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„În ea voi v? bucura?i mult, m?car c? acum, dac? trebuie, sunte?i întrista?i pentru pu?in? vreme, prin felurite
încerc?ri, pentru ca încercarea credin?ei voastre, cu mult mai scump? decât aurul care piere, ?i care totu?i este
încercat prin foc, s? aib? ca urmare lauda, slava ?i cinstea, la ar?tarea lui Isus Hristos.” (1 Petru 1:6-7)
Nimeni nu vrea s? tr?iasc? condus de impulsuri. Nu dore?ti s? fii un b?rbat sau o femeie care s? aib? în mod clar
atingerea lui Dumnezeu asupra vie?ii sale? Nu ai vrea ca oamenii s? te priveasc? ?i s? se gândeasc?: „Ce este
diferit în aceast? persoan?? Asupra ei se afl? ungerea sfânt?. Este o atingere a lui Dumnezeu asupra vie?ii sale.”
Eu cred c? Dumnezeu vrea s? ridice oameni ?i s? spun?: „Ah, acolo se afl? un vas prin care s? pot lucra! Acolo
exist? o inim?, o gur? ?i o voce prin care pot vorbi în aceste zile întunecate.” El dore?te oameni prin care s?-?i
poat? întinde mâna ca s? vindece ?i s? fac? semne ?i minuni. Pe m?sur? ce inamicul vine ca un potop, Domnul
stabile?te un contrapunct. Acesta este ceea ce El vrea s? fac? în via?a ta.
Dac? tr?ie?ti într-o genera?ie înfuriat? împotriva Celui Sfânt, atunci vei avea nevoie de a pleda în inima ta pentru a
spune: „Vino, Doamne Isuse, vino! Vino, Duhule Sfânt în plin?tatea ?i puterea Ta, vino în biserica ta ?i reînvie-ne!
Treze?te-ne!”
Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a zgudui din nou acest loc, pentru a trece prin rafinarea focului, arzând zgura,
ca s? putem ie?i ca aurul pur. Vrem s? ie?im din vremurile grele ?i din asuprire arzând pentru Dumnezeu.
M? rog ca înc? o dat? Duhul Sfânt s? ne capteze inimile. Doamne, întinde-?i mâna asupra vie?ii noastre! Doamne,
atinge ?ara noastr?! Doamne, acesta e strig?tul nostru! Cer ca vie?ile noastre de rug?ciune s? fie din nou în fl?c?ri
?i s? devenim aproape obseda?i în a c?uta fa?a Domnului. Trebuie s?-L rug?m pe Domnul nostru s? ne scape de
alunecarea înapoi ?i de o r?ceal? a inimii, de lipsa de dorin?? de a fi corecta?i. El trebuie s? ne vindece, astfel încât
s? putem intra în plin?tatea ungerii pe care o are pentru noi.
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