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IZKOR – IOM KIPUR 5770  

 

Un mare înţelept şi-a întrebat odată discipolii: “Spuneţi-mi, ce vedeţi atunci când cerul 

se schimbă din portocaliu în roşu, apoi în violet şi în final se face întuneric?” “Este 

evident”, au răspuns discipolii, “vedem apusul soarelui.” 

 

Este un fenomen uimitor în natură – modul în care culorile se amestecă, la finalul unei 

zile. Nu numai culorile cerului, care prind nuanţe vii pe măsură ce ziua se încheie, ci şi 

culorile frunzelor, care explodează în cele mai intense nuanţe toamna, atunci când de 

fapt frunzele se pregătesc să moară.  

 

Dacă viaţa ar fi dreaptă, ar fi la fel şi cu fiinţele umane. Am deveni mai frumoşi, mai 

iubitori şi mai buni, pe măsură ce înaintăm în vârstă, şi ultimele noastre zile ar fi cele 

mai minunate, lăsându-i pe cei ce rămân după noi cu amintiri dulci şi plăcute pentru 

totdeauna. Unele vieţi se încheie într-adevăr aşa. Curaj, demnitate, dăruire şi căldură 

sunt prezente toate pe patul de moarte. Rănile sufletului sunt vindecate, cuvinte de 

iubire sunt rostite, iar persoana care moare îşi trăieşte ora cea mai bună, pentru ca 

persoanele iubite să poată spună “la revedere”. Moartea vine fără durere sau teamă, 

mai uşor şi mai tăcut decât un suspin – sufletul pleacă, după cum ne spune Talmudul, 

“cu un sărut de la Dumnezeu”. Cei dragi se sting frumos. 

 

Însă viaţa nu este dreaptă uneori, iar moartea vine subit, fără avertisment, dur şi 

nemilos, şi lasă în urmă emoţii întinse la maxim şi dureri care nu se vindecă. (după rabinul 

Janet Marder, Yizkor Shemini Atzeret 5766, Betham.org) Uneori moartea vine fără a ne lăsa 

posibilitatea de a spune “la revedere”, fără a ne putea pregăti. Alteori, viaţa în suferinţă 

continuă şi continuă, şi – mult după ce toate vorbele de “rămas bun” au fost spuse deja 

– există încă viaţă în trup. Iar moartea, atunci când vine într-un final, este de fapt o 

uşurare, o eliberare, mai ales când ea pune punct final unei suferinţe fizice majore. 

Poate exista şi durere emoţională la un final de viaţă. Atunci când lucrurile rămân 

neterminate, când există răni şi trădări, regrete şi remuşcări, moartea lasă în urma sa 

mai multă suferinţă… Fiecare moarte, la fel ca fiecare viaţă, este unică şi diferită.  

 

În Pirkei Avot, Învăţăturile Părinţilor, ni se spune că “două lucruri nu ştie niciodată omul 

în lume: când se naşte şi când moare” (Mişna 4:2). Cum putem atunci să ne stingem 

frumos?  

 

Despre Meyer Anschel Rothschild, întemeietorul familiei de bancheri şi oameni de 

afaceri cu acelaşi nume şi trăitor în finalul secolului al 18-lea şi începutul secolului al 

19-lea, ni se povesteşte că împăratul acelor timpuri, Franz Joseph obişnuia să trimită 

oameni de vază care să îi viziteze Palatul Rotschild. Era, la vremea aceea, cea mai 
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luxoasă locuinţă din întreaga Austrie şi toţi doreau să o viziteze. În timpul unei vizite, 

Rotschild şi-a plimbat oaspetele din cameră în cameră şi acesta a fost uimit de bogăţia 

şi luxul afişate. Cameră după cameră, au mers împreună prin palat, până când – ajunşi 

în faţa unei uşi – Rotschild a continuat să meargă fără a se opri. „Îmi pare rău”, a spus 

bancherul. „Aceasta este singura cameră din întreg palatul pe care nu ţi-o pot arăta.” 

 

Vizitatorul a revenit la împăratul Franz Joseph şi i-a povestit despre toate cele văzute, 

precum şi despre camera în care nu fusese lăsat să intre. La auzul unor asemenea veşti, 

curiozitatea împăratului a fost stârnită. „Ce crezi că se află în camera aceea?”, l-a 

întrebat împăratul pe vizitator. „Cred că acolo îşi ţine Rotschild maşina lui magică de 

făcut bani.”, a răspuns acesta. 

 

Împăratul nu ştia ce să creadă... Aşa că a trimis un alt demnitar să viziteze palatul. Al 

doilea trimis s-a întors cu aceleaşi veşti, la fel şi al treilea şi al patrulea... Într-un final, 

împăratul a hotărât că va vizita el însuşi palatul şi, odată ajuns la uşa camerei interzise, 

a cerut să intre. Rotschild şi-a scos din buzunar cheile, a descuiat uşa şi l-a poftit pe 

împărat în încăpere. Acolo, în camera cea mică, era doar o cutie din lemn de pin şi 

câţiva metri de pânză albă pe o masă. Atât. 

 

– „Ce este asta?”, a întrebat uimit împăratul. 

– „Noi evreii avem reguli stricte referitoare la înmormântare”, a explicat Rotschild. 

„Când un om moare, el trebuie înmormântat într-un sicriu foarte simplu. Trupul 

său trebuie îmbrăcat doar într-o pânză simplă, albă, ca să ne aducă aminte că 

toate creaţiile lui Dumnezeu sunt egale.” 

– „Dar de ce sunt aceste lucruri aici, în camera asta?”, a întrebat împăratul, 

impresionat dar şi confuz. 

– „La finalul fiecărei zile”, a răspuns Rotschild, „vin în camera asta şi mă uit la sicriu 

şi la pânza albă şi îmi aduc aminte că deşi am bogăţii şi putere şi influenţă în cele 

mai înalte clase ale societăţii austriece, sunt totuşi una din cele mai simple creaţii 

ale lui Dumnezeu. Şi la acel sicriu şi acea pânză voi ajunge atunci când voi muri, 

asemenea tuturor copiilor lui Dumnezeu.” (poveste istorisită de rabinul Richard Plavin, 

Yizkor Yom Kippur 5769) 
 

Meyer Anschel Rotschild s-a pregătit pentru moarte. Intrând în acea cameră zi de zi, 

sunt convins că a fost mai inspirat să îşi trăiască viaţa din plin. El s-a concentrat pe 

umanitate şi pe a-şi folosi timpul ce i-a fost dat încercând să creeze frumuseţe şi 

bunătate. Nu numai că a rămas în istorie drept unul din cei mai mari bancheri ai 

tuturor timpurilor, ci a fost şi un filantrop de marcă. Mulţi dintre evreii din Israelul de 

astăzi datorează venirea strămoşilor lor în Ţara Sfântă lui Rotschild. Iar atunci când a 
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murit şi a fost îngropat în acel sicriu simplu la care se uita zilnic, a fost plâns şi regretat 

şi astfel au fost create sens şi frumuseţe.  

 

Şi aşa se întâmplă cu fiecare dintre cei pe care îi plângem astăzi... Fiecare dintre ei, în 

felul său unic, a fost o inspiraţie şi o bucurie, o sursă de frumuseţe şi de sens în viaţa 

noastră, a celor care i-am cunoscut. Ei au fost lumina noastră, iubirea noastră, 

mângâierea noastră, ei s-au dăruit şi au fost buni şi frumoşi până în ultima clipă. Chiar 

dacă le-am fost aproape în acele ultime momente, chiar dacă a existat vreun „rămas 

bun” sau dacă au fost răpiţi de lângă noi fără a le putea spune „adio” – cei dragi ai 

noştri trăiesc pe mai departe alături de sufletul nostru. Ei vin, iar şi iar, la fiecare 

Jahrzeit şi rostire de Izkor, să ne mai fie odată aproape, măcar pentru câteva clipe. 

 

Pe toţi aceştia, părinţi, bunici, fraţi sau prieteni, îi onorăm pentru că şi-au trăit viaţa cu 

demnitate şi sens. Oameni deschişi şi reali. Oameni înţelepţi. Oameni care fac fiecare zi 

să conteze. Oameni care iartă şi sunt iertători. Oameni care îşi trăiesc viaţa la maxim. 

Oameni care au fost evrei şi au trăit evreieşte, care au stat alături de cei dragi ai lor 

până când au plecat în Lumea cea Veşnică. Pentru toţi aceşti oameni, cei care ne-au 

învăţat pe noi cei de astăzi să fim, cei care ne-au dat definiţiile despre „Bun” şi 

„Frumos” – pentru ei trăim şi noi acum cu speranţa că atunci când nu vom mai fi (la 

120 de ani sau mai bine) familiile şi prietenii noştri ne vor pomeni.  

 

Peste doar câteva secunde, la Izkor, să rememorăm frumuseţea vieţilor celor pe care îi 

amintim. Să ne reamintim de înţelepciunea lor şi de lecţiile pe care le-am învăţat 

alături de ei. Şi să căutăm şi găsim putere şi mângâiere, sens şi scop pentru acţiunea de 

a ne reaminti... 

 

Un mare înţelept şi-a întrebat odată discipolii: “Spune-mi, ce vedeţi atunci când cerul se 

schimbă din portocaliu în roşu, apoi în violet şi în final se face întuneric?” “Este evident”, 

au răspuns discipolii, “vedem apusul soarelui.” “Nu”, le-a spus înţeleptul, “Greşiţi. Nu 

vedeţi soarele care apune. Vedeţi pământul care se mişcă, lumea care se răstoarnă.” 

 

Lumea s-a răsturnat: timpul a luat de la noi pe cei pe care îi iubim. Ei şi-au dat ultima 

suflare şi s-au alăturat strămoşilor, într-o poveste fără de sfârşit, dureroasă şi 

frumoasă şi veche de când lumea. Să îi păstrăm acum în amintire, să îi păstrăm acum şi 

aici, în inimile noastre şi să rugăm pe Dumnezeu să le vegheze etern sufletele în odihna 

Sa cea binecuvântată… 

 

Izkor.  
 
(Poveste adaptată după Jeremy Kagan, „The Jewish Self: Recovering Spirituality in the Modern World”) 


