
De Test

Het gebeurde eens dat de Baäl Sjem Tov met
zijn discipelen aan de feestmaaltijd van Rosj
Chodesj was gezeten, terwijl zijn gezicht
ernstig was. Zijn leerlingen wisten van vorige
gelegenheden hoe zij hun Rebbe in een
vrolijkere stemming konden brengen, en dat
probeerden ze nu ook. Maar zonder succes.

Toen kwam een Joodse dorpsbewoner
binnen, Reb Dovid genaamd. Onmiddellijk
bij diens binnenkomst klaarde het gezicht van de Baäl Sjem Tov op en hij begroette de nieuwkomer
warm, bood hem een plaats aan om te zitten en gaf hem een stuk van zijn „hamotsi” (brood).

Dit alles bracht de discipelen aan het denken – de hele Heilige Gemeenschap was niet in staat
geweest de Rebbe’s gezicht op te vrolijken, en hier kwam de eerste de beste dorpeling en die
slaagde daar wel in?!

De Baäl Sjem Tov voelde hun vragen en zond Reb Dovid om een boodschap. Toen hij weg was, zei
hij tegen hen:

Deze Reb Dovid werkt heel hard, hij werkt zich voor iedere cent die hij verdient, in het zweed. Het
hele jaar door spaart hij een paar cent om op Soekot een etrog te kunnen kopen, totdat hij voldoende
bij elkaar gespaard heeft en dan gaat hij naar de stad en koopt een extra mooie etrog. Daar heeft hij
dan heel erg veel plezier van. Daar hij arm is, is zijn vrouw slecht geheumeurd. Daarom ergert het
haar iedere jaar weer dat hij zo weinig geeft om zijn huishouding, maar zoveel geld besteedt aan een
etrog en zich daarover zo verheugt. In haar bitterheid sneedt ze de etrog in plakjes en maakte hem
daarmee passoel (ongeschikt voor de mitswa).

Welnu, behalve het geld dat hij voor de etrog uitgaf, waren er vele obstakels die hij ervoor had
moeten overwinnen. Hij had een rivier moeten oversteken, over slechte wegen gaan, en dat alles
samen had hem veel inspanning gekost. En toch, toen hij zag wat zijn vrouw gedaan had, werd hij
niet kwaad, maar zei: „Het blijkt dat ik niet waardig genoeg ben bevonden voor zo een etrog. Heeft
een eenvoudige Jood als ik werkelijk recht op zo een mooie etrog?!”

„Sedert de tijd van de Akeida (het ‘Binden van Jitschak op het altaar’),” concludeerde de Baäl Sjem
Tov, „is er nooit meer zo'n karaktertest geweest, en daarom behandelde ik hem zo warm.”

(Sefer Hasichot 5696, blz. 148)


