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„Aripile“ lui Dumnezeu
Nu, în acest text nu este vorba despre un Dumnezeu cu aripi care se pot „pipăi“, cum şi L-au
imaginat sau chiar L-au pictat unii. Dar „aripile
lui Dumnezeu“ se „simt“ totuşi în viaţa noastră,
dacă ne încredem în protecţia marelui nostru
Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu foloseşte aici o
imagine, dar o imagine care are multe să ne
spună. În acest articol dorim să gândim la aceasta şi să extragem foloase pentru viaţa noastră personală.

Dumnezeu, găseşte la Dumnezeu siguranţă veşnică şi este scăpat de judecată! Dar şi după întoarcerea noastră la Dumnezeu, pe calea noastră
de credinţă, putem veni tot mereu la El, chiar şi
împreună cu alţii: în versetul 8 se face referire
la casa lui Dumnezeu, unde suntem adăpaţi din
„şuvoiul desfătărilor Tale“. De aceea caută-L şi
împreună cu alţii în rugăciune şi vei avea parte
de râurile Sale de binecuvântări!
Psalm 57.1: adăpost în pericol concret

Pe aripi: putere
În Exod 19.4 şi Deuteronom 32.11, Dumnezeu
spune că El a purtat poporul Său ca pe aripi de
vultur şi L-a adus la Sine. Astfel, ne amintim şi
noi de puterea Domnului pe calea noastră. Aceasta ne dă curaj să ne încredem şi cu privire la
viitor în Dumnezeul nostru puternic, care ne va
purta „pe aripile Sale“.
Sub aripile Sale: siguranţă
În Psalmi şi în alte câteva locuri din Biblie se
foloseşte imaginea unei păsări, sub aripile căreia puii găsesc adăpost în pericole. Cu aceasta
este ilustrată siguranţa, pe care o avem la Dumnezeul nostru. Este impresionant să vedem cum
Domnul stă la dispoziţia noastră ca protecţie în
cele mai diferite situaţii:
Psalm 36.7: bunătatea lui Dumnezeu ca
temelie a siguranţei noastre
În acest psalm, David preamăreşte bunătatea lui
Dumnezeu şi adaugă: „La umbra aripilor Tale
găsesc fiii oamenilor adăpost.“ Umbra aripilor
unei păsări oferă protecţie contra căldurii şi a
pericolelor. Şi noi putem să căutăm adăpost la
Dumnezeu încrezându-ne în bunătatea Lui.
Oricine îşi recunoaşte păcatele sale înaintea lui

David a scris acest psalm „când a fugit în peşteră, urmărit de Saul“ (titlul psalmului), deci fiind
în mare necaz. Unde există un adăpost mai bun
într-un necaz mare, concret, decât la Domnul
Însuşi? David dorea să se adăpostească la Domnul până va trece nenorocirea. Ţi-e teamă de
ziua de mâine, de următorul examen sau de o
discuţie dificilă? Atunci îndreaptă-te în rugăciune spre Domnul şi încredinţează-I Lui toate grijile. Sunt sigur că vei putea confirma experienţa
lui David: „Inima mea este tare, Dumnezeule…
Te voi cânta printre neamuri“ (vers. 7, 9).
Psalm 17.8, 9: ocrotire de rău
În viaţa noastră de credinţă nu există numai încercări, care vin de la Dumnezeu; chiar şi răul
din jurul nostru (adesea asociat cu diavolul) ne
încearcă, dar el ne încearcă, contrar încercărilor
divine, întotdeauna spre rău (Iacov 1.13). Când
acest rău vrea „să se strecoare“ în noi, există un
loc de scăpare: „ocroteşte-mă, la umbra aripilor
Tale, de cei răi“. Cât de repede suntem în pericolul de a iubi lumea şi astfel să nu mai savurăm dragostea Tatălui! Maşini frumoase, haine
extrem de elegante, carieră, jocuri de calculator
– cât de repede pot aceste lucruri să devină idoli
moderni şi astfel un pericol grav! Lanţul poate
fi extins cu propriile pericole, pe care tu le ştii

cel mai bine. Aleargă la El, El te va păzi întotdeauna!
Psalm 61.4 şi 63.7: Rămâi sub aripile Sale!
Poate tocmai ai fost eliberat dintr-un necaz mare şi ai simţit astfel în mod deosebit apropierea
Domnului. Atunci nu-L părăsi imediat iarăşi pe
Domnul, ci rămâi la El! David L-a cunoscut pe
Dumnezeu ca adăpost, ca turn tare (Psalm 61.4)
şi a continuat această experienţă: „Căci Tu eşti
ajutorul meu, şi sunt plin de veselie la umbra
aripilor Tale.“ Un băieţel trebuia să coboare un
munte acoperit cu zăpadă şi L-a rugat pe Domnul să-l ajute. După ce a ajuns în siguranţă jos
datorită ocrotirii Domnului, s-a rugat: „Mulţumesc, Doamne Isuse, acum mă descurc din nou
singur.“ Cred că şi noi suntem câteodată tot aşa
de neînţelepţi şi pierdem binecuvântarea apropierii Sale. Deci, să căutăm şi după pericol apropierea Sa în rugăciune şi în Cuvântul lui
Dumnezeu!
Psalm 91.4: Aripile Sale sunt şi pentru viitor!
În acest psalm interesant apar diferiţi vorbitori,
printre alţii Duhul se adresează direct către
Mesia. Aici este descrisă calea Sa pe acest pământ cu răsplata care Îi revine Lui: „El te va
acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde sub aripile Lui… O mie să cadă alături de tine… dar
de tine nu se va apropia“ (vers. 4, 7). Imediat
remarcăm că Domnul a renunţat la această „răsplată“ şi a mers pentru noi la moarte! Dar Duhul „sare“ aici peste Golgota şi indică imediat
rezultatul final. Astfel dorim să aplicăm şi acest
psalm mesianic cu toată atenţia cuvenită la noi:
dacă Îl urmăm pe Domnul cu toată inima şi rămânem fideli faţă de El şi Cuvântul Său, putem
fi siguri şi cu privire la viitor, că vom găsi adăpost la umbra aripilor Sale!
Rut 2.12: Un exemplu pentru noi
Rut, moabita, s-a întors cu soacra ei în Israel şi
a pornit imediat să caute hrană pentru ele. Boaz
a apreciat această acţiune ca o căutare după adăpost sub umbra aripilor Dumnezeului lui Israel.
De aici putem învăţa că apropierea Domnului o
găsim în mod deosebit în Cuvântul lui Dumnezeu (hrană) şi în poporul Său. Dacă eşti în căutare de protecţie şi siguranţă, atunci ridică-te,
citeşte Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, şi caută
părtăşie cu alţi creştini!

Matei 23.37: Vrem într-adevăr?
La sfârşitul slujbei Sale în mijlocul poporului
Său iubit, Domnul S-a adresat într-o vorbire serioasă conducătorilor, şi astfel şi Ierusalimului:
„De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum
îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut.“ Să
nu ne facem că nu auzim seriozitatea acestor
cuvinte! De câte ori nu s-a apelat în viaţa mea,
în viaţa ta, ca să-I predăm în întregime Domnului inima noastră, voinţa noastră! Am răspuns
acestei chemări? Te miri că în cazul tău aşa de
multe lucruri nu merg cum trebuie? Atunci
hotărăşte-te acum – din nou! – pentru Domnul
Isus şi calea Sa, şi vei afla o protecţie minunată
şi o mare fericire!

Ocrotit – păzit
Şura era în flăcări! Cu energia disperării, ţăranul lupta cu incendiul. Grajdul vacilor, coteţul
găinilor şi chiar casa erau ameninţate de flăcări.
Pompierii şi alţi oameni se grăbiră într-acolo şi
îşi uniră forţele: în sfârşit, focul ajunse sub control.
Îngrijorat de animalele sale, ţăranul făcu un înconjor al curţii: nu li s-a întâmplat nimic. Ce
uşurare! Dar unde era cloşca cu cei opt pui? Ah,
acolo!
Stătea la pământ, cu capul plecat şi cu penele
înnegrite: era moartă. Ţăranul ridică aripile ei
fără putere: opt puişori ieşiră piuind. El înţelese
că din cauza pericolului, cloşca şi-a adunat puii
sub aripile ei. Ea ar fi putut să fugă, dar puii ei
nu ar fi avut putere să fugă cu ea. Pentru a-i salva, şi-a dat viaţa.
Aceasta a făcut Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu: Şi-a dat viaţa, pentru a salva viaţa altora.
El a purtat judecata pedepsei pentru păcatele
noastre, Şi-a dat viaţa pe cruce şi a murit pentru
păcătoşi, ca noi să fim scăpaţi de focul mâniei
lui Dumnezeu.
Şi mult mai mult decât atât: Tuturor celor care
cred în Domnul Isus, El le dă viaţă nouă, viaţa
veşnică. Veşnic salvat, credinciosul cunoaşte un
adăpost de diversele pericole ale vieţii. Biblia
numeşte acest adăpost „aripile“ Celui atotputernic. Omul merită judecata lui Dumnezeu din
cauza păcatelor sale. De aceea să nu respingem
protecţia sigură, pe care o oferă Dumnezeu prin
Domnul Isus!
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