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Um mensagem do Admor de Kalev para Iom Kipur 5770
Iom Kipur segue Rosh Hashana – Acorde a seu verdadeiro propósito
Quantos de nós vivemos fazendo um frete, como se estivessemos sonhando, não
refletindo ou pensando, totalmente esquecidos a nosso verdadeiro propósito na vida?
Por isso, cada ano anunciamos o novo ano, Rosh Hashana, com o som agudo do Shofar
como se nos dissesse “Acordem da soneca!”. Neste día sagrado, aniversário da criação
divina do Homem, elevem-se para a coroação do Todo-poderoso como verdadeiro Rei
do universo através da sua observância dos Seus mandamentos e ordens.
Reconheçam que Hashem, seu Criador, os proviu com instrucções para a vida, a Tora
sagrada, como um médico dá prescrições aos doentes. Se seguirmos os conselhos de
médicos mesmo que não comprendamos a maneira em que os medicamentos curam e
mesmo que sejam amargos e dolorosos, com certeza devemos seguir as prescrições de
Hashem e cumprir os Seus Mitzvot, porque são, sem dúvida, o caminho à vida eterna.
Os sons fortes do Shofar em Rosh Hashana declaram a soberania de Hashem e nos
exortam a permanecer fiéis a Sua vontade, sempre.
Esta ideia é imediatamente reforçada por Iom Kipur, a culminação dos dez días de
arrepentimento. Iom Kipur, em completo contraste a todas as outras festas, é um día de
jejum e privação física. Demonstramos nossa dedicação a seguir os mandamentos de
Hashem mesmo que implique desconforto. Além disso, abstendo-se de comer e beber
nos dá a oportunidade a concentrá-nos exclusivamente em nossa natureza espiritual,
utilizando a “Voz de Iaakov” num día de reza, contemplação e agredicimento pelas
bondades inumeráveis que Hashem já tem nos dado, anticipando um futuro brilhante e
jubiloso em Seu servício sagrado.
Que todos nós mereçamos um Iom Kipur significativo, que nos leva uma compreensão
mais profunda e um compromisso mais grandioso à Torah e aos Mitzvot de Hashem.
Que Hashem outorgue a vocês um novo ano de elevação espiritual cheio de bênção,
prosperidade e felicidade, Amen.

