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D(nri nderea generozitif ii

in timp ce md uitam la magazin Si pe stradd,
corpul meu a tnceput deodatd sd strdluceascd

Si, dupd cam doudzeci de minute, atdt de mare mi-a

fostfericirea, cd mi s-a pdrut cd amfost binecuvdntat
qi cd puteam binecuvdnta, la rdndul meu.

qil. A. {eats -lEzitare

lf fiAre1ul rdu Iordan qerpuieqte de-a lungul granilelor
.tYlde est ale Israelului qi Palestinei, l[s0nd sd se nascl

doud intinderi de ap[: Marea Galileei Ei Marea Moart5. Marea
Galileei face echipd cu viafa. Oriunde ?!i indrepli privirea totul
este viu. Pe ap5, oamenii pescuiesc, merg cu bdrcile qi practicd
sporfuri nautice; pe maluri, oamenii se odihnesc, se hrlnesc gi

beau. Cu tofii se bucurd de viafd. O suti de kilometri mai jos, la
sud, se intinde Marea Moart6. Este intocmai dupl cum ii spune
qi numele: moartS. Cauza acestui puternic contrast este simpl6:
r6ul Iordan curge intr0nd in frumoasa qi vibranta Mare a Gali-
leei, croindu-qi apoi drum mai departe. Flux gi reflux. Inspira{ie
qi expiralie. A primi gi a oferi, aqa cum este qi relalia noastrd
cu iubirea. Dinspre malurile sudice ale Marii Galileei, rAul iqi
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croieqte drum pan6la Marea Moart6, dar acolo riul se opreqte.

Nu exist[ nicio ieqire din Marea Moart6'

Spiritul omenesc, asemenea mdrilor, are nevoie sd pri-

meascl qi s[ ofere pentru a putea onora 1ia!a 
qi Plftru ] 8e.

nera eneigie. CAnd din interiorul nostru izvlor[gte iubire, gi m1i

mult6 .rr..gi. vine inapoi, spre noi. Cand np deschideminimile

pentru a filubitori, implrtdqim acea iubire\cu tofi c-eilalfi-9i ne

deschidem pentru a primi iubire de la ei. Cfea ce oferim deter-

min6 ceea ce primim. cu c6t oferim mai nlult, cu atat suntem

mai plini de viala, cu at6t evoluam mai mult pe plan spiritual

Ei cuatat mai intensd este viala pentru noi. cdnd oamenii sunt

destinatarii generozitalii noastre, inimile li se deschid intr-un

mod care ii transformd in profunzime, rar acest fapt ajut6 la

plantarea seminlelor iubirii in Univers.

Treceam printr-o r[scruce a vielii mele cAnd am experi-

mentat puterea generozitdfii. $i chiar atunci aveam nevoie de

ea. Tat6l meu era un om autoritar, cu pieptul mare qi cu o voce

puternica, qi avea puterea de a-i anihila pe cei al cdror punct

de vedere nu-l agrea. Timp de mulli ani, unele dintre deciziile

mele, pe care nu le infelegea, au fost pentru el o surs6 de con-

fuzii qi suferinfe. Din multe puncte de vedere nu ne infelegeam

undl pe cel6la1t, iar in ultimele sale zile, in timp ce zdcea in

patullui de acas6, din Georgia, pregdtindu-se sa-qi dea ultima

iuflare, intre noi inci mai erau multe lucruri de rezolvat'

Fusesem invitat s[ devin preotul paroh al unei catedrale

istorice din sud, care trecea prin mari incerc[ri in timpul lupte-

lor pentru drepturile civile din Mississippi, unde comunitatea

credincioqilor era progresista, atat din punct de vedere teologic,

cflt qi politic. Totodatd, era divers[ din punct de vedere spiri-

tual gi deschisd tuturor. Perspectiva nenumdratelor oportunitali

.r, piiuir. la acfiunile sociale ;i la slujirea interesului public,

impreuni cu dezvoltarea personala ;i profesional[, md frceau

s6-mi batd inima cu putere, de fericire'
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Totuqi, acceptarea acesfui post insemna sd o opresc pe
sofia mea din munca importantd pe care o desfrEura, s6-mi in-
strdinez copiii de prietenii lor gi de qcoala unde invdfau, s5 md
mut din Georgia, statul in care m[ n6scusem, unde familia mea
iubitoare trdise timp de cdteva generafii. insemna s6-mi asum
riscurile qi sd accept chemarea schimb[rii, pentru a putea sd m[
dezvolt qi s6-i ajut pe allii s[ facd la fel.

Imediat ce mi-a fost oferit postul, am inceput s[ simt in
piept o durere care abia dacd mI mai l6sa sd respir. Md sim-

[eam ca gi cum sufletul mi-ar fi fost fintuit sub ddrAmdturile
unei clddiri prdbuqite. Urma sd fac o mare greEeald? Familia
mea urrna sd-mi reproqeze acest lucru? in timpul acestei lupte
teribile ce se ducea in sinea mea, am luat avionul qi am zburat
spre Bethesda, Maryland, pentru aparticipa la un seminar finut
de un nou mentor, dr. Ed Friedman. Ca qi mine, el era slujitor al
comunitdlii din care flcea parte. El era rabin, eu eram preot. Ca
gi mine, qtia cd religia qi psihoterapia se intersecteazdadesea, in
moduri dinamice.

M-am oferit voluntar ;i am prezentat dilema mea, ca stu-
diu de caz, pentru rabinul Friedman qi pentru grupul nostru.
De fal6 cu tofi ceilalli studenfi, mi-a adresat un qir nesftrgit de
intrebdri despre familia mea. Nu despre p[rin]ii mei, ci despre
strdmoEi. Aqest lucru m-a uimit.

I-am povestit cd eram primul niscut intr-o familie de cle-
rici sudiqti baptiqti. Tat[l meu, fratele meu;i cu mine fuseserSm
cu tofii hirotonisili ca preoli bapti;ti in partea ruralf, de sud-est
a Georgiei, descrisd de romanciera Flannery O\Connor ca fiind
finutul ,,b6ntuit de Christos". Am vorbit mult tirlnp despre tatdl
meu, care fusese predicator, director de gcoal[ qf inspector qco-
lar. Dupd o vreme, rabinul Friedman m-a privit ih ochi qi a spus:

- Trebuie sd mergi la tatdl tdu. Egti p" 
"u("te 

eliberezi din
lanfurile planurilor pe care el le-a stabilit pentru tine, cu mulli
ani in urmi. Acest pas te va determina cel mai probabil sd nu
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te mai intorci la viafa religioasd, la linutul tdu natal ;i la cultura

in care ai fost crescut. Trebuie s5 mergi direct latatdl tdu;i s6-l

intrebi dac[ el este imp[cat cu acest g0nd.

Deqi luasem multe decizir opuse valorilor tatdlui meu,

precum cea de a p[rdsi biserica baptistd pentru a md aldtuta

celei episcopale, rabinul m-a ajutat si observ cd nu avusesem

niciodatd curajul de a-l intreba pe tatdl meu ce simlea cu privire
la acliunile mele sau s6-i explic ce m[ indemnase s6 iau acele

hotdriri. Pur;i simplu noi nu vorbeam despre astfel de lucruri.

La un anumit nivel, inimile qi minlile noastre erau inchise in
ceea ce ne privea. Ne era teami ce s-ar putea intdmpla dacd

ne-am destdinui sufletele unul celuilalt. Mi-am dat seama cd

atacurile de panicE pe care le aveam erau determinate de ne-

lini;tea cdtata mi-ar putea dezaproba dorinfa. Conqtientizarea

acestui fapt m-a uimit. inpauza de masd care a urmat dup6

prezentarca mea, m-am ?ndreptat direct spre camera de hotel,

am sunat acas6 in sudul Georgiei qi am cerut sd vorbesc cu tata.

Tremuram, m[ plimbam prin camerd qi kanspiram. El era

intr-atdt de bolnav incAt abia il puteam auzi. Eu am vorbit cel

mai mult. I-am explicat c6, din punctul meu de vedere, cea mai

bund cale era sd devin preotul paroh al Catedralei. Acceptarea

acestui post insemna s[ devin pastor al Bisericii Episcopale, iar

acesta era lucrul de care aveam nevoie pe plan spiritual, pentru

cE reflecta propriile mele valori. insemna sd nu m[ intorc in
Georgia, unde familia mea trdise de generafii.

Apoi m-am afrrndat in patul din camera de hotel, in timp ce

inima-mi bdtea cu putere, qi l-am intrebat cu voce tremurdtoare:

- Tatd, toate astea difer[ foarte mult de planul pe care

tu il aveai in gAnd pentru mine. Vreau s[ ;tiu dacd toate aceste

lucruri sunt in reguld din punctul t5u de vedere.

Simleam cum tatll meu se strdduia sd capete cAt de mult6
fo4[ vitalA putea, in pofida faptului cd era pe moarte, zdcdnd
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in patul unde petrecuse 43 de ani aldturi de mama mea, in casa
noastrS din Georgia. in cele din urmd l-am auzitspunind:

- Fiule, fr asta!

Imediat, durerea din piept pe care o simfeam a dispdrut.
M-am oprit din tremurat. Mi-am recdpdtat glasul. Cuvintele ta-
tdlui meu erau paqaportul care md elibera din inchisoarea teme-
rilor qi md ducea intr-o zoni puternici a iubirii. Deschizdndu-gi
inima qi ldsind iubirea sI izvorascd spre mine, fbrd s-o opreascd

- a;a cum rAul Iordan curge Ei hr6neqte Marea Galileei -, tatdl
meu mi-a dat for{a de care aveam nevoie pentru a genera eu
insumi iubire gi pentru a o oferi mai departe lumii.

Fiecare flin![ umand are in sine capacitatea de a iubi, de
a accepta, de a simli compasiune, de a ierta, de a empatiza,
de a se juca, de a ayea curaj gi imaginalie. Ins6, de multe ori,
viala ne scoate in cale obstacole. Ne impiedicdm de praguri. Ne
bloc[m ;i reaclionlm cu nelinigte. Teama cronicd ne eclipseazd
toate celelalte calitili iubitoare pe care le avem noi, oamenii, ne
determini s[ reacliondm inadecvat qi ne inchide minfile, provo-
cdndu-i mari suferinle corpului nostru fizic. Cercetdrile arat[ c[
frica ne este util6 cdnd existenla ne este amenin[atd in mod real.
Atunci cdnd ne este team6, fluxul sangvin pdr[seqte anumite
zone ale creierului specifice gdndirii, creativitali qi liberului
arbitru qi irigd acele zone care determind acliuni de confruntare
directd sau de salvare prin fugd. ins[ in viafa de zi cuzi- acasi,
la munci, pe stradd - acest instinct indus de teami permanentd
nu ne aduce avantaje.

Existd un templu interior in fiecare dintre noi, unde frica
nu se poate refugia pentru a-qi face cas6. Acest templu interior
este templul iubirii. CAnd ne conectdm la acest loc sacru - des-
chizdndu-ne inimile - zidurile care formeazd,temnila in care ne
afldm se prdbuqesc. Cind folosim cele 8 deprinderi ale iubirii
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