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Eu passei minha vida em florestas; Eu passei minha vida congelando nas montanhas
do Andes; eu vi pessoas morrerem. Um pequeno garoto, Andrew Myman, os muçulmanos
atiraram nele 5 vezes no estômago e o deixaram na calçada simplesmente porque ele clamou,
"Eu estou com tanto medo mas eu não posso negar Jesus Cristo. Por favor não me mate, mas
eu não vou negáLo! E ele morreu em uma poça de sangue. E você fala sobre ser um cristão
radical porque você veste uma camisa gospel; porque você vai a uma conferência. Eu estou
falando sobre santidade! Estou falando sobre piedade!
Eu desejo... Você sabe o que seria um mover de Deus neste lugar? Seria se todos
vocês e eu também fôssemos convencidos pelo Espiríto Santo de nossos pecados, e nós nos
prostássemos e chorássemos porque nós assistimos coisas que Deus odeia, porque nós
vestimos coisas que Deus odeia, porque nós agimos como o mundo, temos a mesma
aparência e mesmo cheiro que o mundo, porque nós fazemos as mesmas coisas, e nós não
sabemos que fazemos estas coisas, porque nós não conhecemos a Palavra de Deus. Porque,
mesmo que nós afirmemos, como denominação, que as Escrituras são a infalível Palavra de
Deus, basicamente tudo que se tem são ilustrações, histórias e livrinhos peculiares. Ah, se
Deus soprasse neste lugar! E nós abandonássemos nossos pecados, e renunciássemos as
coisas que estão desagradando a Deus, e, então, corrêssemos para Ele e O apreciássemos e
O amássemos.
Oh, que Deus levante missionários. Eu não desejo as mesmas coisas que seus pais
desejam para vocês. Eles querem proteção e segurança e ótimas casas para vocês. Eles
querem para vocês carros e respeito. Eu quero para vocês a mesma coisa que eu quero para o
meu filho, que um dia ele pegue a bandeira  a bandeira de Jesus Cristo  e ele a coloque em
um monte onde ninguém jamais colocou uma bandeira antes, e ele clame, "Jesus Cristo é
Senhor!" mesmo se isto custar a vida dele! Oh, quando ele fizer 18 anos de idade, se ele me
disser a mesma coisa que eu disse quando eu era jovem, "Eu estou indo para as montanhas.
Estou indo para as florestas. E eles disseram 'Você não pode ir lá. Você é maluco. É uma
guerra. Você vai morrer.' Eu vou!" Quando aquele garotinho colocar sua mochila, eu vou orar

por ele e dizer, "Vá! Vá! Deus seja contigo, e se você morrer, meu filho, nos encontraremos lá.
E eu honrarei a sua morte."
Oh, Deus... Vamos orar, vamos orar. Oh, Deus, eu não me importo com reputação. Eu
não me importo com o que as pessoas pensam. Eu quero que o Senhor seja honrado. Eu
quero que estes jovens sejam salvos. Eu quero que aqueles que são salvos parem de olhar ao
redor em um cristianismo cultural que o Senhor odeia e vomitará da Tua boca, e que eles olhem
para a Palavra de Deus e digam: "Eu seguirei Jesus."
Oh, Deus, eu oro pelos jovens ministros e pastores e oro que o Senhor os encha com o
espírito de sabedoria e amor e ousadia e discernimento. E querido Deus, não importa o preço,
eu oro que o Senhor levante missionários. Eu não posso olhar para estes jovens sem deixar de
pensar no meu garotinho, Oh, Deus, que o Senhor salve o Ian e que o Senhor o levante e o
envie para a pior parte da batalha. Oh, querido Deus, levante missionários aqui. Levante
missionários. Levante pregadores e pastores e evangelistas que conhecem a Palavra de Deus.
Oh, Deus, opere neste lugar, por favor, trabalhe neste lugar, querido Deus! Por favor. Por favor.
Por favor. Por favor.

