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A casa da verdadeira alegria
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor”.
(Salmos 122.1)
A Casa do Senhor deve ser o lugar que sempre despertará as melhores
e maiores expectativas. A Casa do Senhor é, portanto, um lugar especial no
qual o ser humano reflete sobre a sua existência, seu passado, presente, futuro
e sobre os seus propósitos de vida.
É neste lugar feliz que os filhos de Deus são abraçados por tão profunda
alegria que apenas o desejo de estar ali é capaz de inundar de paz os
corações. Foi assim com o Rei Davi ao declarar “Alegrei-me quando me
disseram: vamos à Casa do Senhor”. (Salmo 122.5) Davi antecipava que, para
ir à Casa do Senhor, haveria de existir alegria no coração do adorador. Haveria
de ter sentimentos legítimos que conduziriam os passos daqueles que iriam
adorar ao Senhor. O salmista potencializa a grandeza de ir àquele magnífico
lugar demonstrando porque sentia tão grande alegria ao receber apenas um
convite.
Em primeiro lugar destaco que ele sentia alegria porque a Casa do
Senhor existia. Havia um caminho para se chegar lá e havia excelentes
expectativas a serem atendidas em seu interior. Ele sabia que dentro daquele
maravilhoso lugar reinava a alegria porque todos seguiam para dar graças ao
Senhor. (Salmo 122.4). Ele sabia que toda a glória deveria ser prestada
somente a Deus e tinha disposição em ir até ela.
Em segundo lugar, o salmista também se alegrava porque havia
pessoas desejosas em adorar ao Senhor. Ele se sentia bem porque
verdadeiros adoradores se interessavam em chamá-lo. Ali não haveria espaço
para a mesquinha manifestação carnal, ou para efêmera tentativa de realização
de interesses pessoais. Era um lugar de comunhão que mantinha o seu foco na
pessoa do Senhor. A construção daquele momento seria conjunta (Salmo
122.2) onde todos buscariam apenas o Senhor da Glória.
Finalmente, o Rei Davi se alegrava porque tinha a Casa do Senhor como
seu lugar de paz e prosperidade. (Salmo 122.6-8). Para o salmista, aquele
espaço era reservado para aqueles que amavam ao Senhor e queriam muito
estar com Ele. Era a casa da verdadeira alegria. Lugar onde Davi desejava
viver para sempre.
Quando lemos sobre a perseverança dos irmãos da chamada Igreja
primitiva em estar sempre no templo em busca desse momento sublime de
enlevo espiritual e alegria, logo associamos à memória que tinham das doces e
reconfortantes palavras que o salmista Davi declamara há tantos anos: Alegreime quando me disseram: Vamos à casa do Senhor”.
.

