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V poslední dob? se vede spousta diskuzí o tom, jak by m?la vypadat obnova. Je na to mnoho rozdílných názor?.
Prvním d?kazem opravdové obnovy je velká touha slyšet a být poslušný Božímu Slovu. Za dn? Nehemiáše, lidé
sd?lili Ezdrášovi, který byl kn?z a písa?, své velké p?ání, aby jim ?etl Mojžíš?v zákon. „Ezdráš otev?el knihu p?ed
o?ima všeho lidu … Když ji otev?el, všechen lid povstal.“ (Nehemiáš 8,5)
Touhou jejich srdce bylo: „P?edneste nám pravdivé Boží Slovo!“ Ezdráš stál na vysoké d?ev?né kazateln? a ?etl
šest hodin Slovo Boží, zatímco zástup stál a pozorn? naslouchal. Spousta k?es?an? se dnes v kostele nudí a mají
zájem jen o krátký výklad. Na druhou stranu jsou tu tací, kte?í žízní po Slovu a cht?jí slyšet ?e? inspirovanou
Duchem Svatým.
Dalším d?kazem obnovení je pravá lítost. Lidé za dn? Nehemiáše se nejprve radovali a chválili Pána p?i ?tení
Slova. Potom se sklonili k zemi a klan?li se Bohu, „Ezdráš dobro?e?il Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid
odpov?d?l: ‚Amen, amen‘ a pozvedal p?itom své ruce; poklekali a klan?li se Hospodinu tvá?í k zemi.“ (Nehemiáš
8,6) Lidé se t?ásli, p?ijali Boží Slovo do srdce a ?inili pokání.
Když p?ijde obnovení, p?ichází duch radosti a oslavování. „Všechen lid šel, aby jedli a pili … Nesmírn? se radovali,
protože porozum?li slov?m, která jim byla oznámena.“ (Nehemiáš 8,12) Pokaždé, když je obnovena láska
k Božímu Slovu a p?ichází pokání, vždy následuje vlna opravdové radosti a oslav.
Posledním d?kazem obnovení je naprosté odd?lení od sv?ta. „A potomstvo Izraele se odd?lilo od všech cizích
obyvatel.“ (Nehemiáš 9,2). P?i každém biblickém obnovení, neustále nar?stá v?domí Pánova volání k odd?lení ode
všeho sv?tského a smyslného.
B?h nechává povstat zbytek t?ch, kte?í cht?jí obnovu, která prom??uje v??ící do podoby Ježíše Krista. Jak je
strhující, být živou ?ástí T?la Ježíše Krista!
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