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Asaf, levitul, era un conduc?tor al închin?rii ?i un lider al corului împ?ratului David; de fapt, era cunoscut pentru c? a
scris unsprezece psalmi. Era un prieten apropiat al lui David, cei doi iubeau s? fie împreun? în casa Domnului.
Totu?i, în ciuda binecuvânt?rilor ?i chem?rii sale minunate, Asaf a m?rturisit: „Totu?i, era s? mi se îndoaie piciorul
?i erau s?-mi alunece pa?ii!” (Psalmul 73:2).
Acum, noi îl ?tim pe Asaf ca pe un om cu inima curat? care credea c? Dumnezeu este bun. De fapt, î?i începe
discursul în acest psalm prin faptul c? spune: „Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curat?.” (73:1)
Dar chiar în versetul urm?tor, Asaf m?rturise?te c? aproape a alunecat. De ce a declarat a?a ceva? El remarc?
faptul c? a v?zut c? cei r?i de lâng? el prosper?, chiar dac? neglijeaz? poruncile lui Dumnezeu ?i ar fi fost u?or
pentru Asaf s? se minuneze de ce Dumnezeu nu a „echilibrat balan?a”, ca s? zicem a?a.
Te-ai întrebat vreodat? de ce binecuvânt?rile vin gr?mad? peste oamenii care tr?iesc vie?i duplicitare? Probabil c?
ai v?zut un colaborator de-al t?u recompensat în locul t?u sau un vecin neconvertit care a ob?inut lucruri materiale,
în timp ce tu te-ai str?duit s? tr?ie?ti de azi pe mâine.
Poate fi foarte u?or pentru cre?tinii îndurera?i s? alunece într-un p?cat cumplit – p?catul îndoielii. Ei poate se
gândesc: „Am tr?it corect, dar toat? stricte?ea ?i sârguin?a mea de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, închinarea ?i
lauda pe care I le-am adus, toate au fost în zadar. În ciuda a tot ceea ce fac, înc? suf?r.”
Preaiubi?ilor, în astfel de momente trebuie s? fi?i aten?i. Când încercarea vine asupra ta, când e?ti îndurerat sau
descurajat, ai nevoie s?-?i p?ze?ti inima împotriva îndoielii. Nu-?i l?sa credin?a sau încrederea ta s? fie cl?tinate.
Dumnezeu este înc? pe tron. Ia-?i ochii de pe încerc?rile tale ?i fixeaz?-i asupra Domnului Însu?i! Dumnezeu te va
ajuta s?-L iube?ti ?i s? nu aluneci niciodat? în necredin??.
Asaf a v?zut c? era cât pe ce s? alunece, dar s-a ?inut tare ?i a proclamat: „mi-am pus încrederea în Domnul
Dumnezeu, ca s? povestesc toate lucr?rile Tale.” (73:28) ?i tu po?i face la fel!
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