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Sileºte-te sã alegi, nu ce este cel mai uºor, ci ce este cel mai greu.
Nu îþi priva sufletul de agilitatea de care are nevoie pentru a se ridica
la El.
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lisabeth Elliot, nãscutã în 1926, este una dintre cele mai
influente femei din lumea creºtinã contemporanã. Este
binecunoscutã pentru prelegerile sale în diverse locuri

din lume, pentru emisiunea sa radiofonicã sãptãmânalã „Porþile
bucuriei”, difuzatã pretutindeni în SUA, ºi prin cele peste 20 de
cãrþi publicate.

S-a nãscut în Belgia, unde pãrinþii sãi au fost misionari. În
1953 s-a cãsãtorit cu Jim Elliot, iar împreunã au fost misionari în
Ecuador. În 1955 s-a nãscut Valery, fiica lor, iar, dupã zece luni,
Jim, împreunã cu alþi patru bãrbaþi misionari, au fost uciºi de
cãtre cei din tribul Auca, în timp ce încercau sã le vestescã
Evanghelia. În ciuda faptului cã a rãmas vãduvã, ºi-a continuat
munca printre aceºtia, fãcând cunoscute învãþãturile creºtine
celor ce i-au ucis soþul.

Dupã o vreme, Elisabeth s-a întors în SUA ºi s-a recãsãtorit cu
Addison Leitch, profesor la un seminar teologic din SUA, care în
1973 a murit rãpus de cancer. Astãzi, Elisabeth locuieºte
împreunã cu cel de-al treilea soþ, Lars Gren în Magnolia,
Massachusetts.
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Din dorinþa de a încuraja ºi a influenþa credincioºi ºi cãutãtori
ai lui Cristos din întreaga lume, Elisabeth îºi pune în slujbã
experienþa ei de fiicã, mamã, soþie, vãduvã ºi misionarã.

Elisabeth Elliot alãturi de soþul sãu, Lars Gren



is-de-dimineaþã, stau aºezatã lângã fereastrã într-o
frumoasã cabanã din piatrã de pe un vârf de deal
îndepãrtat din sudul Texasului. Este primãvarã. Nu

existã telefon sau televizor ºi nicio fiinþã umanã prin preajmã, cu
excepþia soþului meu, Lars, care citeºte sus, la mansardã. Liniºtea
este absolutã, cu excepþia sporãvãitului veveriþelor ºi a ciripitului
pãsãrilor – cardinali, gaiþe pitice, o cintezã, un curcan sãlbatic ºi
un piþigoi negru, cu creastã – dintre care unele ne permit sã le
vedem la cãsuþa cu grãunþe sau ni se aratã pentru o clipã în timp
ce zboarã printre ramurile stejarilor ºi a ienuperilor noduroºi
care ne înconjoarã din toate pãrþile.

Din crângul umbros de copaci vine o oaie singuraticã. Pãºeºte
delicat printre pietrele ascuþite, ciugulind din iarba scurtã ºi
rãsfiratã, nefiind deranjatã de ploaia uºoarã care se scurge cu
uºurinþã de pe lâna ei unsã. Oare s-a rãtãcit? Unde este restul
turmei? Ea pare sã fie liniºtitã. Peste puþin timp, dispare dupã
creasta dealului.

Dupã aceea, vine un mic porc sãlbatic, un mistreþ. Miroase
pãmântul, gãsind hranã pe ici-colo, chiar ºi printre pietrele
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acestea. Observ cã ºchiopãteazã puþin, menajându-ºi copita
stângã din faþã, care pare sã fie inflamatã. Deodatã îºi ridicã râtul
rotund ºi strãlucitor, îndreptându-l ca pe o antenã radar spre
cãsuþa cu grãunþe pentru pãsãri, care îi transmite semnale
olfactive. Tremurã pentru o clipã, adulmecând extaziat mirosul,
dupã care face un salt ºi descrie un arc frumos, dar nici pe
departe suficient de înalt, nici mãcar nu se apropie de cãsuþã.
Aterizând dureros pe piciorul rãnit, nu scoate niciun icnet, ci
pleacã în zigzag ºi se pierde printre copaci. Aº vrea sã îi pot trata
copita, sã îi alin cumva durerea. Acest lucru îmi depãºeºte
puterile, însã apelez la o altfel de alinare, mai bunã decât orice
pansament. Mã rog pentru el. „Iatã porcul Tãu, Doamne. Te rog,
vindecã-i piciorul.” Este posibil ca el sã fi fost adus sub fereastra
mea în aceastã dimineaþã (mistreþul este în general un animal
nocturn, retras) tocmai ca sã mã rog pentru el.

Cu cât te apropii mai mult de miezul lucrurilor, cu atât poþi
observa mai bine conexiunile dintre ele. Întreaga creaþie este
interconectatã, cãci totul este produs de aceeaºi minte, de aceeaºi
dragoste ºi este dependent de acelaºi Creator. Cel Care a
proiectat universul, Domnul Dumnezeul Atotputernic, este Cel
Care a adus stelele în fiinþã, a poruncit sã fie luminã, a rostit
Cuvântul care a generat existenþa timpului ºi a spaþiului ºi a
oricãrei forme de materie: sarea ºi piatra, trandafirul ºi sequoia,
pana ºi blana ºi înotãtoarea ºi carnea. Piþigoiul ºi curcanul Îi
rãspund. Oaia, porcul ºi cinteza sunt ale Lui, la dispoziþia Lui,
posedate ºi cunoscute de El.

ªi noi suntem creaþi, stãpâniþi, posedaþi, cunoscuþi. Suntem
dependenþi, aºa cum este ºi mistreþul. Când privesc oaia,
liniºtitã, încrezãtoare, gãsindu-ºi mâncarea de care Se îngrijeºte
Domnul, mã gândesc la felul în care Se îngrijeºte ºi de mine.

Tatãl meu a fost un ornitolog amator, care fusese interesat în
tinereþe de pãsãri, cu mult înainte ca urmãrirea vieþii pãsãrilor sã
devinã un mijloc popular de divertisment. Se plimba prin
pãdure ºi imita ciripitul ºi cântecul pãsãrilor, adesea atrãgân-
du-le aproape de el, în ramurile de deasupra capului sãu. Þinea
prelegeri, însoþite de diapozitive color, în care vorbea despre
obiceiurile pãsãrilor ºi le imita cântecele în mod fermecãtor.
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Aproape întotdeauna îºi încheia discursul cu urmãtoarele
versuri:

Zice sturzul cãtre vrabie:
„Tare-aº vrea sã ºtiu ºi eu
De ce oamenii aceºtia
Sunt îngrijoraþi mereu.”

Vrabia sturzului rãspunde:
„Prietene, eu cred cã ei
Nu au Tatã sus în ceruri
Sã-i vegheze ca pe noi.”1

Oare noi nu avem un astfel de Tatã iubitor? Fireºte cã avem.

... Tu pe toate le-ai fãcut cu înþelepciune ºi pãmântul
este plin de fãpturile Tale... Toate aceste vieþuitoare Te
aºteaptã, ca sã le dai hrana la vreme. Le-o dai Tu, ele o
primesc... Le iei Tu suflarea, ele mor... Îþi trimiþi Tu
suflarea, ele sunt zidite... (Ps. 104:24, 27-30)

Aruncaþi asupra Lui toate îngrijorãrile voastre, cãci El
Însuºi îngrijeºte de voi (1 Pet. 5:7).

Uitaþi-vã la pãsãrile cerului: ele nici nu seamãnã, nici
nu secerã ºi nici nu strâng nimic în grânare; ºi totuºi Tatãl
vostru Cel ceresc le hrãneºte. Oare nu sunteþi voi cu mult
mai de preþ decât ele (Mt. 6:26)?

*   *   *

Sunt din nou acasã în Massachussets.
Seara trecutã, când a apus soarele, s-a ridicat din mare o ceaþã

groasã. Puteam sã vãd contururile neclare ale pescãruºilor prin
pâclã, zburând cu precizie spre vest, spre insula Kettle, unde
rãmân peste noapte, cãlãuzite de ceea ce savanþii numesc
„instinct”, acesta fiind probabil modul lor de a spune cã nu au
habar ce anume le aratã drumul. Eu am convingerea cã
Dumnezeu le cãlãuzeºte. Oare sunt ele conºtiente de acest
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lucru? Oare sturzul ºi vrabia ºtiu cã cineva Se îngrijeºte de ele?
Nu ºtim asta. ªtim însã cã existã o diferenþã fundamentalã între
ele ºi noi.

Folosim expresia „liber ca o pasãre”, însã adevãrul este cã
Dumnezeu a vrut ca noi sã fim mai liberi decât pãsãrile. Ne-a
creat dupã chipul Lui, ceea ce înseamnã cã ne-a înzestrat cu
anumite lucruri pe care lor nu le-a dat: raþiune, voinþã ºi
capacitatea de a alege.

Dumnezeu mã cheamã. Într-un sens mai profund decât în
cazul unui individ din oricare altã specie de pe pãmânt, eu sunt
chematã. ªi într-un sens mai profund, sunt liberã, cãci pot ignora
chemarea. Pot sã rãmân surdã la chemarea Lui. Pot sã spun cã nu
a existat nicio chemare. Pot nega cã Dumnezeu m-a chemat sau
chiar cã Dumnezeu existã. Ce dar minunat al harului – ca Cel
Care m-a creat sã îmi permitã sã Îi neg existenþa! Dumnezeu
m-a creat cu capacitatea de a nu-L asculta, cãci libertatea de a
asculta nu ar însemna nimic fãrã libertatea corespunzãtoare de a
nu asculta. Pot rãspunde „nu” sau pot rãspunde „da”. Împlinirea
mea ca fiinþã umanã depinde de rãspunsul meu, cãci un Domn
iubitor este Cel Care mã cheamã prin pâcla lumii pe insula Sa de
pace. Dacã am încredere în El, Îl voi asculta cu bucurie.
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icio relatare din Biblie nu m-a captivat mai mult în
copilãrie decât cea despre Eli ºi bãiatul Samuel. Ea
vorbea despre vremea în care „Cuvântul Domnului era

rar... ºi vedeniile nu erau dese... Samuel nu cunoºtea încã pe
Domnul ºi Cuvântul Domnului nu-i fusese încã descoperit”
(1 Sam. 3:1, 7). Copilul dormea singur în Templu, lângã chivotul
lui Dumnezeu, când a auzit ceea ce credea cã este vocea lui Eli
care îl cheamã. De trei ori a alergat ascultãtor la stãpânul lui; de
trei ori i s-a spus cã nu Eli îl chemase. În final, bãtrânul profet
ºi-a dat seama cã era Domnul ºi i-a spus bãiatului ce sã Îi spunã
data viitoare.

„Domnul a venit, S-a înfãþiºat ºi l-a chemat ca ºi în celelalte
dãþi: «Samuele, Samuele!» ªi Samuel a rãspuns: «Vorbeºte, cãci
robul Tãu ascultã»” (1 Sam. 3:10).

Când eram foarte micã, credeam cã dacã Domnul l-a putut
chema pe bãiatul Samuel, mã poate chema ºi pe mine. De multe
ori Îi spuneam: „Vorbeºte, Doamne”, sperând cã va veni ºi va sta
lângã mine cum stãtuse lângã Samuel. Desigur, speram sã fie o
voce audibilã, o luminã în camerã, mâna Domnului aºezatã în
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mod palpabil peste a mea. Domnul nu mi-a dat un astfel de
rãspuns, dar totuºi Cuvântul Lui a ajuns la mine într-o mie de
feluri, începând cu învãþãtura pe care mi-au dat-o pãrinþii cu
credincioºie ºi continuând de-a lungul anilor, verset dupã verset,
învãþãturã dupã învãþãturã, câte puþin de aici ºi câte puþin de
dincolo.

În marile biografii ale Bibliei, apare mereu ideea confruntãrii
oamenilor de cãtre Dumnezeu. Biblia este de fapt o carte despre
Dumnezeu ºi oameni – Dumnezeu cunoscându-i ºi chemându-i
pe oameni, oamenii rãspunzându-I ºi cunoscându-L pe
Dumnezeu.

Dumnezeu i-a binecuvântat pe Adam ºi Eva ºi le-a dat
imediat responsabilitãþi: sã fie credincioºi, sã stãpâneascã
pãmântul ºi tot ce este pe el. Au avut loc mai multe discuþii între
Dumnezeu ºi Adam înainte ca el ºi Eva sã decidã sã nu-L asculte.
Când s-a întâmplat acest lucru, chiar dacã a fost ideea Evei sã
mãnânce fructul oprit, Adam a fost cel chemat: „Unde eºti?”
Adam a inventat scuze, dar Dumnezeu a continuat sã i se
adreseze – întrebându-l: „Cine þi-a spus?” „Nu cumva ai
mâncat?” „Ce ai fãcut?” Dumnezeu cerea rãspuns, cãci El crease
o fãpturã responsabilã.

Dumnezeu i-a destãinuit lui Noe planul Sãu de a distruge
pãmântul. I-a spus lui Noe cum poate sã scape de judecatã
împreunã cu familia sa – prin ascultare. „Dar cu tine fac un
legãmânt.... Aºa a ºi fãcut Noe: a fãcut tot ce-i poruncise
Dumnezeu” (Gen. 6:18, 22). 

Avraam a fost ales sã fie „tatãl multor neamuri”. I se cerea o
ascultare strictã, una care presupunea sacrificii din partea unui
bãrbat în vârstã de ºaptezeci ºi cinci de ani: despãrþire de toate
lucrurile cu care era obiºnuit, lãsarea în urmã a locurilor pe care
le iubea, renunþare la avuþii ºi la siguranþa materialã. Dar el „...a
plecat, cum îi spusese Domnul...”

Moise a fost un alt exemplu. Nu putea exista nicio îndoialã în
mintea lui cã îl cheamã o fiinþã divinã atunci când o voce
(probabil prima voce pe care o auzise dupã multã vreme – el
aflându-se departe de oameni, în pustiu, având grijã de oi) i-a
rostit numele dintr-un rug aprins. Moise a rãspuns: „Da, iatã-mã.”
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În viaþa lui Samuel, David, Ieremia, Matei ºi Saul din Tars,
precum ºi în viaþa multor altora din Biblie este evident faptul cã
ei simþeau cã sunt cunoscuþi, luaþi în stãpânire, posedaþi, chemaþi
ºi influenþaþi. Ei nu erau oameni preocupaþi în mod special de
întrebãrile: Mã foloseºte Dumnezeu? Cum pot fi un mare slujitor
al lui Dumnezeu? Nu erau preocupaþi de prestigiu, de faimã sau
de succes. Indiferent care le-ar fi fost planurile personale, cele ale
lui Dumnezeu au avut prioritate.

Crescând într-o familie creºtinã, eu nu înþelegeam totuºi de la
început cuvântul disciplinã. ªtiam doar cã le aparþin unor oameni
care mã iubesc ºi cãrora le pasã de mine. Aceasta înseamnã
dependenþã. Ei îmi vorbeau, iar eu le rãspundeam. Aceasta
înseamnã responsabilitate. Îmi dãdeau anumite lucruri de fãcut,
iar eu le fãceam. Aceasta înseamnã ascultare. Toate la un loc
înseamnã disciplinã. Cu alte cuvinte, totalitatea rãspunsului
credinciosului înseamnã disciplinã. Cu toate cã existã situaþii în
care cele douã cuvinte, disciplinã ºi ascultare, sunt
interschimbabile, eu îl folosesc pe primul ca incluzându-l pe cel
de-al doilea ºi presupunând întotdeauna atât dependenþã, cât ºi
responsabilitate. Am putea spune cã disciplina este „cariera”
discipolului. Ea defineºte însãºi forma vieþii acestuia. Ascultarea,
pe de altã parte, se referã la acþiuni specifice.

Disciplina este rãspunsul credinciosului la chemarea lui
Dumnezeu. Ea înseamnã recunoaºterea nu a soluþiei la
problemele lui sau a împlinirii nevoilor lui, ci a stãpânirii.
Dumnezeu ni se adreseazã. Noi suntem fãcuþi responsabili –
adicã trebuie sã dãm un rãspuns. Putem alege sã spunem „da” ºi
astfel sã împlinim scopul glorios al Creatorului pentru noi, sau
putem sã spunem „nu” ºi sã îl nesocotim. Iatã ce înseamnã
responsabilitatea moralã. Dumnezeu ne cheamã la libertate,
împlinire ºi bucurie – însã noi le putem refuza. Într-un mister
adânc, ascuns în scopurile lui Dumnezeu pentru om dinainte de
întemeierea lumii, se aflã adevãrul voinþei libere a omului ºi al
suveranitãþii lui Dumnezeu. Atât ºtim noi: un Dumnezeu Care
este suveran a ales sã creeze un om capabil sã îºi doreascã
propria libertate ºi, prin urmare, sã rãspundã chemãrii.

Isus, ca rãspuns la voia Tatãlui, a demonstrat ce înseamnã sã
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fii pe deplin om atunci când a luat chip de muritor ºi astfel a ales
în mod benevol ºi cu bucurie atât dependenþa, cât ºi ascultarea.
Pentru noi, la fel ca pentru Cristos, condiþia umanã înseamnã
atât dependenþã, cât ºi ascultare.

Faptul cã oamenii nu sunt dispuºi sã-ºi recunoascã
dependenþa ºi neputinþa constituie o nesocotire a statutului lor
de fãpturi create. Lipsa dorinþei de a asculta constituie o
nesocotire a umanitãþii noastre. Ambele sunt declaraþii de
independenþã ºi, fie ele fizice sau morale, sunt în esenþã ateiste.
În ambele cazuri, rãspunsul la chemare este „nu”.

Minunatul imn al episcopului Frank Houghton exprimã
dependenþa ºi ascultarea Fiului de Tatãl:

Tu, Cel Ce-aveai nespusã bogãþie,
Din dragoste ai devenit sãrac;
Tronuri ai pãrãsit pentru o micã iesle
ªi curþi de diamant pentru-o podea de grajd.

Tu, Dumnezeu mai sus de toatã lauda,
Din dragoste ai devenit uman;
Mult Te-ai smerit, dar pãcãtoºii-ai înãlþat,
Spre cer prin veºnicul Tãu plan.

Tu, Cel Ce dragostea nespusã eºti
Mântuitor ºi Rege, Te slãvim!
Emanuel, Cel Care în noi locuieºti,
Fã-ne aºa cum vrei Tu ca sã fim.1

Disciplina este „da-ul” rostit din toatã inima la chemarea lui
Dumnezeu. Când mã ºtiu chematã, invitatã, strigatã pe nume,
luatã în stãpânire, cunoscutã ºi influenþatã, atunci L-am auzit pe
Stãpân. Mã pun la dispoziþia Lui cu bucurie, pe deplin ºi pentru
totdeauna ºi, la orice spune El, rãspunsul meu este „da”.
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