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Una din temele centrale ale sărbătorii de Iom Kipur este ideea cunoscută în 
ebraică sub numele de teşuva. De obicei, traducem această idee prin 
“pocăinţă”. Însă pentru a încerca să înţelegem ziua de astăzi, trebuie să vedem 
ce înseamnă cu adevărat teşuva. 
 
Pentru unii, teşuva înseamnă într-adevăr pocăinţă. A reveni într-o situaţie 
absolut identică uneia din trecut şi a nu repeta greşelile înseamnă teşuva. De 
Iom Kipur, conform părerii lui Maimonide, sărbătorim această pocăinţă, 
celebrăm şansa pe care Dumnezeu ne-o acordă, iar şi iar, de a începe un an 
nou cu un cazier curat. 
 
Pentru alţii, Iom Kipur este ziua în care facem teşuva prin revenirea la toate 

lucrurile bune de care suntem în stare. Un alt comentator biblic, Sfat Emet, 
explică faptul că ideea acestei zile este aceea de a celebra tot binele de care 
suntem capabili, chiar dacă până în prezent nu l-am realizat încă.  
 
O celebră poveste hasidică vorbeşte despre Reb Zusha, aflat pe patul de 
moarte şi plângând în hohote. „De ce plângi?”, l-au întrebat discipolii săi. „În 
curând, voi pleca din această lume”, le-a răspuns el. „Voi pleca şi voi merge în faţa 
Atotputernicului şi El mă va privi în faţă. Şi dacă Dumnezeu mă va întreba de ce nu 
am fost asemenea lui Moşe sau Maimonide, Îi voi spune că nu am fost binecuvântat 
cu destulă înţelepciune. Însă oare ce Îi voi putea răspunde dacă mă va întreba de ce nu 
am fost asemenea lui Reb Zusha, de ce nu am devenit ceea ce puteam eu să devin, de ce 
nu am făcut tot ceea ce putem eu să fac? Dacă mă va întreba asta, ştiu că nu Îi voi 
putea răspunde. Şi de aceea plâng.” 
 
Iom Kipur este şi o zi a dialogului. În ebraică, termenul de teşuva înseamnă şi 
„răspuns”, de obicei la o întrebare (pe care o numim şeela). De Iom Kipur, ceea 
ce căutăm sunt răspunsuri la întrebări care ne frământă, şi pe noi, şi pe 
Dumnezeu. Iom Kipur este un dialog, o zi a conversaţiei cu Divinitatea, o zi în 
care, în kitel alb, puri şi simpli, aşa cum suntem în realitate, venim să Îi 
explicăm unui Dumnezeu milos şi ascultător că avem nevoie de El, că trebuie, 
chiar dacă am greşit, să ne primească înapoi. 
 
Şi, în final, Iom Kipur este o zi a reîntoarcerii acasă. Unul din marii rabini ai 
timpurilor moderne, fostul Şef Rabin al Israelului Avraham Iţhak haKohen 
Kook vedea înfiinţarea Statului Israel prin prisma ideii de teşuva. Pentru el, 
acest concept atât de intrinsec zilei de Iom Kipur era realizat, nu numai pe 
plan individual ci şi la nivel de popor, prin revenirea în Ţara Sfântă, prin 
existenţa acolo ca evrei în ţara evreilor. 
 



Pocăinţă, căutarea binelui, dialog şi revenire acasă. Patru idei pe care ziua de 
astăzi le pune înaintea noastră. Fie voia lui Dumnezeu şi fie şi voia noastră să 
găsim astăzi, fiecare din noi în parte, o cale pentru a celebra ziua de Iom Kipur 
aşa cum se cuvine. 
 
Tuturor celor care aţi venit astăzi aici, precum şi celor care sărbătoresc Iom 
Kipur în altă parte, Gmar Hatima Tova, un final cu înscriere şi pecetluire bună, 
în Cartea Vieţii! 
 
Hag Sameah! 
 
 


