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Se vorbe?te mult despre trezire în aceste zile ?i exist? opinii diferite despre cum ar trebui s? arate. Prima dovad?
a unei adev?rate treziri spirituale este o mare dorin?? de a auzi ?i asculta Cuvântul lui Dumnezeu. În ziua lui
Neemia, poporul a exprimat lui Ezra, un preot ?i c?rturar, dorin?a de a le citi cartea Legii lui Moise: „Ezra a deschis
cartea înaintea întregului popor, c?ci st?tea mai sus decât tot poporul. ?i când a deschis-o, tot poporul s-a sculat.”
(Neemia 8:5).
Strig?tul inimilor lor a fost: „Adu-ne adev?ratul Cuvânt al Domnului!” Ezra a stat pe un pupitru în?l?at, din lemn, ?i a
citit Cuvântul lui Dumnezeu ?ase ore, în timp ce mul?imea a ascultat cu aten?ie. Ast?zi, mul?i cre?tini se plictisesc
în biseric? ?i vor s? aud? predici scurte. Pe de alt? parte, exist? ?i cei care sunt fl?mânzi pentru Cuvânt ?i care
doresc s? aud? predici inspirate de Duhul Sfânt.
O alt? dovad? a trezirii este poc?in?a adev?rat?. Poporul în vremea lui Neemia s-a bucurat pentru prima dat? ?i L-a
l?udat pe Domnul la citirea Cuvântului. Apoi au îngenuncheat ?i s-au închinat: „?i Ezra a binecuvântat pe Domnul,
marele Dumnezeu. Atunci to?i oamenii au r?spuns: „Amin! Amin!" ?i s-au plecat, ?i s-au închinat înaintea Domnului
cu fa?a la p?mânt.” (8:6). Oamenii, tremurând la Cuvântul lui Dumnezeu, l-au primit cu inima ?i s-au poc?it.
Când vine trezirea, exist? un spirit incredibil de bucurie ?i s?rb?toare: „?i tot poporul s-a dus s? m?nânce ?i s? bea.
?i au trimis câte o parte ?i altora, ?i s-au înveselit mult. C?ci în?eleseser? cuvintele care li se tâlcuiser?.” (8:12) Ori
de câte ori dragostea pentru Cuvântul Lui este restaurat?, iar poc?in?a urmeaz? ca rezultat, mereu va avea loc un
val de adev?rat? bucurie ?i s?rb?toare.
Dovada final? a trezirii este separarea absolut? de lume: „Cei ce erau din neamul lui Israel, desp?r?indu-se de to?i
str?inii, au venit ?i ?i-au m?rturisit p?catele lor ?i f?r?delegile p?rin?ilor lor.” (9:2). Oriunde exist? o restaurare
biblic?, va exista o con?tientizare din ce în ce mai mare a chem?rii Domnului de a fi separa?i de tot ceea ce este
lumesc ?i senzual.
Dumnezeu ridic? o r?m??i?? format? din cei care doresc o trezire care s?-i schimbe pe cei credincio?i asemenea
chipul lui Isus Hristos. Ce vremuri emo?ionante pentru a fi viu în Trupul lui Hristos!
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