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„Faptul că sunt femeie nu mă face să fiu alt gen de creștin, dar faptul că sunt creștină mă face să fiu alt gen de femeie.”
Elisabeth Elliot
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de femeie credincioasă. Bărbații nu ar
trebui să sară peste acest articol, pentru
că s-ar putea să fie o sursă de inspirație
în ceea ce privește cadoul pe care l-ar
putea cumpăra pentru mamă, soție sau
fiică.
Perioada în care a fost scrisă această
carte era tocmai momentul de apogeu al
mișcări feministe din SUA, când femeia
era îndemnată să facă ceva care să o
„împlinească”. Însă iată ce ne spune
autoarea cărții despre acest lucru:
„Insistența ca femeile să-și demonstreze abilitatea de a face tot ce fac bărbații este un oarecare feminism naiv.
Aceasta este o distorsionare și o parodie
a realității. Bărbații nu s-au gândit
niciodată să arate că pot face ceea ce pot
face femeile. De ce le-am supune pe
femei unor criterii pur masculine? Femeile pot și trebuie să fie judecate după
criteriile feminității, fiindcă ele participă
cu feminitatea lor la rasa umană.”
Oare nu știm noi, femeile, ce înseamnă să fii femeie? Ce am putea afla nou
dacă citim cartea lui Elisabeth Elliot? Autoarea își
dorește ca fiecare dintre
„Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de
preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se
noi să înțeleagă locul pe
încrede în ea, și nu duce lipsă de venituri. Ea îi
care îl avem în planul lui
face bine, și nu rău, în toate zilele vieții sale. Ea
Dumnezeu și ce avem de
face rost de lână și de in și lucrează cu mâini
făcut atunci când ne simharnice. Ea este ca o corabie de negoț; de departe
își aduce pâinea. Ea se scoală când este încă
țim copleșite de responsanoapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de
bilitatea chemării pe care
peste zi slujnicelor sale. Se gândește la un ogor și-l
El ne-a încredințat-o.
cumpără; din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își
Astăzi avem la îndemână
încinge mijlocul cu putere și își oțelește brațele.
Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se
atâtea mijloace de unde
stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă, și degetele
ne putem informa cu
ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel
privire la rolul femeii în
nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu se
societate și în familie, dar
teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei
este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori,
așa cum spune și autoarea,
are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este
„ca să aflăm ce înseamnă
bine văzut la porți, când șade cu bătrânii țării. Ea
a fi femeie, trebuie să porface cămăși și le vinde și dă cingători
nim de la Cel care a creat-o.
negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și
râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu
Nu poți folosi bine un lucru
înțelepciune, și învățături plăcute îi sunt pe limbă.
decât dacă știi pentru ce a
Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, și
fost făcut, indiferent dacă
nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o
este un ac de siguranță sau
numesc fericită; bărbatul ei se scoală și-i aduce
laude zicând: «Multe fete au o purtare cinstită,
o barcă. Pentru mine, este
dar tu le întreci pe toate.» Dezmierdările sunt
un lucru minunat să fiu o
înșelătoare, și frumusețea este deșartă, dar femeia
femeie sub autoritatea lui
care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o
Dumnezeu – să știu, înainte
cu rodul muncii ei, și faptele ei s-o laude la porțile
cetății.” (Proverbe 31:10-31)
de toate, că noi, femeile am
fost create («Dumezeu l-a făcut pe om după chipul Său;

entru că ne aflăm în luna
martie, lună în care le sărbătorim pe cele care ne-au dat
viață, pe soțiile noastre, pe fiicele sau
pe surorile noastre, aș dori să vă îndrept
atenția spre o carte scrisă de o femeie
pentru fiica ei. Este vorba despre Elisabeth Elliot, soția binecunoscutului
misionar Jim Elliot, care a murit în
anul 1956, ucis de indienii din tribul
Auca, la doar 3 ani după ce s-a căsătorit cu Elisabeth. Fiica lor, Valerie, era
în vârstă de doar 10 luni; cu toate acestea, Elisabeth a decis să rămână misionară în tribul Auca încă doi ani după
moartea soțului ei. În anul 1963 s-a
întors în SUA, împreună cu fiica ei
Valerie, și a început să țină prelegeri
la diferite conferințe și să scrie cărți.
„Ce înseamnă să fii femeie”, cartea pe
care vă invit să o descoperiți, este de
fapt darul de nuntă al lui Elisabeth
Elliot pentru fiica ei, Valerie, și este
alcătuită din capitole scurte, dar pline de
miez, despre semnificația statutului

parte bărbătească și parte femeiască
i-a făcut») și am fost create pentru ceva
(«din coasta pe care o luase din om,
Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și
a adus-o la om»). Aceasta a fost ideea
inițială”.
Elisabeth îi povestește fiicei sale,
care urma să se căsătorească, experiențele ei de femeie singură, apoi de femeie
îndrăgostită, căsătorită, văduvă și recăsătorită și mărturisesește că fiecare
statut pe care l-a trăit a fost un dar din
partea lui Dumnezeu și că, indiferent
dacă o femeie este căsătorită sau singură, ea este chemată să slujească.
Deși cartea a fost adresată unei
tinere în pragul căsătoriei, recomand
această carte și surorilor care sunt
deja căsătorite, dar și celor care nu se
gândesc încă să facă pasul acesta.
Scurtele capitole ale cărții sunt presărate de sfaturi și gânduri pe care avem
nevoie să ni le reamintim indiferent de
statutul pe care îl avem. Iată un citat
care este valabil pentru fiecare dintre
noi: „Modul în care te îngrijești de casa
ta, modul în care îți organizezi timpul,
grija pe care o acorzi înfățișării tale exterioare, lucrurile pe care îți cheltuiești
banii ‒ toate acestea vorbesc cu glas tare
despre ceea ce crezi. O viață ordonată
emană «frumusețea păcii Sale»”.
Elisabeth Elliot a murit la vârsta de
88 de ani, pe 15 iunie 2015, și a lăsat în
urma ei o viață exemplară și o mulțime
de cărți, multe dintre ele fiind traduse
și în limba română. Dintre acestea
amintim: Viața și mărturia lui Jim
Elliot, Prin porțile splendorii, Umbra
Celui Atotputernic, Sălbaticii ‒ rudele
mele, Cărarea sigurătății, Calăuzirea
lui Dumnezeu, Disciplina, Fii liniștit,
suflete!
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Mamă... cu orice preț?

S

fânta Scriptură prezintă maternitatea ca fiind o binecuvântare,
femeile care nu puteau să aducă
copii pe lume fiind privite ca blestemate,
sau pedepsite de Dumnezeu (1 Sam. 1.5-6).
Avem exemple de femei care au resimțit
puternic imposibilitatea de a rămâne însărcinate și de a naște prunci, frustrarea
sau invidia făcându-le să acționeze în diferite moduri, unele după voia lui Dumnezeu,
altele nu.
Sara este prima femeie despre care
Biblia menționează că era stearpă (Gen.
11.30) și deși Dumnezeu îi promisese lui
Avram că va avea un moștenitor care va
ieși din el, Sara hotărăște, după obiceiul
vremii, să o dea pe roaba sa Agar ca soție
lui Avram, copilul care se va naște urmând
să fie socotit al ei (Gen. 16.3). Din relatarea
biblică știm ce s-a întâmplat, Ismael, copilul născut lui Avram din Agar fiind strămoșul arabilor de azi, dușmanii de moarte
ai poporului evreu...
Însă, deși nu credea că mai este posibil,
având 90 de ani (Gen. 17.17), Sara a rămas
însărcinată și l-a născut pe Isaac, pentru
că tot ce promite Dumnezeu se împlinește,
întotdeauna!
Și despre Rebeca, soția lui Isaac, Biblia
spune că era stearpă, însă Isaac s-a rugat
pentru ea și „...Domnul l-a ascultat... Rebeca
a rămas însărcinată” (Gen. 25.21). Este
interesant că Sfânta Scriptură precizează
că au trecut douăzeci de ani de când Isaac
s-a căsătorit cu Rebeca până când aceasta,
prin îndurarea Domnului, i-a dăruit pe cei
doi băieți gemeni, Esau și Iacov.
Și în următoarea generație a patriarhilor există o femeie stearpă, Rahela, care,
invidioasă fiindcă sora ei, Lea, îi dăruise
deja patru copii lui Iacov, iar ea nu putea,
recurge la aceași soluție ca și bunica soțului
ei, Sara, și îi dă de soție lui Iacov pe roaba
ei Bilha, care îi naște lui Iacov doi copii.
Lea, văzând că nu mai naște, îi urmează
exemplul și îi dă lui Iacov de soție pe roaba
ei Zilpa, care îi va naște doi fii. „Dumnezeu
a ascultat pe Lea...” (Gen. 30.17) și aceasta
i-a mai născut lui Iacov doi băieți și o fată.
Probabil că în tot acest timp, Rahela
s-a rugat să aibă și ea copii, căci „Dumnezeu
Și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o
și a făcut-o să aibă copii” (Gen. 30.22), pe
Iosif și, mai târziu, pe Beniamin, la nașterea
căruia, însă, va muri.
Am făcut această scurtă recapitulare a
celor petrecute în familiile patriarhilor
pentru a scoate în evidență faptul că orice
imixtiune personală, umană în planul lui
Dumnezeu atrage după sine rezultate

care nu pot fi anticipate și care modifică
planul lui Dumnezeu. Nu putem ști cum ar
fi arătat lumea azi dacă toți cei implicați
ar fi dat dovadă de credință în promisiunile și în puterea lui Dumnezeu, dar sunt
convins că ar fi fost cu mult mai bine!
Din nefericire, în zilele noastre statutul
de mamă nu mai este la fel de apreciat, dimpotrivă, o mulțime de femei care rămân însărcinate fără să dorească acest lucru aleg
să-și ucidă copiii nenăscuți, avortându-i.
România ocupă un loc fruntaș la numărul
copiilor avortați, de aceea nu ar trebui să ne
mirăm de toate nenorocirile și problemele
care se abat peste țara noastră.
Cu toate acestea, există și femei care
ar dori să rămână însărcinate și care nu au
această favoare din partea lui Dumnezeu.
Chiar și între femeile credincioase există
astfel de cazuri. Nu suntem în măsură să
judecăm cauzele, totuși, uneori se observă
o schimbare a priorităților, în sensul că se
dorește mai întâi construirea unei cariere
și agonisirea unor mijloace materiale care
să permită creșterea unui copil sau a mai
multora în condiții cât mai bune. Amânarea timpului când să se nască copii în familie poate să facă ca atunci când se dorește,
acest lucru să nu mai poată fi posibil. Ce
faci dacă te afli în situația în care nu poți
rămâne însărcinată?
Există posibilitatea să faci ca și femeile
amintite la începutul acestui articol, care
au căutat soluții omenești la o problemă
care poate fi rezolvată așa cum trebuie doar
de Dumnezeu. Aceste soluții ar putea să
aibă succes pe termen scurt, dar pe termen lung s-ar putea dovedi falimentare,
sau aducătoare de dureri, în loc de bucurii!
Sau ai putea să faci ca Ana, mama lui
Samuel, care, aflată în această situație, a
ales să vină cu problema ei înaintea lui
Dumnezeu, cu credința că El poate să îi dea
copilul mult dorit. Și,
în cazul ei, răspunsul
Domnului nu s-a lăsat „Iată, fiii sunt o
așteptat (1 Sam. 1.20)! moştenire de la
Domnul, rodul
Uneori însă, așa
cum a fost și cazul
pântecelui este
Rebecăi sau, mai târ- o răsplată dată
ziu, cel al Elisabetei, de El.” (Ps. 127.3)
mama lui Ioan Botezătorul, răspunsul lui
Dumnezeu poate veni
cu întârziere. Un lucru
este sigur: „El dă o casă
celei ce era stearpă,
face din ea o mamă
veselă în mijlocul copiilor ei” (Ps. 113.9a).
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DANIEL PURDEL,
Redactor - șef

Există și posibilitatea ca răspunsul lui Dumnezeu, în unele
cazuri, să fie NU. Ca oameni credincioși, ar trebui să acceptăm
voia Lui, „cea bună, plăcută și
desăvârșită” (Romani 12.2),
convinși fiind că El știe ce este
mai bine pentru noi. Poate că în
loc să te facă mamă prin nașterea
de copii, El vrea să te facă o mamă
pentru copii care din diferite motive au rămas fără mama lor naturală...
Important este să vii cu credință înaintea Lui și să aștepți cu
răbdare răspunsul divin, iar atunci
când îl primești, indiferent că este
cel pe care îl dorești sau nu, să îl
accepți cu bucurie și să-l împlinești
cu dăruire!

