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toate ascunderea gi tot intunericul ne-au facut, de fapt, si vedem

lumina;i si dezviluim unitatea lui Dumnezeu. $i atunci vom
cunoagte ci numai dragostea este reali.
Dar bineingeles ci dragostea nu este un destin. Poqi iubi
mereu mai mult, tot mai mult. De aceea, dragostea este o cili-

torie fi.ri. sfirgit.
Aceasti poveste de dragoste nu

se

termini niciodati.

PE SCURT

Cuprins
Suntem mijloacele de manifestare a lui Dumnezeu gi participim la procesul de a deveni perfecqi. Noi, fi.inqele umane imperfecte, suntem in aceasti lume imperfecti si. indeplinim o

misiune divin5.. Tora gi porunciie definesc aceasta misiune. Firl
aceaste misiune divini suntem nesiguri gi ne simqim ca gi cum
nu am fi nimic. Vom gisi pacea interioari gi siguranga atunci
cind vom alege si facem ceea ce trebuie si facem pentru Cel care
trebuie si fie, pentru ci in acest fel ne exprimim ;i experimentam adeviratul nostru sine - sufletul, o scinteie de Absolut.
Poruncile ne dau posibilitatea si devenim o reflexie vie a lui
Dumnezeu, ca si spunem aga, o oglindi pentru Dumnezeu. Scopul nostru suprem gi singura realizare adevirati este de a-I sluji
Lui in procesul siu de autoreflexie gi de cunoa;tere a unitiqii
sale. Atunci vom atinge experienqa plini de bucurie a dragostei.
Suntem agengi secreqi in viaqa secrete a lui Dumnezeu. EI lgi
triiegte viaga secreti pe pimint prin tine gi prin mine - daci ll

lisim si intre.
Misiunea noastri este si slujim, si ne dezvoltim, si iubim
gi s5. cunoa9tem.
Acesta este supremul nostru scop, puterea, pasiunea gi pla.cerea.
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Tot ce vreau este si impirtigesc incredibila usurare pe care am
resimgit-o cind am descoperit ci Dumnezeu nu este cel pe care
mi-I inchipuisem. Totodati. vreau si impirtigesc puterea ce mi
s-a dat in dar gi minunata bucurie prilejuiti de cunoagterea
adevi.ratului ,,eu" gi a adeviratului ,,voi".
imi exprim speranfa ci Ia sfirgitul lecturirii acestei cirqi nu
numai ci vefi afla rispunsuri, ci gi ci vi vefi fl f5.cut o scufta
idee despre bogata comoari regisit5. a infelepciunii care si vi
conduci direct la izvoruI vieqii, al iubirii gi al fericirii.
in tradiqia iudaici, numele perfect al lui Dumnezeu este cu-

noscut sub forma Tetragrammaton (din limba greaci, ,,patru
litere" ), transliterat din ebraici YHVH (y o d heh v av h eh) . Ca semn
de aducere aminte ci. Dumnezeu nu poate fi cuprins cu mintea,
acest nume nu este niciodati rostit, nici micar in rugi.ciuni.
in mod curent, cind se vorbe;te despre el, se folosegte cuvXntul
ebraic Hashem, care literal inseamni ,,numele". Aga fac 9i eu in
viaqa personali gi aceasta este abordarea avuti in lucrS.rile mele
precedente , Endless Light (,,Lltmina f5.ri sfirgit") qi Seeing Cod
(,,Viz5.ndu-l pe Dumnezeu"). Dar pentru a servi scopului prezentului volum, deoarece ne referim la inlelegerea gre,siti cu
privire Ia Dumnezeu, am considerat necesar si folosesc cuvXntul ,,DumnezelJ" pentru a reugi si-l redefinesc ;i si-l dezbrac de
bagajul pe care i-l atribuie oamenii.
$i pentru a evita ci.ile intortocheate ale limbii, m-am incipiqinat si folosesc pronumele El, degi (dupi cum vom vedea in
capitolul5) poate fl foarte in;eli.tor si nu ne dezvS.Iuie pe deplin
adevirul despre Dumnezeu.
Subtitlul ce4ii sugereazi ci. toqi suntem agenlii secreti ai lui
Dumnezeu in viafa lui secreti. intr-adevir, viata secreti a lui Dumnezeu este atat de secreti incit este secreti pentru majoritatea
dintre noi, care, de fapt, o triim.
Insi nu trebuie si fie aga...
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A cuprinde cu mintea adevirul despre viali e ca gi cum ai
privi o fotografi.e in plin proces de developare - mai intii apare
o pate gri intr-un coll, apoi in centru se ivegte o alti pati ceva
mai inchisi la culoare; incetul cu incetul, se contureaziumbrele, se deflnesc formele;i in cele din urmi. adeviratele imagini devin vizibile. lnsi. numai cind intreaga imagine prinde
contur igi pogi da seama ce reprezinti.
Fotograflile nu se developeazi. niciodati liniar sau pe orizontale - intotdeauna petele apar ici gi colo. Tot a$a este;i cu
adevirul - daci vrei si-l cuprinzi, trebuie inainte de toate si.
vezi intreaga imagine. Deci vi rog si dagi dovadi de puqini ribdare citind aceasta carte. lnceputul va cipita mai mult inteles
pe misuri. ce vi vegi apropia de final. Totugi, chiar gi dupi ce
oblinegi intreaga imagine, nu uitaqi ci este doar o ,,imagine" a
adevirului. Nu este adevirul insugi. Ea nu este adevif asa cum
niciun meniu nu este mincare. Oricit de delicioase par felurile
de mincare menfionate in meniu, trebuie si le gustali pentru
a afla ce suntTtiind viata
,i secreti
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Am vizut odati o pisici furioasi care ataca fotografi.a unui
hamburger, atamata in colgul de jos al ferestrei unui restaurant.
Orbiti de foame, a confundat imaginea cu mincarea in sine.
Important este si nu facegi aceea;i gregeali gi si confundagi
imaginea cu adevi.rul.
Imaginea este doar o aproximare a adeviruIui in cuvinte gi
concepte. Pentru a cunoagte adevirul, trebuie si-l triiegti. Ceea
ce este adevirat, mai ales cind vine vorba despre Cabala. Scrierile Cabalei seamini cu partiflrrile muzicale. Cineva care nu le
poate citi nu va crede niciodati ci. acele linii, puncte, bucle gi
numere exprimi, de fapt, pasiune, armonie gi migcare. O partituri. muzicali pare foarte tehnici, rigidi gi matematici. Dar,
chiar daci la prima vedere nu lasi impresia ci ar fi muzici, ea
este, Fi numai un muzician o poate transpune in cintec.
Pentru a aprecia adevi.rata valoare a Cabalei, trebuie si inviqaqi si ii transpuneqi partitura in cintec.
Existi pe piagi nenumi.rate cirqi despre Cabala gi misticismul iudaic, iar cind terminaqi de citit vreuna (in special cele
sofisticate), vi simgiqi de-a dreptul niucili, nefiind in stare si
vi dagi seama despre ce vorbea autorul. lnsi asta este o impresie
faba. Cabala are un sens. Ea poate fl in,teleasi daci suntegi atenli
gi discerne$i intre partiture gi cintec, intre meniu gi mincare,
intre imaginea adevirului gi adevir.
Cabala are un sens, ins5. in mintea noastri uneori nu are 1ogici., aga cum are ecualia t + 1 = z. Cabala are un sens spiritual
pentnr sufletul nostru, ca ecuafia ]. + 1= 1, care este ecuaqia iubirii.
Iubirea are sens, dar n-o putefi inlelege doar gindindu-vi la ea;
trebuie s-o triiqi.
Deci, pentru inceput, trebuie s5. studiem un pic partiturile
Cabalei. Totugi, qinegi cont de faptul ci partiturile pe care vi le
inflligez nu constituie o operi complexi. - ar fl imposibil si tratez intr-o singuri. carte despre toate melodiile divine scrise pentru
rz i
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simfonia viefii. tlrin urrnare este o versiune abreviati - o ,,schigi"
a adevi.rului. Dar chiar gi aga, este sufi.cient pentru a ri.spunde
la intrebi.rile profunde care vor fi puse.
ln acest prim capitolvegi descoperi rispunsuri la citeva d.intre
cele mai serioase gi provocatoare intrebiri care s-au pus vreodati
despre Dumnezeu. Dar, ca si ingelegefi pe deplin rispunsurile,
trebuie si le triigi in propria viaqi.

iNtnrsAntrE'
- Este Dumnezeu perfect?
- Daci Dumnezeu este perfect, atunci de ce a creat o lume
gi un eu atit de imperfecte?
- Poate dagre; Dumnezeu, se poate confrunta cu egecul gi
poate resimli extazul triumfului?
- Poate Dumnezeu simti suferinfe? Poate si se ridice la provocarea suferingei, si, o transceandi gi s5. simti plicere?
- Poate Dumnezeu simgi tristeqe? Se poate lupta cu triste!ea, o poate depigi pentru a atinge bucuria?
- Poate Dumnezeu si faci gregeli, si regrete, s5. se ciiasci.
gi si invege din gregeli?
- Este Dumnezeu bun in mod absolut?
- Oaci Dumnezeu este bun in mod absolut, poate El si se
lupte cu riut gi si aleagi triumfitor binele?
- De ce a creat Dumnezeu o lume in care existi intr-o misuri atit de mare inclinaqia spre a face riu?
- De ce Dumnezeu permite existenga oamenilor rii?_

Pentru a rispunde la aceste intrebi.ri, vom examina citeva
idei incredibilde importante care nevordezvilui cine este Dumnezeu, cine suntem noi, de ce existim si cine am putea deveni.
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O NOUA IMAGINE

tntr-o buni zi,intimpul unei plimbiri prin Manhattan, am
devenit brusc congtient de existengazgdtie-norilor 9i de forfota
a mii de oameni din jurul meu. A fost un sentiment frustrant.
cind am ajuns la collul strizii, semaforul arita culoarea rogie
si, a;teptand la traversare, o mulgime de indivizi au inceput si
nni impresoare, fEcindu-mi si mi simt stors 9i coplegit' $i
atunci m-a l0vit ideea: Nu sunt decit o fibri in aceasti imensi
masi de carne, in acest talme$-balmeg care este New Yorkui.
Cind a apirut culoarea verde, m-am trezit luat pe sus de o hoarda
a Manhattanului, simgind ci mi inec in curentul umanitigii
topite. Imediat ce am ajuns pe ffotuarul de vizavi, am vizut un
anun! lipit pe o cabini telefonici. Aproape ilizibil, pe bilegel scria:
Vino Ia Cocoa Caf6
gi

asculti

cEL MAI ivrenE

chitarist

din rurr{s.
Fii acolo, sau rimii un demodat!
Ei bine, asta era prea mult pentm mine. $i aqa era greu si
fiu un nimic, dar si fi,u un ,,nimic demodat" era ceva ce nu puteam suporta. Ba, mai mult decit atat, am rimas de-a dreptul
siderat ci, in mijlocul acestei lumi uriaqe, era cineva care avea
neruginarea ;i tupeul si-gi inchipuie nu doar ci este ceva, ci cel
moi mare ceva din lume.

fel, ar fi putut avea
$i deodati mi-am dat seama ci, intr-un
dreptate.
sir Arthur Eddington, celebrul astrofizician, ne spunea ci,
daci ar fi si. facem o paraleli. intre Univers 9i Crand Central
Station umpluti pini la refuz cu praf, atunci un griunte de praf
ar fi, echivalent cu planeta Pimint. Acum, luagi in consideralie
t+ vratra
|
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urmi.toarele: Daci pe grS.untele nostru planetar de praf triiesc
aproximativ 6 miliarde de oameni, asta inseamni. ci tu gi cu
mine suntem a sasea miliardime dintr-un griunte de praf, firi
si socotim aici gi toate animalele, tofi copacii gi toate creaturile
microscopice care vietuiesc pe Pim3.nt.
C3.ntecul ,,Dust in the Wind" (,,Praf in vint") este de fapt
lbarte optimist, deoarece suntem chiar mai putin decit praful
in bitaia vintului. gi totugi, desi din punct de vedere gtiingiflc
sunt un ,,nimic" - cici cum altfel ag putea spune? -, adinc in
sufletul meu gtiu ci sunt ceva. Simt ci reprezint ceva. Indrizncsc si cred ci sunt diferit in aceastS.lume.
Prin urmare, cine suntem? De ce suntem? De ce ne-a creat
l)umnezeu? Are vreo importanqi. existenta noastri.?
Ca ri.spuns, permiteti-mi si vi spun o poveste din Cabala.
t:ind citigi, tinegi cont ci in Cabala Dumnezeu nu este numit
,,I)umnezeu". Descriind creatorul Universului, Cabala il numeste
llin Sof, ,,Cel-flri-sfirgit". Mai departe, atat Cabala, cit 9i alte
surse de intelepciune evreiascS. presupun c5. Dumnezeu nu poate
li cunoscut, ci noi nu putem cunoa$te decit anumite aspecte ale
l.ui care ne sunt revelate. Astfel, ingelepqii ne vorbesc despre
lumina lui Dumnezeu - ,,Iumina-f5.ri-sfirsit", care este o metalori pentru revelatie. Despre Dumnezeu putem cunoaste doar
('rfea ce ne este

revelat.

Si acum povestea:

Cind Cel-fi.ri-sfirsit a vrut s5. creeze lumea, gi-a retras
lrrrnina-fEr5.-sfirgit din centru, formind o sferi de vid. Aici El
,r creat recipientele, apoi a proiectat asupra Ior o razi din lurrrina-fi.ri.-sfbrgit. insi,, intrucit nu puteau retine in interiorul
Ior lumina, vasele s-au spart, iar cosmosul a fost cuprins de o
are de haos. Cabala explici. aici ci viata e meniti a fl un proces
rla tikkum, adici de ,,reparare", ,,peticire" sau ,,reconstrucfie".

st
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Vasele trebuie reconstruite astfel incit intr-o buni zi si poati
pi.stra lumina in ele. viaga nu inseamni decit repararea vaselor

sparte astfel incit si fie capabile si primeasci lumina.
Povestea se incheie cu un paradox' Se afi'rmi ci, degi lumina
inco nj o or dvidul, totugi ea umple acel vid. Asta inseamni ci, degi
lumina a fost retrasi, in mod misterios ea continui. si rimini
in acel loc.
Pentru Cabala, paradoxul nu reprezinti o problemi, deoatece
viaga nu trebuie si se conformeze condigiilor a priori ale logicii,
agacum au fost ele formulate de vechii greci. in tradigia iudaici
nu se crede ci Dumnezeu ginde9te afa cum o facem noi, 9i
nici ci El a creat lumea conform modului nostru de a gindi'
intr-adevir, Dumnezeu spune: ,,Cici sfaturile Mele nu sunt ca
sfaturile voastre,, (Isaia, 55:8).t Universul funcqioneazi dupi
o

ci lumina este atat undi, cit

9i particula, gdinla a trebuit

particuli este o contradicqie. Astfel, gtiinga s-a vizut nevoiti si
accepte faptul ci realitatea nu functioneazi intotdeauna conform principiului logicii clasice ,,sau/sau". Poate ci existi un alt
fel de logici dincolo de limitirile lui ,,sau/sau".
lntr-adevir, gtiinla a dezvoltat un nou tip de logici, 9i
gi

anume logica cuantice. Dar cabaligtii cunogteau logica cuantice
cu mult inaintea oamenilor de gtiinqi; ei cunogteau Teoria
relativitigii cu mult inaintea tui Einstein. Iati de ce cabaligtii
nu ar incerca niciodati si. descrie lumea din perspectiva lui
Dumnezeu. N-am putea privi din perspectiva Lui decit daci am
fi. noi in;ine Dumnezeu. Dupi cum am menfionat mai sus,
1

C[ Biblia ortodoxi, trad. Bartolomeu Valeriu Anania.
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ESTE DUMNEZEU PERFECT?

si

puni la indoiali logica logicii. cici a fi simultan atit undi, cit

I

l)umnezeu."
Cind incercim si formulim logic adevi.rul despre divinitate,
sfi,rsim prin a face afi.rmatii paradoxale. Fiqi, vi rog, atenli se
nu confundaqi meniul cu mincarea. Degi meniul este un paratlox, mincarea este un paradis.

logici divini, celesti.

Una dintre cele mai mari provociri destinate gtiinfei moderne
a fost lansati de paradoxurile lumii. De pildi, cind s-a descoperit

'6

despre Dumnezeu putem gti doar cele ce ne sunt revelate, in
functie de perceptia noastr5..
tn mod accidental, oamenii de gtiingi fac aceeagi afi.rmagie:
,,Nu descriem particula aga cum este ea in sine, ci doar aga cum
rre apare ea noui. Prin urmare, lumina poate fl atit o undi., cit
pi o particuli,. Lumina ne apare diferit in funclie de experimentul
pe care il facem. Totul este relativ la perspectiva noastri. umani. "
Cabala este suta la suti de acord cu aceaste declaratie, la
care adaugi: ,,Aici este inclusi gi viziunea noastri. asupra lui

Pentru a inlelege aceaste poveste cabalistici si argumentatia
ci paradoxali, trebuie si punem intrebiri care initial pot pi.rea
ridicole: Este Dumnezeu perfect? Daci da, poate un Dumnezeu
perfect si devini perfect?
Majoritatea dintre noi ar rispunde pe dati: Daci Dumnezeu poate si devini perfect, asta inseamni ci.la inceput el
rru a fost perfect. Agadar, daci. el este perfect, el nu poate
ilcveni perfect.
Dar daci ne-am gindi mai bine, am rispunde: Daci. ,,Cel
l)erfect" nu poate deveni perfect, nu ar fi asta o imperfecfiune?
N-ar fi asta o limitare? Ar insemna ci Dumnezeul perfect n-ar
l)utea participa la un proces dinamic de dezvoltare gi translbrmare graduali de Ia imperfecgiune la perfecgiune? Adici
l)umnezeu ar trii o viagi plictisitoare, statice gi lipsiti de
Triind
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aventuri? li tipsegte lui Dumnezeu bucuria de a trii care ne
este proprie - bucuria de a accepta provociri 9i de a atinge
scopul dorit?
perfect?" este simi,,Poate un Dumnezeu perfect si devini
lar|. intrebirii cu care oamenii ii innebunesc pe teologi: Poate
crea Durnn ezev opiatri atat de mare incit eI insuqi si nu fie in
stare si o ridice?
Bineinfeles ci, daci rispundegi negativ, ei vor zice ci Dumnezeu nu este Atotputernic. ,,ce? Nu este in stare si creeze o
piatri pe care si nu o poata ridica?" $i atunci spunefi: Da, OK,
Dumnezeu poate crea o astfel de piatri. Dar atunci ei ar replica
in bitaie de joc: ,,Adici, nu este El Atotputernic? Nu e in stare
si o ridice?"
intrebarea r.,i pune intr-o difi.cultate logici. Cabala are insi
un rispuns: $i da, si nu.
Ali putea cornenta: Trebuie si fle ori da, ori ba. Totugi asta ar
insemna si-i cerem lui Dumnezeu (care este Realitatea supremi gi sursa logicii) si se incadreze intre granigele rigide ale
logicii umane. cine pretinde ci Realitatea supremi. funcgioneaza dupi logica umani? cine zice ci. mintea umani este
construiti astfel incat s5. descrie exhaustiv Realitatea supremi?
Cabalaspunecirispunsulesteqida,ginu,deoareceDumnezeu este dincolo de ,,sau/sau". Prin urmare, la intrebarea
da, 9i nu'
,,Poate perfectul deveni perfect?" rispunsul este 9i
cu alte cuvinte, cind descriem perfecfiunea absoluti a iui
Dumnezeu, trebuie si o facem intr-o manieri paradoxali. Ferfecgiunea absoluti conqine in ea posibilitatea existenqei a doui
tipuri de perfecliune, care pot coexista-.afi.perfect 9i a deveni
perfect. Adici, perfecqiunea absoluti include posibilitatea atat a
unei perfecliuni statice care nu se schimbi niciodati, cit;i a
uneia dinamice care este intr-o continua ffansformare, evolu$.e
gi dezvoltare de Ia ,,imperfecqiune" la ,,perfecgiune" '

re i
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PERFECTIUNEA ABSOLUTA
a

perfecgiune

firi

a deveni perfect

fl perfect

statici

transforrnare

perfecqiune

dinamici

transformare continui

Totusi, luali aminte ci descrierea aceasta este relativE Ia
punctul nostru de vedere mi.rginit. Din perspectiva lui Dumnezeu existi doar simpla unitate. Din cauza limitelor gindirii
noastre logice, noi il descriem pe unicul Dumnezeu ca avXnd
cloua tipuri de perfecqiune: una statica gi alta dinamici; faptul
de a fi perfect gi cel de a deveni perfect.
Agadar, cind il descriem pe Dumnezeu - Realitatea supremi,
tlnul absolut perfect -, trebuie si mengionirn ci din deflnilia
completi. a perfecgiunii sale absolute face parte gi posibilitatea
de a deveni gradual perfect (de la imperfectiune ia perfecgiune),
simultan cu perfecgiunea lui intrinseci.
Observali, vi rog, ci sunt foarte atent la flrvinte: vorbesc despre
o posibilitate. Nu spun c5. Dumnezeu trebuie neapirat si devini
pcrfect, ci.ci asta ar insemna o limitare. Dumnezeu nu trebuie si.
laci nimic. El acgioneazi,liber. Totugi, pentru a deveni perfect,
('eva are nevoie si se perfeclioneze, fi.ind imperfect. Prin urrnare,
rorfectiunea absoluti cuprinde posibilitatea imperfec{iunii, ca
lirndament al procesului prin care Dumnezeu devine perfect"
Iati cum poate fi totul exprimat in limbajul Cabalei. La inceput
t,ra Lumina-firi-sfirgit - Perfecgiunea absoluti. Cind Dumnezeu
ccl-fEri.-sfir;it a vnrt si creeze posibilitatea procesului prin care
s.r devini perfect, el a indepS.rtat perfecqiunea absoluti. gi a fEcut
rrn vid, o lipsi, un gol. ln acest vid el a plismuit vase mi.rginite
pi le-a dat Lumina-flri-sf5rgit, chiar daci stia ci ele n-o vor putea
t'uprinde in intregime gi se vor sparge. Cu alte crrvinte, el a provocat cu buni gtiingi colaps, haos 9i imperfecgiune. Dumnezeu a
vrut ca vasele si. guste din lumina perfecti in ciuda spargerii lor
1
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iminente, tocmai pentru ca ele si tinjeasci, si lucreze 9i si
evolueze urmirind perfecgiunea. Astfel a creat imperfecgiunea 9i
a dat naftere unui proces dinamic de dezvoltare 9i devenire
ind.reptat citre perfecqiune. insi, degi Lumina-firi-sfirqit impresoari acest vid, ea continui si-lumple, riminXnd o perfecgiune
statice. Prin urmare, in mod miraculos, existi simultan atit
faptul de a fl perfect, cit gi cel de a deveni perfect.
Pe scurt, divinului ii este intrinsec un proces dinamic in
ptini desfigurare. in divin existi posibilitatea imperfecfiunii
care evolueazi citre perfecgiune.
Acum putem inqelege de ce tu 9i cu mine existim. Noi
suntem vasele imperfecte. Dumnezeu a creat fi.infele umane
imperfecte pentru ca ele si se stri.duiasci si devini mai bune 9i
si aspire la perfecgiune. Noi suntem vasele sparte 9i prin noi
Dumnezeu igi implinegte dorinla de a se manifesta 9i a participa la un proces de evolugie ci.tre perfecgiune.
Ttr gi cu mine, care suntem imperfecgi, ri.zbitXnd intr-o lume
imperfecti, zbitXndu-ne si obfinem perfecqiunea, suntem de
fapt mijloacele necesare manifestirii aspectului dinamic al
perfecgiunii divine. Suntem acele vase sparte triindintr-o lume
a haosului. Pistrim insi amintirea luminii perfecte, citre care
tinjim gi ne indreptim toati stridania. Am venit pe lume neribditori si ajungem undeva. Ne-am niscut cu setea de a dobindi
puterea nelimitati a perfecgiunii, deoarece, degi numai pentru o
clipi, i-am simqit gustul.
Perfecgiunea absoluti cuprinde posibilitatea unei perfecgiuni
dinamice. Cind Dumnezeu a decis si puni in act aceasti posibiIitate, ne-a creat pe tine gi pe mine drept mijloace de manifestare a acestui tip de perfecgiune, a acestui aspect al divinitiqii.
Iati divinul din umanitatea noastri. Iati. ce este perfect in imperfecqiunea noastri.. Iati ce este perfect in permanenta dorinqi
gi in lupta de a construi gi imbunitigi lumea gi pe noi ingine.
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ARE DUMNEZEU NEVOIE DE NOI?

in copilirie credeam ci Dumnezeu se plictisea gi igi dorea un
anim5.lug cu care si. se joace, din moment ce eu, cind mi dobora plictiseala, mi distram cu hamsterul meu, supunindu-l
unor provociri interesante ce implicau labirinturi gi tot felul de
obstacole construite din cirqi de joc. lmi inchipuiam ci gi
Dumnezeu fi.cea acelagi lucru, numai ci. eu eram hamsterul.
Mulli adulgi au gi azi o idee similari. despre divinitate gi
creatie. Cred ci Dumnezeu plutea pe undeva prin vi.zduh
;i, din
cine gtie ce motiv bizar gi ridicol, s-a decis si creeze oamenii. Ei
spun ci Dumnezeu nu avea nevoie de prezenta noasffe, ci nu constituiam un interes deosebit, ci ci doar ,,i-a venit.. si ne creeze.
Aceasti perspectivi. ne priveazi de orice valoare divini ce
ne-ar fi intrinseci. Ne invaqi ci. prin esenfa noastri nu putem
face nimic pentru El, poate doar si-l amuzim in momentele lui
de plictiseali. Nu contribuim cu nimic decisiv. Existenfa noastri"
nu conteazi. cu adevi.rat gi ii este indiferenti.lui DumnezelJ.
Dar nu este deloc aga. $i odati ce incepeti si intelegegi profunzimile invigiturii Cabalei, incepefi si. vi congtientizali im:
portanfa. Dumnezeu are nevoie de noi sau, pentru a indepirta
orice confuzie, El alege si aibi nevoie de noi. Nu este necesar ca
El si-gi manifeste perfectiunea dinamici, degi este liber si o
{ac5.. Totusi, odati. ce El alege si-gi manifeste aceasti posibilitate, atunci noi, care suntem imperfecli, zbitindu-ne intr-o
lume imperfectS. aflati intr-un proces de devenire gi aspiratie
citre perfectiune, ii suntem necesari. IatL ce are in vedere
tradifia iudaici atunci cind ne invagi ci.lucrarea omenirii ii
este de mare trebuintS.lui Dumnezeu.
S-a spus ci. fericirea este certitudinea de a fi necesari cuiva.
Daci simgi ci. egti complet inutil si de inlocuit, daci. igi
lnchipui ci. nimeni nu are nevoie de tine, atunci nu vei fi
Ttiind
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