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Legkedvesebb tanítványomnak:
 
azért írok Neked, hogy megtudd, mit gondolok Rólad. Itt  fent az égben nem úgy működnek a dolgok, mint  
odalenn. Ott csak arról tudnak, ami látható. Ha látnak valakit, aki „sikeres”, azt gondolják, hogy ő a legnagyobb  
ember. Ha valakit küzdeni látnak, azt gondolják, hogy ő egy gyengébb láncszem. 

Hadd mondjak el valamit. Az Ö-való ad minden embernek olyan képességeket, amikről odalent senki nem tud  
semmit. Némelyek óriási dolgokra képesek, mások sokkal kisebb célokra lettek teremtve. Csak az Ö-való képes 
végtelen bölcsességében mindenkinek pontosan azt adni, amire szüksége van, hogy beteljesítse önmagát. 

Engem nagyon félreértenek. A legtöbb ember gyűlöl, és én egyáltalán nem hibáztatom őket. A legtöbben azt 
gondolják, hogy az a feladatom, hogy biztosítsam, hogy minden micvának minden részét elrontsák, és örvendek,  
valahányszor vétkeznek. Mi sem állhatna távolabb az igazságtól! Láttál már valaha boxedzőt edzés közben?  
Igazán vicces látvány. Az edző felveszi a kesztyűt, és harcol a saját tanítványa ellen. Eleinte nem nagyon üti. De  
ahogy a tanítvány egyre jobb és jobb lesz, az edző elkezd egyre keményebben küzdeni. Mindezt azért teszi, hogy 
a tanítványa fejlődjön, és kihozza belőle a maximumot. Itt  kezd a dolog furcsa lenni. Valahányszor az edző  
legyőzi a tanítványt,  rárivall.  De végül amikor az edző minden erejét  bedobja, és a tanítvány nemcsakhogy 
kibírja az ütéseket, de még győz is, nincs a világon senki boldogabb az edzőnél! 

Pontosan ez az, ahogy én érzek. Ha egyből elrontod, és még csak meg sem próbálsz küzdeni, akkor látom, hogy 
nem egy nagy tehetséggel van dolgom, így aztán nem nagyon erőltetem meg magam. De ha felkelsz és tovább 
harcolsz,  rájövök,  hogy  talán  egy  igazi  bajnok  rejlik  benned,  és  elkezdek  keményebben dolgozni.  Mindig,  
amikor  újabb  szintre  érsz  fel,  növelem  a  küzdelem  intenzitását.  Ha  végül  sikerül  kiütnöd  a  nyeregből,  
felpattanok, átölellek és Veled örülök a sikerednek. 

Ez a meló néha elég elkeserítő tud lenni. Meglátok valakit, akiben igazi potenciál rejtőzik, és egyből elkezdek  
harcolni vele. Egy darabig küzd, de amint eldurvul a csata, abbahagyja, és megreked azon a szinten, ameddig  
eljutott.  (Sőt,  gyakran vissza is fordul.)  Ilyenkor ordítani  tudnék: „Pattanj már fel,  te  idióta! Van egyáltalán  
fogalmad arról, hogy még mennyi mindenre lennél képes?” De ez nekem, ugyebár, tilos. Így aztán otthagyom, és  
keresek egy másik ígéretes jelöltet. Ha Téged választottalak ki a legkeményebb küzdelmekre, akkor az nem lehet  
véletlen! Elképesztő képességeid vannak! Egy igazán különleges családba születtél, törődő tanáraid vannak, akik 
aggódnak érted, és segítenek abban, hogy növekedhess a Tórában és a micvákban. Egy igazán tiszteletreméltó és  
kedves ember vagy. 

Azért írok, mert egy komoly kéréssel fordulok hozzád. Kérlek, soha ne add fel a küzdelmet! Az utóbbi időben túl  
sok emberrel küzdöttem, és kezdek türelmetlenné válni. Higgy magadban, tudd, hogy nem foglalkoznék veled 
ennyit, ha nem tudnám, hogy képes vagy rá. Tudd, hogy mik az erősségeid! Egy nagy rabbi mondta egyszer: „jaj  
annak, aki nem tud a gyengéiről. De 'oj vávoj' annak, aki nem tud az erősségeiről - mert ő nem tudja, mire  
támaszkodhat a küzdelmeiben.” 

Egy dologra emlékezz mindig: egy titkos fegyver áll a rendelkezésedre. Igazából el sem szabadna mondanom, de 
mégis  megteszem.  Maga  az  Ö-való  testközelből  figyeli  az  „edzéseinket”.  Örömömre  szolgál,  hogy 
elmondhatom: Neked drukkol! Ha bármikor nehézre fordulnak a dolgok, akár elviselhetetlenre, csak hívd Őt egy 
imában, és azonnal a segítségedre siet. A legjobbakat kívánom Neked, és remélem, hogy a százhúsz év után,  
amikor letelt az időd a látszat világában, feljössz ide, az igazság világába, ahol tárt karokkal foglak fogadni,  
hogy személyesen gratuláljak a győzelmedhez, és elkísérjelek a helyedre, közvetlenül az Ö-való dicsősége mellé. 

A legmélyebb tisztelettel továbbra is maradok: 
a Te jécer hárád 
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