


 





 
 
 

anításunk Ronen Shaulov rabbi nevéhez fűződik.

midrás az alábbi nagyon érdekes történetet meséli el 
Mózes tanítónkról.

Egy alkalommal, amikor Mózes az egymással öröm-
telin játszó gyermekeket nézte, megpillantott egy fiút, aki 
magányosan ülve szomorkodott és sírt. Odament hozzá és 
megkérdezte tőle: „Miért nem játszol te is a többi gyerek-
kel?” Azt válaszolta: „Én nem tudok velük játszani.” Erre 
azt mondta neki Mózes: „Add ide a kezedet, én odaviszlek 
hozzájuk és te is velük együtt játszhatsz.” A kisfiú erre meg-
kérdezte: „Mózes, te nem veszed észre, hogy én nem látok, 
hogy vak vagyok?” Mózes végtelenül könyö-
rületes ember volt, ezt hallva azonnal ösz-
szeszorult a szíve és csak úgy potyogtak 
a könnyei. Felnézett az égre és azt kér-
dezte: „Drága I-tenem! Rendben van 
ez így? Itt van ez a sok-sok gyermek, 
akik önfeledten játszanak egymással, és 
közben itt ül ez a vak kisfiú, aki nem tud 
velük játszani, mert nem lát!” Az Örökké-
való azt válaszolta: „Mózes, ne aggódj, ne 
vedd a szívedre, mert minden, amit Én te-
szek, minden, amit Én teremtettem, az 
mind jó úgy, ahogy van!”

A midrás úgy folytatódik, hogy Mó-
zes néhány nap múlva ismét arra járt 
újból látta ezt a fiút, aki most is egyma-
gában ült és sírt. Most is megkérdezte, 
miért sír. „Hogyne sírnék” – felelte –, „ami-
kor nem látok és így nem tudok a többiekkel játszani!” E 
szavakat hallva Mózes ismét összetört, és az égre tekintve 
azt mondta: „Nem bírom ezt nézni! Itt vannak a gyerekek, 
akik jókedvűen játszanak, miközben ez a vak kisfiú nem 
tud velük játszani. Örökkévaló, az van írva, hogy Te könyö-
rületes és irgalmas vagy, ezért kérlek, engedd meg, hogy ez 
a fiú lásson és így játszhasson a többiekkel!”

Az emberek sokszor azt gondolják, hogy a fül az, ami 
hall, de a fül nem hall, az csak egy eszköz a halláshoz. 
Ugyanígy azt is gondolják, hogy a szem lát, de a szem nem 
lát, az csak egy eszköz a látáshoz. A lélek az, ami hall és a 
lélek az, ami lát! Amikor például egy pohárba vizet ön-
tünk, hogy azt megigyuk, akkor a pohár csak egy eszköz 
ahhoz, hogy meg tudjuk inni a benne lévő vizet.

Mózes azt mondta az Örökkévalónak: „Itt van ennek 
a fiúnak a szeme, de nem lát vele. Kérlek, könyörülj meg 
rajta, hogy lásson!” Az Örökkévaló azt mondta: „Ne szólj 

bele az Én dolgomba! Minden, ami történik, az azt is jelen-
ti, hogy annak úgy kell lennie, úgy kell történnie.” Mózes 
azonban nem nyugodott bele és tovább könyörgött: „Bár-
mit megtennék, hogy ez a gyermek lásson!” Az Örökkéva-
ló azt válaszolta: „Tudod, mennyire fontos vagy nekem! Tu-
dod, milyen drága vagy számomra, hiszen az összes ember 
közül téged választottalak ki arra, hogy általad adjam a Tó-
rát és hogy te add azt tovább Izrael népének! Felfedtem ma-
gam előtted, de ne kényszeríts arra, hogy olyat tegyek, ami 
nem jó!” Mózes azonban nem nyugodott bele...

Azt írja a Tóra, három esetben fordult elő, hogy Mózes 
kért valamit és az Örökkévaló arra rámondta az 

„áment”. Ez volt az egyik eset a háromból. Az 
Örökkévalónak azonban volt egy feltétele. 

Azt mondta: „Ígérd meg nekem, hogyha 
ez a gyermek látni fog, sohasem fogod 
azt kérni tőlem, hogy vegyem el a látá-

sát!” Mózes elfogadta az Örökkévaló fel-
tételét.

Amikor ez a fiú másnap reggel felkelt, látott. 
Az első dolgai között volt, hogy elment ját-
szani a többi gyerekkel. Nem sok idő telt el, 
és összevissza verte a többi gyermeket, va-
lószínűleg azért, mert veszített a játékban. 
Többször is megismétlődött, hogy a gyer-

mekeket véresre verte. Egy alkalommal 
lement a folyóhoz, ahol a gyermekek 
mosakodtak, és ott szintén történt vala-

mi – talán úgy érezte, nem tisztelték őt kellő-
képpen vagy véletlenül ráléptek a lábára –, és ezért az összes 
gyermeket, aki ott volt, belefojtotta a vízbe. Odament a folyó-
hoz az egyik édesanya, és látva mi történt, felemelte gyerme-
kei élettelen testét, felnézett az égre és azt kérdezte: „Mit tet-
tél? Hogyan teremthettél ilyen szörnyeteget, aki ezt tette?” 
Amikor Mózes meghallotta, mi történt, szerette volna kérni 
az Örökkévalótól, hogy vegye vissza ennek gyermeknek a lá-
tását, de az Örökkévaló azt mondta: „Megígérted, hogy nem 
fogod ezt kérni Tőlem és hogy ebben az ügyben nem kere-
sel Engem többet! Megmondtam neked, de te nem hitted el, 
hogy minden, amit Én teszek, az mind úgy jó, ahogy  van 
és hogy azon nem kell, nem szabad változtatni!”

Kívánom mindnyájunknak, hogy mindig lássuk meg a 
jót az Örökkévaló cselekedeteiben, és azt, hogy minden, 
amit Ő tett és tesz, az úgy jó, ahogy van, még akkor is, ha 
ezt mi a földi eszünkkel nem értjük. A legfontosabb, hogy 
higgyünk Benne és legyünk tudatában, hogy Ő mindig jót 
akar nekünk!

 


