LAUDATIO
Întreaga comunitate academică a Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad trăieşte în
aceste momente puterea unei bucurii speciale, generată de prezenţa în mijlocul ei a unei
personalităţi bisericeşti şi teologice de excepţie: Înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului. Această vizită este prilejuită de hotărârea senatului Universităţii
“Aurel Vlaicu”, de a I se decerna distinsului oaspete, înaltul titlu academic de Doctor Honoris
Causa.
Înalt Prea Sfinţia Sa s-a născut la 21 noiembrie 1923 în Caransebeş, într-o familie de
preot. După şcoala primară urmează liceul la Caransebeş (1934-1942), iar apoi simţind
vocaţia de a se dărui sluirii lui Dumnezeu urmează cursurile Facultăţii de Teologie din
Bucureşti (1942-1946).
Continuă aprofundarea studiilor teologice în domeniul Patrologiei, încununându-le în
anul 1949, cu teza de doctorat intitulată: “Viaţa şi petrecerea Sfântului Antonie. Începuturile
monahismului creştin pe Valea Nilului”. L-a avut ca îndrumător în cercetarea ştiinţifică în
domeniul Patrologiei şi al Literaturii postpatristice pe valorosul professor de teologie Ioan G.
Coman.
Cu o pregătire teologică şi culturală remarcabilă predă la Academia Teologică din
Caransebeş între (1 aprilie 1947 – 1 septembrie 1948). Din septembrie 1948 până în 1956
funcţionează ca secretar eparhial, iar apoi consilier administrative (1 iunie 1952 – 1
octombrie 1956) la Arhiepiscopia Timişoarei.
Revine din toamna anului 1956 în învăţământ: mai întâi professor la Seminarul
Teologic din Caransebeş (1 octombrie 1956 - 1 martie 1959), iar apoi şi la Institutul Teologic
Universitar din Sibiu (de la 1 martie 1959).
Personalitatea teologică a tânărului professor universitar de atunci a ajuns să fie
repede cunoscută în ţară şi chiar în străinătate. NU întâmplător după moartea vrednicului de
pomenire episcop Dr. Andrei Magieru al Aradului, preferinţele preoţimii şi ale
intelectualităţii arădene s-au îndreptat spre distinsul cărturar. Astfel, la 15 decembrie 1960
este ales episcop al Aradului, fiind hirotonit întru episcop la 15 ianuarie 1961, iar la 22
ianuarie 1961 este întronizat în catedrala ortodoxă a Aradului, ca episcop al venerabilei
episcopii din vestul ţării. Păstoreşte la Arad, numai până în februarie 1962, deoarece preoţii şi
cerdincioşii ortodocşi ai Arhiepiscopiei Timişoarei îl doresc ca arhipăstor.
Prin urmare, dinmartie 1962 până astăz, păstoreşte cu dragoste, râvnă, dăruire şi curaj
pe credincioşii Arhiepiscopiei Timişoarei, fiind şi Mitropolitul Banatului, având ca sufragne
Eparhia Aradului şi a Caransebeşului.
Înalt Prea Sfinţitul Nicolae al bantului este un cărturar de largă respiraţie teologică,
ecumenică, cărturărească.
Pe lângă frumoasa lucrare arhipăstorească propriu-zisă pe care o îndeplineşte cu atâta
dăruire şi persevernţă Înalt Prea Sfinţia Sa s-a impus şi în domeniul scrisului teologic, opera
sa teologică fiind impresionată.
Dintre numeroasele studii amintim: “Simbolul scării şi treptelor în religiile necreştin,
în: M.A. IV, 1959, nr. 5-6, p. 396-401; Cu prvire la seminificaţia originară a
cuvântului”catolic”, în: M.A. IV, 1959, nr. 1-2, p. 42-53; Chipul preotului adevărat după
Fericitul Ieronim, în: M.O. XI, 1959, nr. 1-2, p. 24-31; Frumuseţea ca atribut al dumn ezeirii,
în: S.T. XI, 1959, nr. 5-6, p. 297-313; “Fundamentarea teologică a pedobaptismului, în: M.B.
XXIX, 1979, nr. 10-12, p. 576, 589 şi multe altele.
De o deosebită valoare sunt şi cărţile pe care le-a scris. Amintim câteva dintre ele:
Temeiurile învăţăturii ortodoxe, Timişoara 1981; Studii patristice. Aspecte din vechea
literatură creştină, Timişoara 1984; Patristica mirabilia. Pagini din literature primelor veacuri
creştine, Timişoara 1987; Învăţături ale Bisericii Ortodoxe, Timişoara 1987; Quo vadis?

Studii, note şi comentarii teologice, Timişoara 1990; Ioan Scărarul. Scara raiului, precedată
de viaţa pe scurt a lui Ioan Scolasticul şi urmată de cuvântul către păstor, Timişoara 1994; Pe
baricadele presei bisericeşti, 2 volume, Timişoara, 2000 etc.
Înal Prea Sfinţia Sa este atât de apreciat în lumea teologică şi nu numai, cel puţin
pentru considerentele esenţiale următoare:
1.
Este unul dintre ierarhii Bisericii noastre cu cea mai bogată experienţă
arhipăstorească, îmbinând atât de armonios şi captivant Slujirea Tainei cu aceea a cuvântului,
prestanţa intelectuală cu părofunda smerenie a slujitorului bisericesc.
2.
A ştiut că o măiestrie deosebită să evidenţieze semnificaţia prezenţei şi lucrării
Bisericii Ortodoxe Române în contextual lumii de astăzi, demonstrând că Biserica nu trebuie
să se bazeze pe clişee şi stereotipii de orice fel, golite de conţinut, ci ea trebuie să fie, veche şi
nouă în acelaşi timp, întemeiată pe Tradiţie, dar deschisă contemporaneităţii şi profound
responsabilă pentru întreaga lucrare mântuitoare în mijlocul poporului lui Dumnezeu în zilel
noastre.
3.
Înalt Prea Sfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae este un om al studiului, al cărţii,
impresionând prin bogăţia bogăţia şi numărul mare al articolelor, comentariilor, studiilor şi
cărţilor pe care le-a publicat. De aceea, Academia Română a fost onorată să-l aibă membru de
onoare al ei.
4.
Înalt Prea Sfinţia Sa este cunoscut şi recunoscut atât în ţară cât şi în străinătate pentru
deschiderea sa ecumenică, ilustrând că ortodoxia poate fi şi fără complexe, fără frică, atunci
când se află în dialog cu celelalte Biserici şi confesiuni creştine.
5.
Oaspetele nostru preţios de astăzi este şi un dascăl prin excelenţă. Aş îndrăzni să-l
numesc Mitropolitul Dascăl, cu tot ceea ce presupune această sintagmă.
Prin formaţie, prin gândire, prin scris, activitate şi atitudine transpare evident şi
armonios această
dimensiune învăţătorească, academică, a Sa.
De aceea manifestă exigenţă şi rigoare atunci când este vorba de învăţământ în
general şi de cel teologic, în special. Nu agreează caricaturizarea învăţământului teologic,
militând permanent pentru sporirea fără preget a calităţii acestuia. În acest context, al
eforturilor întreprinse pentru un astfel de învăţământ, nu o dată am simţit legătura sa afectivă
cu Aradul bisericesc, cultural şi teologic, sprijinind dezvoltarea şi afirmarea învăţământului
superior arădean.
Toate cele de mai sus sunt motive grăitoare pentru evenimentul la care suntem părtaşi
astăzi: acela de a-I exprima recunoştinţa, preţuirea şi ataşamentul nostru firesc, în numele
adcălilor şi studenţilor Universităţii noastre şi în mod special al Facultăţii de Teologie
Ortodoxă din Arad.
Întru mulţi ani, Înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit!
Arad, 20 martie 2003
Pr.dr. Ioan Tulcan,
Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

