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Specific în religia iudaică este conceptul relaţiei directe dintre Creator şi fiecare evreu. În acest 

context, evreul nu are nevoie de un intermediar între propria persoană şi Cel Atotputernic, căruia 

I se adresează  direct. Totuşi, un rol primordial în viaţa religioasă iudaică îl au rabinii, ei fiind cei 

care cunosc temeinic şi urmăresc respectarea legilor izvorând din sursa Divină – Tora. 

Prin interpretări şi completări efectuate de învăţaţi dealungul secolelor, s-au stabilit reguli 

normative ale vieţii evreieşti, începând de la alimentaţie şi până în cele mai mici detalii ale vieţii 

de zi cu zi. 

Deşi datele fundamentale ale religiei – poruncile Torei – nu sunt chestionabile, o serie de reguli, 

şi tradiţii stabilite în perioade istorice revolute şi care evident nu sunt de sorginte divină, au 

devenit anacronice, împiedicând pe de o parte integrarea în societate a evreilor trăind în diaspora, 

iar pe de altă parte făcând însăşi ritualul neatractiv şi neînţeles de către mulţi enoriaşi. 

Această închistare, impusă de rabinat în mentalitatea de a considera ritualul rigid la fel de 

important ca şi credinţa însăşi, a devenit greu de suportat de către evreii trăitori în medii aflate 

sub influenţa curentului iluminist, diamentral opus dogmatismului. Dar, pentru a promova şi 

impune cu succes o schimbare, era nevoie de o personalitate puternică, cunoscătoare a religiei, 

profund credincioasă dar, în acelaş timp determinată şi având – conform formulării lui Immanuel 

Kant – „curajul de a-şi folosi propriul simţ al raţiunii”.  

O astfel de personalitate s-a dovedit a fi rabinul Aaron 

Chorin, ales la vârsta de doar 23 ani şef-rabin al 

comunităţii evreilor din Arad. Aflat sub influenţa 

tendinţelor de reformare a religiei pornite din Hamburg şi 

găsind o comunitate cu enoriaşi adepţi ai iluminismului, a 

reuşit să introducă o serie de inovaţii benefice în slujba 

religioasă, determinând, în acelaş timp, orientarea tinerilor 

spre studiu în domenii laice precum şi integrarea mai 

profundă a evreilor în societate în paralel cu o apropiere 

faţă de celelalte culte religioase. 

Spre a face serviciul divin mai atrăgător, el a introdus orga 

în sinagogă. Contrar regulii de a oficia rugăciunea în limba 

ebraică, a introdus citirea unor pasaje în limba vorbită de 

enoriaşi, motivând acest fapt prin dorinţa „ca şi inima să 

înţeleagă ceeace buzele rostesc”. A scris cărţi, poezii, a 

purtat polemici. 

În ochii păstrătorilor tradiției era periculos, deoarece prezenta propunerile de schimbare a unor 

legi puternic înrădăcinate printr-o pregătire, o știință talmudică dar și laică impresionantă.  

Desigur, reacţia dogmaticilor a fost pe măsură. A fost tracasat, umilit, atacat, ajungându-se până 

la încercarea de destituire a sa, dar a fost apărat de enoriaşii săi, de puternica comunitate 

evreiască neologă a Aradului. 

Conform relatărilor, „o vastă experiență de viață, conflicte și lupte multe și aprige l-au călit. Era 

un remarcabil gânditor, poet și luptător, în acelaș timp un vizionar și un om de acțiune. Era omul 

contrastelor, al unității contrariilor, blajin și tolerant când situația o cerea, aspru și foarte dur cu 



semenii sau cu rabinii care îi contestau opiniile, gata să înfrunte pe oricine. Iubea sau chiar căuta 

confruntarea, pentru că argumentarea îi oțelea voința și îi ascuțea mintea. Orice luptă de idei din 

care ieșea victorios îl îndemna spre o nouă și mai radicală înnoire, niciodată în favoarea propriei 

afirmări, ci mereu în favoarea propășirii colectivității pe care o păstorea”. După opinia sa, cele 

mai importante sunt legile care reglementează comportamentul între oameni. Porunca iubirii față 

de aproapele nostru este mai prețioasă decât orice altceva. 

Iată ce spunea rabinul L. Vágvölgyi, despre Aaron Chorin: ”Perspectiva largă a ideilor, voința și 

însuflețirea, fermitatea caracterului care nu s-a temut de lupte, l-au predestinat pentru acel rol 

care i-a adus multă amărăciune în timpul vieții, dar și multă strălucire numelui” 

Iar, în rezumat, în cartea „Istoria evreimii arădene” se arată: „Chorin a fost un mare adept și 

admirator al tradiției iudaice. În acelaș timp și-a dat seama de necesitatea înnoirii unora din 

practicile religioase care erau în contradicție cu dezvoltarea vieții. El a căutat să înfrumusețeze 

slujba în sinagogă, să o facă mai atractivă și prin aceasta să slăbească izolarea comunității 

evreiești, înțelegând chemarea timpului și necesitatea emancipării. În acest scop s-a simțit 

chemat să distrugă tiparele învechite care au împiedicat dezvoltarea spirituală. Întotdeauna a 

vegheat cu grijă să nu lezeze sfintele tradiții străbune”. 

Urmând calea indicată de rabinul Aaron Chorin, comunitatea noastră este una cu mare 

deschidere către societate, profund implicată în viaţa cetăţii şi care, păstrând cu sfinţenie 

specificul iudaic, menţine relaţii frăţeşti cu toate cultele religioase ale urbei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


