egentlig skjedde. Jeg las boken «Kundalini-alarm» 

høsten 2011, og kjente igjen symptomene, men hadde vanskelig for å tro at det samme  skjedde 

blant oss (Revidert utgave av boken 2011 og video: http://alarm.gratisnettside.no/). Dette heftet gav 

jeg også til en av lederne, men vet ikke om det ble lest. Jeg har sett disse manifestasjonene i noen 

menigheter og hos noen på Grimerud. Mange tror dette er fra Gud. Det er på tide at vi våkner opp 

og tar et oppgjør med det som i virkeligheten er av en annen ånd og ikke Den Hellige Ånd. David 

Wilkerson (avdød i 2011) var også skremt og sorgfull over dette falske evangeliet som spredte seg i 

USA og i verden, se "David Wilkerson On Weird Manifestations": 

http://www.youtube.com/watch?v=IrpW6Xctg8Q.  

 

I april begynte jeg å undersøke mer angående trommene og forstod at de ble brukt på en måte som 

tilkalte onde ånder, slik de gjør i stammekulturer. Dette gav jeg tilbakemelding på i gruppen og 

skriftlig til lederne i Restore 24/7, men fikk beskjed om at det ikke var noen grunn til å fjerne 

trommene foreløpig. De hadde tatt det opp med ledelsen på Grimerud, som ikke fikk noen 

umiddelbar «sjekk» (advarsel i sin ånd?) på at dette var en sann advarsel. Da spør jeg på hvilket 

grunnlag dette ble sagt? Var det ut fra Bibelsk ståsted eller egne følelser? 

 

Da jeg tok det opp i gruppen var det noen som viste til Rom 14,14: «Jeg vet og er overbevist i 

Herren Jesus om at ingen ting er urent i seg selv. Men for den som holder noe for urent, for ham er 

det urent.» Dette ble også tatt ut av sin sammenheng, i og med at det her er snakk om mat. Uansett 

må man ikke bare vurdere trommene i seg selv, men motivene for å bruke dem. Slik det skjedde, var 

det i en «åndelig krigføring» som bunner i en praksis der man skal kjempe i egen kraft, ikke i kraft 

av Jesu seier på korset. Se en artikkel som tar opp læren om «åndelig krigføring» og sammenligner 

med Bibelen: «Spiritual Warfare: Biblical Binding and Loosing»: 

http://www.letusreason.org/pent13.htm. Et lite sitat herfra: 

 

«Looking at Mk.3:27 If one is being instructed by Jesus to bind Satan first so that the Gospel 

will not be obstructed then he himself did not follow his own explanation and neither did his 

apostles. We cannot stop other people from committing their sins by binding the demons. 

While prayer does move the hand of God to do miraculous things we do not have the 

http://alarm.gratisnettside.no/
http://www.youtube.com/watch?v=IrpW6Xctg8Q
http://www.letusreason.org/pent13.htm
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authority to do what only God himself can do». 

 

En artikkel som jeg kommer tilbake til senere (http://www.deceptioninthechurch.com/orrel19.html), 

refererer til Andrew Stroms advarsel etter en «profetisk» konferanse i Kansas City Oktober 2004. 

Der foregikk det også dansing til voodoo-liknende trommer. Det er intet nytt under solen.   

 

Invitasjon til Profet-skole 

I løpet av uken ble vi invitert til en profet-skole i regi av Henning Schikora og YWAM Frankrike. I 

presentasjonen av skolen på Internett, sies det at elevene skal lære seg å «grave åndelige brønner». 

Det fortelles en historie fra Cévennes-Ardèche-Drôme området i det sør-østlige Frankrike på 1600-

tallet, der det angivelig var en profetisk bevegelse som berørte hele Frankrike. Sitat (http://jem-

cevennes.com/en/training): 

 

«In 1688, a gentleman, named Du Serre received what was known as «the graces» (baptism 

in the Holy Spirit and the gift of prophecy). He and his wife gathered together in their house 

about 30 boys and girls, shepherds and shepherdesses aged 10 to 15, in order to transmit to 

them what he had received. This became known as a school of prophets. He taught them, 

prayed with them and transmitted “the graces” to them. All the young people were filled 

with the Holy Spirit and began to prophesy, to fall into trances, to see angels, to fall down in 

the Spirit and to tremble in God’s presence (Dette minner veldig om Kundalini-

manifestasjoner. I Bibelen står det ingen ting om at folk kommer i transe under påvirkning 

av Den Hellige Ånd, men det er et tegn på besettelse). Du Serre then sent them out, saying: 

“Go and build up the church, see the temples that are destroyed, the people who are 

persecuted and the hearts which are hungry ….» .These children held meetings, first in their 

own villages and then gradually further and further afield. The number of meetings 

multiplied and drew large crowds. Everywhere they transmitted “the graces” or “the gift”, 

sometimes by blowing on people or by stretching out their hand over the people (one day 

such a gesture by a child caused about 2000 people to fall to the ground). Sometimes “the 

gift” was communicated by simply touching or hugging a person». 

 

Jeg har lett lite etter informasjon om denne bevegelsen, men fant en artikkel på Wikisource. Det 

virker som om denne bevegelsen var okkult. Sitat 

(http://en.wikisource.org/wiki/A_Book_of_the_Cevennes/The_Camisards): 

 

«The prophetic inspiration was really nothing more than an epidemic malady, such as is 

found among the North American Indians, the tribes in Siberia, and such as broke out among 

the early Quakers and Wesleyans. It is a nervous disorder, as natural as chicken-pox, though 

not so common. Roman Catholic nuns have it, so had the pagan prophetesses of old». 

 

Min kommentar: De som har skrevet dette tror kanskje ikke så mye på åndelige fenomener, siden de 

sier det en nervøs tilstand, men det viser ihvertfall at det ikke er fra Jesus.   

 

På Profet-skolens Internett-side henvises det til Lou Engles bok «Digging the wells of revival». Vi 

fikk også noe av hans undervisning om å okkupere «åndelige territorier». Lou Engle er en av 

«Kansas-profetene» som formidler forførelse. Mer om dette temaet senere. Jeg er ikke Kalvinist, 

men fant noen interessante artikler på en side fra en som er det. Sitat fra nettsiden «Empowered by 

Christ» (http://www.empoweredbychrist.org/lou-engle.html): 

 

«Lou Engle is also into the use of a method called «staking».  This is the unscriptural 

practice of taking and actually putting stakes in the ground and then having large groups of 

http://www.deceptioninthechurch.com/orrel19.html
http://jem-cevennes.com/en/training
http://jem-cevennes.com/en/training
http://en.wikisource.org/wiki/A_Book_of_the_Cevennes/The_Camisards
http://www.empoweredbychrist.org/lou-engle.html
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Christians pray, over them and claiming jurisdiction over that land. For example let's say 

that you want to claim Dominion or jurisdiction over the city you live in.  You and your 

group of fellow «stakers» would go to all the corners of that city and put stakes in the 

ground and actually pray over those stakes claiming that you now have jurisdiction or 

spiritual dominion over that city. Nowhere in the Bible is this type of prayer supported.  We 

are not supposed to be going around claiming Dominion or spiritual jurisdiction over areas 

by driving stakes into the ground and praying over them.  This is actually a form of pagan 

worship not biblical prayer and worship that has its roots in Masonic teachings; which can 

be traced farther back to Baal worship.  

 

Engle’s version of Christianity is a militant Christianity that focuses on what the believer has 

to do to take back the Earth for the kingdom of Christ. This teaching actually diminishes the 

sovereignty and power God». 

 

Kolosserne kapittel 2 gir et bilde på forskjellen mellom det sanne evangeliet om Jesus Kristus og 

forførelse, og er aktuelt for det jeg opplevde på Restore 24/7. Jeg vil sitere noen kommentarer i 

kapittelet fra Studiebibelen.  

 

Kolosserne 2,8: «Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter 

menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus». Vers 20-21: «Når 

dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da - som om dere 

fortsatt levde i verden - la dem legge slike bud på dere: Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke!» 

 

Kommentar: «Verdens barnelærdom (gr.: stoicheia tou kosmou). Fra gammel tid har 

en oppfattet det slik at Paulus i Gal. 4,3 bruker dette uttrykket med henblikk på 

loven, og at han her bruker det enten om loven eler om verdslig filosofi. Det angir at 

det er det samme loviske prinsipp som ligger til grunn både for jødenes oppfatning 

av loven og for de hedenske religioner. Andre tolkere mener at stoicheia her står for 

de gnostiske eller pre-gnostiske filosofenes lære» (Norsk Studiebibel 1998, 

Bibelforlaget AS). 

 

Definisjonen på Gnostisisme er i følge Wikipedia 

(http://no.wikipedia.org/wiki/Gnostisisme): «En samlebetegnelse på en gruppe 

religiøse, synkretiske og filosofiske mysteriereligioner og sekter som hadde en 

betydelig utbredelse i hellenistisk-romersk tid, senantikken og i den tidlige kristne 

kirke som var særlig forent i læren om at det materielle kosmos var skapt av en 

ufullkommen gud, demiurg, med en del pneuma (pust eller sjel) av en enestående 

Gud, som er referert til ved tallrike begreper som pleroma» («fullheten» eller «Den 

gode Gud»). 

 

Kolosserne 2,15: «Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, 

da han viste seg som seierherre over dem på korset». 

 

Kommentar: «Maktene og myndighetene. Okkultisme hadde fått inngang i visse 

jødiske kretser, Apg. 13,3ff og 19,13ff, og vi må regne med at slike ting også kunne 

trenge inn i de nye, kristne menighetene. I prinsippet er jo magi et forsøk på å drive 

ut djevelen ved Beelsebul, dvs. at man ved hjelp fra overordnede åndsvesener oppnår 

autoritet over ånder av lavere orden som plager og besetter mennesker. Den slags 

åndemaning var strengt forbudt i Israel, men var meget vanlig i hedenskapet. Kristi 

seier over åndsmaktene står som en triumferende motsetning til det vranglærerne i 

Kolossæ synes å ha lært» (Norsk Studiebibel 1998, Bibelforlaget AS). 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Gnostisisme
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Kolosserne 2,18: «La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet 

og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige 

sinn».  

Kommentar: «Det som kjennetegner så mange villfarelser, er at de tilbyr de troende 

noe mer enn det de allerede eier i Kristus. Det Kristus har gjort er ikke nok og skal 

behøve et tillegg - slik forkynte de judaistiske forførerne i Galatia. Vranglærerne i 

Kolossæ synes å ha fremstilt det slik at det Kristus gir, ikke er nok. Selve gudslivets 

fylde kan etter deres lære ikke oppnås gjennom Jesus Kristus alene, men må søkes 

ved lovgjerninger, askese, engledyrkelse og egen, hemmelig «kunnskap», jf. vers 16 

og 23. En kan da si at det kolossiske kjetteriet representerer et forsøk på å komme 

lenger og høyere enn det en mener at apostolisk kristendom kan føre fram til» (Norsk 

Studiebibel 1998, Bibelforlaget AS).  

 

Tidebønn-modell 

Nyåret 2012 ble det forandring i teamene og vi ble delt inn i to team i stedet for tre. Det ene teamet 

skulle følge «harpe-og-skål» modellen, og det andre skulle bruke en tidebønn-modell, med mer fri 

bønn og lovsang. Jeg bestemte meg for å bli med på sistnevnte.  

 

Jeg hadde ikke brukt tidebønn før. Det ble brukt ett oppsett etter modell fra Ina Steyn. Det var mer 

fritt enn «harpe-og-skål» modellen, men samtidig var det en teknikk. Man skulle først fokusere 

«opp på Gud», deretter «å styrke det indre mennesket» og til slutt «ut» og be for og velsigne andre. 

Jeg tror dette er elementer som kan være del av bønn. Men vi har fått en egen «bønne-manual» i 

«Fader Vår». Å bruke metoder fra folk som støtter seg til «Ørkenfedrene», vil være med å lede inn i 

den moderne «kristne» mystikken, som tidligere nevnt.   

  

Systemet med «bønn og lovsang 24/7» og oppfordring til faste 

I utgangspunktet tenkte jeg som sagt at det var bra å ha noen som ber for landet gjennom hele 

døgnet. Men etterhvert som jeg var med i tjenesten opplevde jeg personlig at livet med Jesus og 

gleden ved bønn sto i fare for å dø ut. Det ble ikke en fruktbar tjeneste sammen med Jesus, der Han 

fikk lede dag for dag i sine ferdiglagte gjerninger. Jeg fikk være med på noe utadrettet tjeneste 

utenom Restore 24/7. En av lederne fra IHOP kommenterte i den forbindelse at på IHOP hadde de 

ikke begynt med utadrettet tjeneste før etter 10 år, og lurte derfor på om jeg var klar for det allerede!    

 

Jeg vet at nød i ens eget hjerte og Guds påminnelse om spesielle ting kan gjøre at man tilbringer 

nattetimer i bønn. Men når bønnelivet blir satt i system, blir det annerledes. Nattevåk og omstilling 

av døgnrytmen er en belastning for kroppen. Jeg er selv sykepleier, og har måttet ta nattevakter. 

Men det er annerledes når det er noe en gjør av nødvendighet, ikke fordi «Gud fortjener det», som 

skriften på veggen i bønne-rommet bokstavelig talt viste (Because He is worth it). Dette blir en 

selvvalgt gudsdyrkelse, slik det står om i Kolosserne 2,23: «Slikt har nok ord på seg for å være 

visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære 

verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet». 

 

Det er heller ikke Bibelsk grunnlag for en døgnkontinuerlig bønnetjeneste. Gud trenger ikke vår 

bønn på den måten, det er Han som våker over oss, ikke vi som skal våke over Ham. Salme 121,3-

4: «Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, 

Israels vokter». Se også artikkelen «Confusion on the Davidic Tabernacle» 

(http://kimolsen.wordpress.com/2008/07/17/confusion-on-the-davidic-tabernacle/): 

http://kimolsen.wordpress.com/2008/07/17/confusion-on-the-davidic-tabernacle/
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«Furthermore – and most importantly – why would we want to resurrect an Old Testament 

pre-Messianic era practice?   With Jesus’ finished work on the cross, we are now the temple 

with the Holy Spirit living inside of us». 

 

Det ble ikke undervist mye om faste, men vi ble oppfordret til å gjøre det, og gjerne faste en dag i 

uken. Det var snakk om ulike typer faste; «Daniel faste», «Brudgom-faste», «Juice-faste». Det ble 

noe man gjorde for å oppnå noe, spesielt at vekkelse og helbredelse skulle bryte gjennom i Norge, i 

stedet for en nød som drev en til å søke Gud om hjelp.  

 

Betegnelsen «Brudgom-faste» har som formål å få bort hindringer slik at man kommer nærmere 

Jesus som «brudgom». Det åpner opp for søken etter opplevelser og «åpenbaringer». Det blir sett i 

sammenheng med Matteus 9,14-15: «Da kom Johannes’ disipler til ham og sa: Hvorfor faster vi og 

fariseerne så mye, men dine disipler faster ikke? Og Jesus sa til dem: Kan vel brudesvennene sørge 

så lenge brudgommen er hos dem? Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og 

da skal de faste.»  

 

Se IHOP Atlanta (http://ihop-atlanta.com/en_gbf.html) som inviterer til dette globalt. Selv om vi 

som stab ikke ble informert om bakgrunnen for dette, ble vi oppfordret til å være med på det våren 

2012, da lederne satte opp tre dager i begynnelsen av hver måned med «Brudgom-faste». 

Sammenligner en det med Mike Bickles endetidseskatologi, blir det skremmende. Sitat:  

 

«What is the Global Bridegroom Fast? 

 

The Global Bridegroom Fast is a monthly, solemn assembly of believers all over the globe 

in unified holy abandonment to Jesus for three days. We are calling believers worldwide to 

join together in unified prayer and fasting for revival motivated by experiencing love for 

Jesus. This is not simply an event, but a new lifestyle in the grace of God.  Anyone in any 

place can participate in the Global Bridegroom Fast. At IHOP Atlanta, we set aside these 

three days as corporate fasting days for anyone who wants to participate.  

 

Isaiah 60:2 “Behold, darkness shall cover the earth and deep darkness the people; but the 

Lord will arise over you and His glory will be seen upon you».  

 

Millions of Buddhists, Hindus and Muslims fast and pray with an intensity unknown by 

many in the Western Church. In this global climate of heightened spiritual activity, the Lord 

is bringing His bride to maturity by raising up a globally unified church that fasts, worships 

and prays».  

   

Det står ingenting i Bibelen om at vi skal faste for å oppleve kjærlighet til Jesus. Verset fra Jesaja 60 

blir også tatt ut av sin sammenheng, da dette først og fremst er en profeti rettet mot Israel. Det 

virker også som om IHOP vil at Kirken skal øke sin «åndelige aktivitet» for å komme på høyde med 

folk som praktiserer andre religioner. Vi kan ikke vinne over verden ved noe annet enn troen på 

Jesus Kristus. 1. Johannesbrev 5,4-5: «For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette 

er den seier som har seiret over verden: vår tro. Hvem er den som seirer over verden, uten den som 

tror at Jesus er Guds Sønn?» 

 

International House Of Prayer  

Når det gjelder læren fra «International House Of Prayer» har jeg studert forskjellig informasjon, se 

ressurser nederst i dokumentet. Hadde jeg hatt denne informasjonen på forhånd, ville jeg aldri blitt 

http://ihop-atlanta.com/en_gbf.html
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med i Restore 24/7.  

 

Som tidligere nevnt reagerte jeg på i undervisningen fra IHOP allerede høsten 2011. En av lederne 

formidlet at «Restore 24/7 er ikke IHOP, men vi bruker noen idéer derfra». I ettertid ser jeg at det 

meste kom derfra. De fleste lederne hadde vært på IHOP, «forbønnsmisjonærer» kom derfra og 

deres metoder, undervisning og «live-stream» ble brukt. Uttalelser av Mike Bickle eller andre 

IHOP-ledere ble ofte brukt. Terminologien og undervisningen fra IHOP gjennomsyret Restore 24/7. 

For eksempel ble det snakket om «forerunners» (forløpere på linje med Johannes og Elias, som skal 

forberede for Jesu komme) og «brude-paradigmet».  

 

Videre følger flere utdrag fra artikkelen «FORERUNNER ESCHATOLOGY, Mike Bickle's End-

Time Teaching and the International House of Prayer» 2009, by Andrew Jackson 

http://www.equip.org/PDF/JAF2324.pdf). Her vises en del av Mike Bickles undervisning, og det er 

svært urovekkende og ubibelsk: 

 

«Based on Bickle’s end-time teaching, Jesus’ second coming has preconditions. He teaches 

that Jesus will not return until the global church is crying out “Come, Lord Jesus” with a full 

understanding of her identity as the Bride of Christ. Jesus will only return when the church 

is functioning in the unity of the Spirit and is anointed in prayer to release the destructive 

end-time tribulation judgments. 

 

Bickle envisions that the end-time forerunner church will be an advanced “apostolic” 

movement. They will experience “greater things” than the apostles themselves. They will 

function as the last day Moses who through prayer releases God’s plagues on the Antichrist, 

the end-time Pharaoh. Bickle emphasizes that during the end times, Moses’ miracles and the 

miracles of the Book of Acts will be combined and multiplied on a global level as the 

praying church looses God’s judgments on the earth.28 This is why Bickle calls the Book of 

Revelation the “End-Times Book of Acts,» meaning that the Book of Revelation reveals the 

acts of the Holy Spirit that will be demonstrated through the end-time praying church. 

 

Bickle goes even further to add another eschatological interpretive twist to Matthew 16:18–

19: “I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. I will give you the 

keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will be bound in heaven, and 

whatever you loose on earth will be loosed in heaven.» He claims that Jesus’ statement 

refers to the end-time church’s possession of the keys of the kingdom through prayer that 

will drive hell off the planet during the Great Tribulation. The church will exercise binding 

and loosing end-time authority over God’s judgments assuring that the gates of hell—the 

Antichrist’s evil empire—will not prevail. 

 

Bickle’s mission is to multiply 24/7 prayer rooms throughout the world that use the Book of 

Revelation as their prayer guide concerning Jesus’ end-time battle plan. He often quotes 

Jesus’ statement in Luke 18:7–8, “Will not God bring about justice for his chosen ones, who 

cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they 

get justice and quickly” (NIV), to support his assertion that day and night prayer will 

quicken the second coming of Christ. However, Bickle’s interpretation of Luke 18:7–8, and 

his unfortunate intention to create the belief that 24/7 prayer will speed up Jesus’ second 

coming, is unsound. In the parable of Luke 18:1–8, Jesus is simply teaching His disciples to 

persevere in prayer. There is no clear warrant for applying this teaching only to the second 

coming rather than to God’s answer of His elect’s prayers in general, and of their prayers for 

justice in particular, throughout the ages; and there is even less warrant for understanding 

Jesus to be teaching that 24/7 prayer is a necessary condition for His second coming. 

 

http://www.equip.org/PDF/JAF2324.pdf
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One of the clear and essential teachings of New Testament eschatology is that the church has 

been living in the Messianic age of the “end-times” or the “last days” predicted by the Old 

Testament prophets now for more than two thousand years. Christians are living in the 

Messianic age of fulfillment, and we are called to watch eagerly with full assurance and 

perseverance for Jesus’ second coming and the final consummation of God’s kingdom. 

However, watching for Jesus’ second coming and predicting it are two totally different 

things». 

 

I bønnestundene ble vi oppfordret til å bruke de «apostoliske bønnene» som finnes i apostlenes 

brev. De var samlet på et ark, utgitt av IHOP. Det ble formidlet at dersom vi bad ut fra disse skulle 

vi være sikker på at vi bad rett. Man kan bruke Guds Ord i bønn, men brukes det som en metode, 

blir det feil. Sammenlign med Romerbrevet 8,26-27: «Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår 

skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men Ånden selv går i forbønn for 

oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter, 

for det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige». 

 

Måten musikk blir brukt på IHOP til å manipulere og hypnotisere er skremmende. Eksempel på 

IHOPs såkalte «lovsang» vises her: 

http://www.empoweredbychrist.org/the-demonic-worship-of-ihop.html. 

 

Manipulering av Bibelen, vektlegging av enkelte bøker og ubibelske 

profetier  

Skriftsteder ble ofte tatt ut av sin sammenheng og tolket inn i en annen sammenheng. For eksempel 

ble Salme 27,4 brukt i «Lovsang med Ordet», fordi det var aktuelt for tjenesten i bønne-rommet; 

«Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs 

dager for å skue Herrens liflighet og grunne i hans tempel». En slik måte å bruke Guds ord på, 

tjener mer til å forsvare eller begrunne det man holder på med, enn å la Skriften tale til en. Alle 

skriftsteder skal leses i sin sammenheng slik at vi kan forstå den egentlige betydningen.  

 

En gang fortalte jeg at jeg var blitt minnet på Jesu formaning til Peter i Johannes 21: «Fø mine får». 

Ordet handler om å forkynne om Jesus, men noen av lederne tok det som en bekreftelse på at vi 

skulle spre budskapet om bønne-hus.  

 

Et annet eksempel er profetien i Joel 2 om Herrens dag, der hæren som skal ødelegge og føre 

straffedom over jorden, ble tolket til å være noe vi skulle være med på. 2. Petersbrev 1,20-21 sier: 

«For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er 

noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den 

Hellige Ånd». Senere har jeg funnet ut at denne tolkningen av «Joels hær» er en del av en lære som 

kommer fra «Latter Rain»-bevegelsen, «Kansas Profetene» og «New Apostolic Reformation», som 

sprer forførelse. Jeg henviser til boken «Joels army», 1991, rev. 2006 by Discernment Ministries, 

Jewel Grewe: http://www.discernment-ministries.org/JoelsArmy.pdf. 

 

Når det gjelder «New Apostolic Reformation», er det et stort tema som jeg ikke har anledning til å 

gå inn på i detalj her. Men jeg ser at mye av det vi fikk undervist på Restore 24/7 var influert av 

denne bevegelsen, spesielt når det gjaldt vekkelse. At det skal komme en stor «vekkelse» og «Ånds-

utgytelse», som en «ild». Det er mye store ord og lite ekte nød for at Gud skal sende sin Sannhets 

Ånd som overbeviser om synd, rettferdighet og dom og som fører til omvendelse, forkynnelse av 

hans ord og frelse for folket.   

 

Det er også utrolig hvordan disse «kristenlederne», de fleste fra USA, har fått så mye innpass i 

http://www.empoweredbychrist.org/the-demonic-worship-of-ihop.html
http://www.discernment-ministries.org/JoelsArmy.pdf
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Norge. De blir invitert på konferanser og deres bøker blir oversatt til norsk. Dersom man gjør litt 

undersøkelser vil man finne mange advarsler, spesielt fra amerikanske og engelske troende som har 

sett på denne bevegelsen og ånden den formidler. Se ressurser nederst for videre studie.  

 

Vi ble også introdusert for boken «The Final Quest» av Rick Joyner under en samling i Restore 

24/7, uten noen prøving av innholdet eller forfatteren. Se artikkelen nedenunder som viser at det 

ikke er Den Hellige Ånd som er inspirator til Joyners «visjoner». Den viser også noen av 

forbindelsene mellom de ulike lederne for en del av den «profetiske bevegelsen» i USA, blant annet 

Mike Bickle og Rick Joyner: «Paul Cain, Latter Rain Prophet of Renown Is Now Discredited» by 

Orrel Steinkamp, The Plumbline, Volume 9, No. 5, December 2004 

http://www.deceptioninthechurch.com/orrel19.html: 

 

«Joyner appears to claim the Branham/Cain mantle of knowing and seeing into people’s 

hearts. In Joyner's mystic trip up the mountain of the Lord (an actual purported trip to 

heaven) described in his book The Final Quest, the Lord told Joyner that he could gain 

complete Knowledge:  

 

«This knowledge [about some peoples illnesses] comes when you touch My mind to just a 

small degree. I know all things. If you were to fully have my mind you would be able to 

know everything about everyone that you encounter, just as you have begun to experience... 

when you know My heart then the eyes of your heart will be opened. Then you will see as I 

see, and you will do what I do» (quoted by Bob Dewaay, Critical Issues Commentary, Issue 

#71, p.4, Twin City Fellowship, from Rick Joyner, The Final Quest, (Morningstar; Charlotte, 

1996, p. 130).  

 

Les Satans gamle løgn i 1. Mosebok 3,4-5: «Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å 

dø! Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øyne deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og 

kjenne godt og ondt.» Denne måten å opphøye seg selv og egne åpenbaringer på, står også i 

motsetning til Paulus ord i 1. Korinterbrev 2,1-2 og 3,5-7: 

 

«Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg 

forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, 

og ham korsfestet». Videre: «Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere 

til troen, og det etter som Herren gav enhver. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav 

vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men Gud som gir 

vekst».   

 

Videre sitat fra artikkelen: 

 

«This alone ought to discredit Joyner and others like him. It appears, however, the only thing 

that can finally discredit the present day assortment of false wannabe prophets is 

homosexuality.  Simply uttering false and unbiblical revelations doesn't discredit prophets 

today. Oh! The personal pain and confusion that could be spared the church. But it is certain 

segments of the church that happily empower and endorse all these false oracles supposedly 

given in the name of the Lord.  

 

Who within the body of Christ will be willing to speak up and disqualify, not only Cain but 

all of the fellow travelers and promoters of this prophetic movement found disbursed widely 

in pan-Pentecostal and pan-Evangelical circles? Let us return again to the safe harbor of 

clear Biblical teaching!!» 

 

En annen artikkel som tar for seg Rick Joyners bok «The Final Quest» og sammenligner den med 

http://www.deceptioninthechurch.com/orrel19.html
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Bibelen, kapittel for kapittel, viser at han er langt fra Bibelen i sine «åpenbaringer»: 

http://www.wordconnect.org/page_article11_index.php. Kortversjonen av Joyners budskap er at det 

kommer en kristen åndelig borgerkrig der mange kommer til å bli såret, før de som er uenig med 

han taper kampen. 

 

På samlinger med Restore-teamet ble det også formidlet at enkelte bøker i Bibelen har større 

aktualitet for vår tid enn andre. Det gjaldt blant annet vektleggingen av Høysangen, Profeten Joel og 

Profeten Haggai. Det er et varselsignal når noen begynner å vektlegge enkelte bøker i Bibelen mer 

enn andre. Salme 119,160: «Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov 

fast». 

 

«Åpenbaringer», drømmer og «soaking» musikk åpner opp for New 

Age mystikk 

Det var mye snakk om «åpenbaringer» og drømmer. Når folk delte drømmer de hadde hatt, eller 

refererte til andre folks visjoner eller drømmer, ble det oppfattet slik at det var noe vi burde lytte til, 

fordi det kunne være fra Gud. Det ble også sagt at selv om ikke alt var fra Gud, kunne deler av en 

drøm og visjon være sann. Vi fikk ikke undervisning om hvordan man skal prøve åndene, slik det 

står om i 1.Johannes 4, eller hvordan prøve drømmer og visjoner på Guds Ord.   

 

Vi ble oppfordret til å skrive ned drømmer og ha en «drømmejournal». Dette er ikke en praksis man 

finner i Bibelen. I Jeremia 29,8-9 blir Israelsfolket advart mot å lytte til falske profeter og til sine 

egne drømmer: «Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: La dere ikke narre av profetene og 

spåmennene som er hos dere! Lytt heller ikke til de drømmer dere selv har! For løgn profeterer de 

for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren».  

 

Johanna Michaelson er en person som selv har vært involvert i det okkulte, men som omvendte seg, 

ble frelst og fri. Hun underviser om New Age og påvirkningen det har hatt også i kristne 

sammenhenger. Jeg anbefaler å høre et program på YouTube: «The New Age Movement», der 

Johanna og Dave Hunt tar opp emnet. 8 minutter ut i del 2 av programmet 

(http://www.youtube.com/watch?v=dpxCo11xfPM&feature=relmfu), siterer Johanna Michaelson en 

okkultist som gir råd om å skrive drømmejournaler, fordi det utvikler fantasien og kan hjelpe en til 

raskt å utvikle okkulte evner. Dette forklarer hvor denne praksisen kommer fra. Man kan også høre 

mer av Johannas historie og undervisning på følgende side: 

http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=301:wide-

is-the-gate-tour-johanna-michaelsen&catid=72:wide-is-the-gate-tour-speakers. 

 

I Joel 3,1 og Apostelgjerningene 2,17-18 står det at i de siste dager skal Gud utgyte av sin Ånd, og 

folk skal profetere og ha syner og drømmer. Disse versene ble brukt i Restore 24/7. Daniel ble også 

fremhevet som et eksempel på en mann som hadde profetiske drømmer og kunne tyde drømmer. 

Men det står ikke at Daniel søkte disse åpenbaringene på eget initiativ, men han fryktet Gud. Gud 

viste ham tydningen av Nebukadnesars drøm med en bestemt hensikt. Vi skal ikke søke å få 

«profetiske» drømmer. Denne måten å søke etter åndelige åpenbaringer, åpner opp for demoner. Det 

er noe annet når Jesus selv tar initiativet og åpenbarer seg i drømmer for folk for å advare eller føre 

dem til kjennskap til ham.  

 

I bønne-rommet ble det også spilt diverse «soaking musikk» fra IHOP og andre, for eksempel Rick 

Pino og Jean Feucht. Sistnevnte startet «Burn 24/7». Disse formidler New Age mystikk og lære. 

Ifølge siden «First Plumbline Apologetics» http://firstplumbline.net/html/londonsburning2012.html 

har Jean og kona støtte fra mange av lederne i «New Apostolic Reformation», blant annet Lou 

Engle, som jeg har nevnt tidligere. Jean Feucht var en av hoved-talerne og lovsangsleder på «bønn 

http://www.wordconnect.org/page_article11_index.php
http://www.youtube.com/watch?v=dpxCo11xfPM&feature=relmfu
http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=301:wide-is-the-gate-tour-johanna-michaelsen&catid=72:wide-is-the-gate-tour-speakers
http://www.carylmatrisciana.com/site/index.php?option=com_content&view=article&id=301:wide-is-the-gate-tour-johanna-michaelsen&catid=72:wide-is-the-gate-tour-speakers
http://firstplumbline.net/html/londonsburning2012.html
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for Oslo» i januar, som vi var invitert med på.  

 

Fra samme side som nevnt over står det også:  

 

«Rick Pino released an album called “Angel of Awakening”. About this album Rick states, 

"In late October 2006 I was visited by the angel of Zechariah chapter 4. In this encounter, 

the Lord used this messenger to speak to me about how He was going to be releasing this 

mighty angel to blow the trumpet of awakening in the earth the following year. 'Angel of 

Awakening' is part of that emerging sound of awakening!» 

 

Paulus sier i Galaterne 1,6-9: 

 

«Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi 

nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet – det er bare noen som 

forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra 

himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være 

forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet 

evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!» 

 

Under en samling skulle vi meditere på et bibelvers fra Høysangen, akkompagnert av «soaking» 

musikk. Vi fikk beskjed om å skrive ned tankene som kom, uten å tenke og ble oppfordret til å 

prøve dette ut videre.  

 

Mangel på åpenhet 

Min opplevelse var at jeg ble oppfattet som «vanskelig» når jeg stilte spørsmål ved ting. På den ene 

siden fikk jeg tilbakemelding om at det var bra å dele mine tanker. Lederne var villige til å 

tilrettelegge tjenestetiden, slik at jeg skulle trives. På den andre siden opplevde jeg lite åpenhet i 

forhold til spørsmål ved ideene bak tjenesten og undervisningen. Jeg opplevde at ting ble 

bortforklart eller lederne prøvde å overtale meg til å tro at mine egne oppfatninger var feil. Jeg vet 

ikke om dette ble gjort bevisst, men det var det som skjedde. Da jeg tok opp ting i gruppen, spesielt 

angående trommene, ble det sagt at det skapte «støy og uro» å gjøre det i offentlighet.  

 

Jeg savnet også at det ikke ble lagt opp til samtaler i teamet om hvordan vi kom til tro. Da vi hadde 

introduksjons-uke og bli-kjent-tur var fokuset på å fortelle hvordan vi ble med i Restore 24/7 og 

hvordan de som allerede var med i teamet hadde opplevd tiden så langt. Det viser at fokuset var mer 

på tjenesten vi skulle utføre, enn hver enkelt sitt personlige liv med Jesus.  

 

 

 

Andre kommentarer 
Det har også vært gode opplevelser dette året, med venner og fellesskap på Grimerud og ting jeg var 

med på utenom basen. Men jeg har tråkket over grenser og latt meg tråkke på åndelig sett og det har 

gjort noe med meg. Jeg har måttet omvende meg, bekjenne og be om tilgivelse for det jeg har vært 

med på. Det står i 1. Johannes 1,6-9:  

 

«Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke 

sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med 

hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har 
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synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er 

han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.»  

 

Det har tatt tid og vil til å ta mer tid å finne ut av ting og komme tilbake til den grunnleggende troen 

på Jesus og alt Han har gjort ferdig og forberedt for oss, som det står i Efeserne 2,8-10: «For av 

nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av 

gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode 

gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem». Jeg tror fremdeles at Gud 

hører bønn når vi ber i rett ånd og søker hans vilje.   

 

Jeg har fått en dyrt kjøpt lærdom om at det er viktig å prøve ting på Guds Ord. Ikke på en måte som 

underbygger ens egne tanker og visjoner, men som lar Skriften tale for seg selv og i sin 

sammenheng. Det er også viktig å lytte til Åndens advarende stemme og andre folks advarsler. 

 

Da jeg snakket med en av lederne høsten 2011 om mine bekymringer for forførelse, sa jeg selv at 

man «skal være forsiktig med å kaste ut barnet med badevannet». Nå ser jeg at forførelsen er så 

alvorlig at når alt er blitt infisert, må man kaste ut både barnet og badevannet og gi barnet en 

skikkelig dusj for å få bort alt. Med dette mener jeg at det er nødvendig å ta helt avstand fra 

bevegelser som tillater og formidler forførelse og innblanding av ubibelsk lære og praksis. Det står 

at «en liten surdeig syrer hele deigen» Gal. 5,9.  

 

Jeg er bekymret for mennesker som kommer i kontakt med bønnetjenesten, ofte unge som lengter 

etter å oppleve mer med Gud. Man tror at man «spiser» bibelsk, «god mat», men så er det en 

blanding av «litt av hvert» som er ubibelsk og forførende.  

 

Jeg håper og ber om at dere tar dette alvorlig, og at dere tar et oppgjør med og avstand fra 

forførelser. Det er ikke overraskende at det er mye forførelse, som det står i 1. Tim. 4,1: «Men 

Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende 

ånder og demoners lærdommer». I Gal. 3,1 bruker Paulus sterke ord: «Hvem har forhekset dere? 

Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet!». De hadde vendt seg til et annet 

evangelium. Jesus advarer sterkt mot å ikke la seg bli ført vill, blant annet i Matteus 24. De som 

lærer andre har et spesielt stort ansvar. Matteus 18,4-7: 

 

«Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike. Og den som tar 

imot ett slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører  

én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om 

halsen på ham og han ble senket i havets dyp. Ve verden for forførelser! For forførelser må 

komme, men ve det menneske som forførelsen kommer ved!»  

 

Det advares sterkt mot å legge til eller trekke fra Jesu Ord i Johannes Åpenbaring 22,18-19: «Jeg 

vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal 

Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra 

ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som 

det er skrevet om i denne bok». 

 

Vi er kalt til å holde fast på evangeliet om Jesus Kristus som det blir sagt i 1. Kor 15,1-2: «Jeg 

kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som 

dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte 

for dere – om dere da ikke forgjeves er kommet til troen». Jesus sier i Johannes 8,31-32: «Dersom 

dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten 

skal frigjøre dere».  
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Jeg vil anbefale å høre en radiotale av Øyvind Andersen (bibellærer fra 1930-1975) hvor han 

underviste ut fra 1. Johannesbrev: «Sandhedens Ånd og løgnens ånd» 

(http://www.lysetoglivet.dk/?Pr%E6dikener:%D8ivind_Andersen:Serie_1).    

 

Fil. 4,8: «For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er 

rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!»  

 

Hebreerne 12,1-4: «Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som 

tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, 

med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede 

som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av 

Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett 

i deres sjeler og bli motløse. Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot 

synden».  

 

 

 

Ressurser 
 

Boken «Kundalini Alarm» 

http://alarm.gratisnettside.no/ 

 

Om IHOP 

Artikkel fra CHRISTIAN RESEARCH INSTITUTE: «FORERUNNER ESCHATOLOGY, Mike 

Bickle's End-Time Teaching and the International House of Prayer» 2009, by Andrew Jackson. 

http://www.equip.org/PDF/JAF2324.pdf 

 

Et ektepar som har vært med i IHOP deler sin bekymring og informasjon de har funnet om 

opprinnelsen til bevegelsen: 

http://www.youtube.com/watch?v=ukG5eIS3O2o 

 

 De henviser til følgende informasjon: 

The link below opens a pdf document that reveals the origins of IHOP and their core beliefs 

from early on... the Pastor who wrote it stands by it to this day... he has not retracted it as 

some within IHOP have claimed. 

 

Aberrant Practices Document 

http://www.birthpangs.org/articles/kcp/Abberent%20Practises.pdf 

 

Additional Perspective on the IHOP issues can be found here http://www.wordconnect.org/ 

 

Biblical perspective on "Prophetic Prayer" from a very good trustworthy site for biblical 

answers... GotQuestions.org 

http://www.gotquestions.org/prophetic-prayer.html 

 

Gruens personal denial of ever retracting his report as IHOP has claimed 

http://apollos.wordpress.com/2008/02/02/ernie-gruen/ 

http://www.lysetoglivet.dk/?Pr%E6dikener:%D8ivind_Andersen:Serie_1
http://alarm.gratisnettside.no/
http://www.equip.org/PDF/JAF2324.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ukG5eIS3O2o
http://www.birthpangs.org/articles/kcp/Abberent%20Practises.pdf
http://www.wordconnect.org/
http://www.gotquestions.org/prophetic-prayer.html
http://apollos.wordpress.com/2008/02/02/ernie-gruen/
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IHOP is a proponent of Contemplative Prayer, read this highly recommended book for all 

discerning Christians... A Time of Departing... see what some Christian leaders are saying 

about this book and learn where contemplative prayer comes from. 

http://www.lighthousetrails.com/endorsements.htm 

 

 

En alvorlig historie fra en leder som har forlatt IHOP: 

http://truthspeaker.wordpress.com/2011/03/24/another-leader-leaves-ihop-and-gives-testimony-that-

ihop-is-a-cult/ 

 

Jeg er ikke Kalvinist, men fant noen interessante artikler om IHOP, på en side fra en som er det. Fra 

nettsiden «Empowered by Christ»:  

http://www.empoweredbychrist.org/international-house-of-prayer.html 

 

Om IHOPs såkalte «lovsang», med eksempler: 

http://www.empoweredbychrist.org/the-demonic-worship-of-ihop.html 

 

En annen artikkel om kontemplativ bønn: 

http://www.empoweredbychrist.org/contemplative-prayer.html 

 

Ressurser som produserer artikler og bøker om forførelse, New Age, 

mystikk og apologetikk: 

Lighthouse Trails: http://www.lighthousetrails.com/index.html 

Caryl Matrisciana: http://www.carylmatrisciana.com/site/ 

Orrel Steinkamp: http://www.deceptioninthechurch.com/plumblinearchive.html 

Roger Oakland: http://understandthetimes.org/ 

Sandy Simpson: http://www.deceptioninthechurch.com/ 

 

Artikler finnes også på noen norske og svenske sider:  

http://www.bbif.no/ 

http://www.bibelfokus.se/  

http://www.vaknasverige.se/ 

 

 

 

http://www.lighthousetrails.com/endorsements.htm
http://truthspeaker.wordpress.com/2011/03/24/another-leader-leaves-ihop-and-gives-testimony-that-ihop-is-a-cult/
http://truthspeaker.wordpress.com/2011/03/24/another-leader-leaves-ihop-and-gives-testimony-that-ihop-is-a-cult/
http://www.empoweredbychrist.org/international-house-of-prayer.html
http://www.empoweredbychrist.org/the-demonic-worship-of-ihop.html
http://www.empoweredbychrist.org/contemplative-prayer.html
http://www.lighthousetrails.com/index.html
http://www.carylmatrisciana.com/site/
http://www.deceptioninthechurch.com/plumblinearchive.html
http://understandthetimes.org/
http://www.deceptioninthechurch.com/
http://www.bbif.no/
http://www.bibelfokus.se/
http://www.vaknasverige.se/

