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De ce cu ocazia lui Yom Kippur, se citește cartea lui Iona? Pentru a răspunde la această întrebare 

trebuie să înțelegem un lucru important cu privire la ispășire. Ispășirea nu este oferită oamenilor care 

vor să continue în păcatele lor, ci celor care caută nu doar iertarea ci au și dorința de a se schimba. 

Dar să se schimbe în cel fel? HaShem caută oameni cărora le pare rău de păcatele lor, care doresc 

să fie iertați, și apoi să-i slujească lui Dumnezeu potrivit voii Lui pentru viețile lor. Ce are de a face 

cartea lui Iona cu aceste lucruri? Iona, exact ca mine și tine, a avut o chemare asupra vieții sale. El a 

știut că era profet și gata să vorbească poporului său, dar când a auzit de la Dumnezeu că trebuia să 

le vorbească dușmanilor lui Israel, Asirienii (Ninive a fost orașul capitală a imperiului Asirian), Iona a 

refuzat să facă acest lucru. 

 

Fie Iona a uitat sau nu i-a păsat de chemarea lui Israel de a fi lumină și o binecuvântare pentru 

neamuri. Așadar, a ales să fugă de prezența Domnului. Cu alte cuvinte, nu a dorit nici o legătură cu 

HaShem. Ai știut că atunci că nu ești interesat în a face sau a ști ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru 

viața ta, de fapt îi spui Lui, „Nu vreau ca Tu să faci parte din viața mea?” Este important de notat că 

odată ce Iona s-a angajat în a fugi de prezența lui Dumnezeu, el se afla pe un drum ce aduce în jos. 

Scriptura spune că a mers la Yafo, a coborât într-o corabie, și cuvântul folosit în capitolul 1:5 pentru a 

transmite somn, are legătură cu cuvântul în ebraică de a coborî. De fapt, când căpitanul vasului s-a 

adresat lui Iona în 1:6, l-a numit „ adormit” care de asemenea are legătură cu ideea de a adormi. 
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Spirala în jos a lui Iona nu s-a încheiat aici. A fost aruncat în mare unde a coborât în Sheol (vezi 2:3). 

Cartea Iona încearcă să transmită cititorului că atunci când cineva alege să se separe de HaShem de 

fapt el alege moartea. Sheol este cuvântul pe care Scripturile în limba ebraică îl folosește pentru a 

face referire la un loc unde coboară morții. Iona a primit ce și-a dorit, separarea de Dumnezeu, dar 

foarte repede a realizat această separare, și a început să se roage lui HaShem și s-a uitat spre altarul 

Domnului. Acest loc se referă la locul unde Dumnezeu locuiește pe pământ. Așadar, Iona, odată ce a 

gustat cum este să fi separat de Dumnezeu, ce și-a dorit? Și-a dorit să fie cu Dumnezeu în intimitatea 

sanctuarului Său. acest lucru îmi amintește de o zicală veche: „ ai grijă pentru ce te rogi, pentru că s-

ar putea să o primești.” Doar atunci când Iona a proclamat că mântuirea - eliberarea de moarte - se 



găsește doar în harul lui Dumnezeu și a făcut un angajament față de El (vezi 2:10), cititorul poate să 

înțeleagă de ce HaShem l-a ridicat din groapa morții (vezi 2:7b) 

 

Este important să vedem în cartea Iona că el a păcătuit și a murit, dar prin credința în Dumnezeu a 

înviat. Semnul miraculos din cartea Iona este învierea lui Iona. De aceea când cei care au venit la 

Yeshua și i-au cerut un semn din cer că Yeshua era într-adevăr Mesia, Yeshua le-a răspuns că 

singurul semn pe care-l vor primi va fi semnul lui Iona, adică învierea lui Yeshua din morți după trei zile 

și trei nopți, la fel ca și Iona în burta peștelui pentru trei zile și trei nopți. 

 

Ce au toate acestea de-a face cu Yom Kippur? Noi, ca și Iona, am păcătuit. Când căutăm voia noastră 

mai repede decât a lui Dumnezeu, spunem că nu dorim o relație cu Dumnezeul cel viu. Una dintre 

marile erori ale creștinismului modern este aceea că astăzi, mulți învață că Dumnezeu dorește să 

binecuvinteze visele noastre, țelurile noastre, etc. în loc să proclame că voia lui Dumnezeu pentru 

viața ta este mult mai bună decât ceea ce poți tu să formezi în mintea ta. Doar după ce Iona a 

proclamat angajamentul său puternic față de HaShem, doar atunci, El a poruncit peștelui să-l vomite 

pe Iona pe uscat. Iona a primit o a doua șansă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acele oportunități 

secunde, pe care Dumnezeu ni le oferă ca să ne putem pocăi și să îmbrățișăm voia lui HaShem 

pentru viețile noastre. 

 

Despre aceasta este Ziua Ispășirii. O zi pusă deoparte în care, noi ca și popor stăm împreună înaintea 

lui Dumnezeu mărturisind păcătoșenia noastră și căutând iertarea Sa, nu doar pentru a evita 

pedeapsa, dar pentru ca să putem face voia Sa pentru viața noastră. Pocăința fără dorința de a 

accepta planul lui Dumnezeu pentru viața ta și de a umbla în ascultare de Cuvântul Său nu este deloc 

o pocăință biblică. 

 

Iona reprezintă poporul evreu și de fapt, întreaga omenire, deoarece fiecare dintre noi trebuie să 

decidă ceea ce vom face. Iona a făcut, într-adevăr ceea ce Dumnezeu i-a poruncit să facă, a 

proclamat distrugerea asupra poporului din Ninive. Apropo, dacă credeți că Iona a predicat un mesaj 

al pocăinței, vă înșelați. Citiți Iona 3:4. În acest verset, vedem clar că Iona a proclamat un mesaj a 

mâniei lui Dumnezeu pentru faptele rele ale ninivenilor (vezi 1:2). Punctul primordial din capitolul trei 

este acela că în ciuda faptului că nu li s-a oferit nici o speranță de iertare, oamenii din Ninive s-au 

pocăit de căile lor rele și s-au întors spre Dumnezeu. Permite-mi să-ți pun o întrebare: dacă 

Evanghelia a fost asta - Dumnezeu și-a trimis pe Singurul Lui Fiu în lumea aceasta pentru a 

demonstra că există doar un Dumnezeu adevărat și Tora Lui este adevărată și noi suntem vinovați 

pentru că am încălcat Legea Sa și vom fi pedepsiți pentru eternitate. Cu toate acestea este voia 

Singurului Dumnezeu adevărat ca oamenii să se pocăiască și să facă fapte bune, dar nu există nici o 

justificare și cu toții vor fi pierduți pentru veșnicie. Câți dintre voi, acum fiind convinși că există un 



Dumnezeu, s-ar pocăi și ar ține poruncile Lui chiar dacă nu ar exista iertare și promisiunea intrării în 

Împărăția Sa? Câți dintre voi ar spune, „ei bine, dacă tot voi merge în iad, mai bine continui să 

păcătuiesc și să fac ceea ce vreau.” 

 

Cartea Iona dezvăluie că adevărata pocăință nu este bazată pe promisiunile lui Dumnezeu, ci pe 

faptul că există Un Singur Dumnezeu Sfânt și Neprihănit, care este suprem și toți oamenii ar trebui să-

i slujească Lui datorită faptului a Cine este El, și nu ceea ce oferă. Poți fi de acord cu acest lucru? 

 

Chiar dacă Iona a făcut ceea ce Dumnezeu a poruncit, inima lui era încă departe de Dumnezeu. Iona 

s-a pocăit doar în exterior, dar în interior el încă fugea de Dumnezeu. 

 

Cartea Iona se încheie cu cititorul neștiind dacă Iona a înțeles vreodată ceea ce înseamnă să te 

pocăiești cu adevărat înaintea lui Dumnezeu sau nu. Ști, ideea nu este dacă Iona a înțeles sau nu, ci 

dacă tu cunoști? Yom Kippur este o zi, poruncită de Dumnezeu pentru fiecare persoană pentru a 

reflecta la viața sa și să facă acest lucru în lumina adevărului Scripturii. Oamenii mereu mă întreabă, 

”nu pot face acest lucru în orice zi, sau trebuie să fie doar cu ocazia Yom Kippur?” Bineînțeles că harul 

și mila lui Dumnezeu sunt disponibile în fiecare zi, dar tindem să avem nevoie să ne amintim acest 

lucru. Yom Kippur este o zi națională pusă deoparte să ne amintească de dragostea lui Dumnezeu și 

disponibilitatea Sa de a ierta păcatul. Am învățat că nu putem face ispășire pentru noi înșine așa că 

Dumnezeu ia asupra Sa această sarcină - în ultimul rând prin jertfa lui Mesia. 

 

Din nou, oamenii vor întreba, „Dar Yeshua a dat jertfa Sa de Paște și nu cu ocazia Yom Kippur, deci 

cum poate El să fie legat de această sărbătoare?” Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să 

înțelegem diferența dintre ispășire și răscumpărare. Ispășirea este acoperirea păcatului. Este 

înlăturarea păcatului din față, dar păcatul este încă prezent. Yom Kippur nu a îndepărtat judecata lui 

Dumnezeu de la Israel, ci pur și simplu a ținut-o la distanță pentru încă un an. Ideea era ca poporul 

evreu să se roage ca HaShem să-L trimită pe Răscumpărătorul Său în acel an, pe MEsia care va face 

lucrarea de răscumpărare. Ce este răscumpărarea? Răscumpărarea este îndepărtarea totală a 

păcatului, pentru ca păcatul să nu mai existe înaintea lui Dumnezeu și astfel nu mai există nevoia 

pentru ca cei răscumpărați să experimenteze judecata Sa. 

 

Ispășirea s-a uitat mereu la partenerul său mai mare care este răscumpărarea. Legătura dintre Yom 

Kippur și Yeshua se găsește clar în capitolul patru din Evrei. Acest capitol ne dezvăluie că Yeshua, 

Marele nostru Preot, a trecut din ceruri pe pământ, pentru a putea media lucrarea de răscumpărare 

pentru cei care-L acceptă. 

 



Da, cineva se poate pocăi astăzi și ar trebui, cu toate acestea, mie unul îmi place ideea biblică a unei 

zile puse deoparte care îmi amintește de nevoia mea de a-mi mărturisi păcatul înaintea Marelui preot - 

Yeshua și să mă uit la El cu încredere că harul Său este suficient. Faptul că în fiecare seară îmi 

mărturisesc păcatele mele și îi caut iertarea, nu înseamnă că Yom Kippur nu mai este relevantă și nu 

mai poate să fie o experiență plină de însemnătate. 

 

 


