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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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