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IHOP [International House of Prayer] on nousussa evankelikaalisessa maailmassa. Kerran se oli epämääräinen
seurakunta Kansas City'ssä karismaattisen liikkeen reunoilla, mutta nyt siitä on tullut nuorisoliike. IHOP

menetelmineen ja oppeineen on nielaisemaisillaan nuorisotyön tässä maassa. Agressiivisen rekrytointinsa
kautta se on johtavassa asemassa korkeakoulujen kampuksilla. Se on listattu tasavertaisena kumppanina
monissa yhteistyöhön perustuvissa rukous- ja lähetysponnistuksissa. IHOP-johtajat ovat nyt avoimesti

liittymässä yhteen evankelikaalisen johdon korkeampien portaiden kanssa mukaan lukien sitoutuminen
poliittiseen toimintaan[4] ja IHOP-opin hapatus on hiljalleen tihkumassa koko seurakuntamaailmaan.
Harvat vanhemmat lähettäessään lapsensa IHOP:in sponsoroimiin, tai siihen kytkeytyviin tapahtumiin,
tietävät, mitä IHOP todella tarkoittaa. Näin on, koska IHOP ja sen monet sivuversot markkinoivat itseään

herätyksen kannattajina. Kaikkihan haluavat nuoren kokevan herätyksen. Mutta onko tämä ”house of prayer”
-kokemus aito herätys? Onko se pelastuksen evankeliumiin perustuva herätys? IHOP-konferenssit ja

tapahtumat ovat lavalta johdettuja tuottamaan maksimimäärän visuaalisia, kuultavia, aistillisia ja hengellisiä
ärsykkeitä – jotka kaikki voivat päältä päin näyttää herätykseltä. Mutta onko se raamatullinen herätys? Kun
tämä liike alkoi 25 vuotta sitten, eräs kriitikko pani merkille sen virheelliset puitteet:

Se, mikä ymmärretään hengellisenä, on todellisuudessa sielullista edistäen euforista tajunnan

muutostilaa johtuen toistavista kuoroista, jotka seuraavat toinen toistansa. Musiikin hypnotisoiva
vaikutus luo suggestiolle avoimen mielentilan sitä seuraavilla dominionistisien opettajien saarnoilla,
jotka rakentavat senhetkiselle palolle sanomilla tulevasta vallasta ja kunniasta. [5]

Orkestroitu mekkala nuorisotapahtumissa palvelee hedelmällisenä maaperänä oudon ja erilaisen opin mieliin
istuttamiselle – opin, jota IHOP-johtajat ovat opettaneet kymmeniä vuosia.

Alkuperäinen IHOP-suunnitelma on yhä voimassa.[6] Äärimmäinen ylistys-ja palvontamusiikki on olennainen
osa heidän koko suunnitelmaansa. Se perustuu vanhan Latter Rain -kultin ”Tabernacle of David (Daavidin

maja)”[7] (TOD) -harhaoppiin, joka opetti, että ”ennenkuin seurakunta voidaan tehdä täydelliseksi ja saada
hallinnan, sen täytyy ennallistaa ylistys ja palvonta keinona päästä Jumalan läsnäoloon.”[8] TOD perustuu
”lopunajan herätyksen” [9] skenarioon, jossa seurakunta vähitellen tulee kypsäksi, synnittömäksi ja

täydelliseksi kulminoituen ”valitun siemenen”[11] ”Uuden Rodun (New Breed) [10] nuorten viimeisessä

sukupolvessa, joka omistaa korkeampia hengellisiä kykyjä. Nämä nuoret, ”Jumalan lasten manifestaationa
(manifestation of the Sons of God) kehittyvät/tulevat esiin ”voittajiksi” – ”ja astuvat kuolemattomuuteen

perustaakseen Jumalan Valtakunnan maan päälle.”[12] Täydelliseksi tehtynä eliittijoukkona heistä tulee Ilm.
12. luvun 'poikalapsi' (josta puhutaan myös monijäsenisenä poikalapsena”).[13] Näiden opetusten tiivistelmä
selittää:

Keskeistä ilmestyslapsiopille (Manifest Sons of God doctrine ) on käsitys, että Jumalan lapseus
(sonship) tulee korkeamman ilmestyksen kautta. Uskotaan, että kristillinen elämä on jakautunut
kypsyyden vaiheisiin... tulla Jumalan lapseksi ja lopulta itse jumaliksi.[14] [bold lisätty]

Jotkut ilmestyslapsiopin saastuttamat uskovat jopa, että Hän ei palaa fyysisesti, vaan sensijaan, että Kristus ja
seurakunta tulevat yhdeksi luonnoltaan ja olemukseltaan ja että Seurakunta 'jatkuvana Jumalan inkarnaationa'
on Kristus maan päällä. [15][bold lisätty]

Tämä oppi kykeneväisyydestä saavuttaa hengellinen eliittiys on sekä kiehtova että juovuttava sukupolvelle,

joka on kasvatettu Harry Potter'in noituuden voimissa. Nuorille kerrotaan, että heidät erikoisesti voidellaan
korkeamman asteen hengellisillä lahjoilla, joita yksikään sukupolvi maan päällä ei ole aikaisemmin

saavuttanut. Näiden korkeampien voimien omistaminen, heille kerrotaan, antaa heille salaisen tiedon tulla
kuolemattomiksi. He saavat kyvyn alistaa vihollisensa ja ”hallita kansoja rautaisella valtikalla.”[16] He uskovat
voivansa käyttää tätä hengellistä voimaa paljolti samoin kuin okkultismi opettaa.[17]
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