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Domnul m-a c?l?uzit s? citesc capitolul doi din Neemia ?i am v?zut ceva ce nu mai v?zusem niciodat?. Acest
capitol con?ine o istorisire plin? de încurajare pentru to?i cei care vin la Domnul cu o inim? îngreunat?.
Neemia era paharnicul regelui Artaxerxes al Persiei. Aceasta însemna c? el gusta vinurile înainte ca acestea s? fie
aduse la masa regelui pentru a fi siguri c? nu erau otr?vite. Cu timpul, Neemia a devenit un slujitor de încredere al
regelui.
Neemia a primit ve?ti de la fratele s?u c? Ierusalimul era în ruine. Popula?ia fusese decimat?, iar poporul tr?ia într-o
situa?ie groaznic? ?i condi?iile se înr?ut??eau zilnic. Aceast? veste a frânt inima lui Neemia. El iubea ?inutul lui
Iuda ?i Ierusalim ?i o durere a început s? îi cuprind? inima.
„ …am luat vinul ?i l-am dat împ?ratului. Niciodat? nu fusesem trist înaintea lui. Împ?ratul mi-a zis: „Pentru ce ai
fa?a trist?? Totu?i nu e?ti bolnav; nu poate fi decât o întristare a inimii.” Atunci m-a apucat o mare fric?”(Neemia
2:1-2).
Trebuie s? în?elegi, oamenilor le era interzis s? vin? în prezen?a regelui fiind tri?ti, mai ales slujitorii de la curte.
Neemia ?tia c? aceasta l-ar putea costa via?a ?i era foarte speriat. Dar regele a fost umplut de compasiune când a
v?zut durerea lui Neemia. Scriptura ne spune c? regele a dar slujitorului s?u trist o scrisoare de recomandare,
deschizând visteria regal? pentru el. ?i apoi regele i-a împlinit dorin?a inimii lui Neemia: permisiunea de a merge la
Ierusalim pentru a construi templul ?i zidurile cet??ii.
Iat? ceea ce Domnul mi-a scos în eviden??: dac? a fost posibil ca Neemia s? intre în prezen?a unui rege p?gân cu
o înf??i?are trist?, grav? ?i totu?i s? g?seasc? favoare, compasiune ?i s? toarne binecuvânt?ri dincolo de
imagina?ie, cu cât mai mult va ar?ta Regele Isus compasiune ?i va d?rui binecuvânt?ri peste fiecare dintre noi,
copii S?i, când suntem plini de întristare. Va ar?ta un rege p?gân mai mult? mil? unui slujitor mâhnit decât Regele
milos fa?? de to?i. Cu siguran?? c? nu! Inima Tat?lui este totdeauna mi?cat? de compasiune fa?? de copii Lui.
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