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PĂRINTELE PROFESOR NICOLAE MORAR SLUJITOR ADEVĂRAT ŞI DASCĂL DE VOCAŢIE
Dacă întreg anul 2018 a stat sub semnul aniversării a 25 de ani de
existenţă a Teologiei academice timişorene, finele acestuia a adus încă o
bucurie duhovnicească pentru dascălii şi studenţii acesteia. Părintele profesor
Nicolae Morar, care a slujit 40 de ani catedra învăţământului teologic
ortodox românesc de la Caransebeş şi de la Timişoara, fiind practic încă de la
început „pe baricadele” învăţământului teologic superior de la Timişoara, a
împlinit 65 de ani de viaţă.
Momentul a fost marcat prin comuniune liturgică în ziua de 6
decembrie 2018, la biserica parohiei Timişoara Fabric, acolo unde părintele
profesor Morar slujeşte de câţiva ani buni. Cu această ocazie, a avut loc o
scurtă prezentare a volumului intitulat 1993-2018. Un sfert de veac de
învăţământ teologic ortodox superior la Timişoara. Părintele conf. dr.
Nicolae Morar – patru decenii de activitate şi 65 de ani de viaţă, apărut la
editurile Astra Museum din Sibiu şi Partoş din Timişoara (364 pp.).
Cu toate că, dincolo de bucuria împlinirii, o astfel de aniversare
trezeşte fireşti nostalgii şi întristează întrucâtva pe colaboratorii apropiaţi –
colegii şi studenţii omagiatului –, ea marchează istoria învăţământului
teologic superior ortodox din această parte a ţării.
Pentru a exemplifica, vom insera, în continuare, câteva gânduri
exprimate în scris şi redate în cuprinsul volumului amintit.
Înaltpreasfinţitul Mitropolit Ioan al Banatului, care a îndrumat
lucrarea, a scris cuvântul de binecuvântare şi a avut grijă ca ea să nu
constituie o povară pentru autorii ei. De asemenea, a subliniat că părintele
profesor Nicolae Morar a însoţit, împreună cu ceilalţi părinţi profesori,
fascinanta parcurgere academică teologică din ultimul sfert de veac de la
Timișoara, cel evocat arătând peste tot ce înseamnă Teologia, adică trăire,
dar şi deschidere spre dialog, moşteniri pe care, de altfel, le lasă scrise în
„cartea de aur” a Facultăţii.
Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, domnul prof. dr.
Marilen Pirtea scrie că un rol aparte în dezvoltarea programului de Teologie
din cadrul Universităţii de Vest l-a avut părintele profesor Morar, care a
contribuit esenţial la promovarea învăţământului teologic, atât prin
activitatea sa de cercetător, cât şi prin aportul ca prodecan, şef de catedră, dar
și ca membru în Senatul Universității de Vest din Timișoara, în Consiliul
Facultăţii de Litere, Istorie și Teologie şi în Departamentul de Studii
Românești al aceleiași Facultăți.

5

EDITORIAL / EDITORIAL

Părintele Arhiepiscop Timotei al Aradului afirma că dacă s-ar întreba
toţi cei care îl cunosc mai de aproape sau de departe ca preot şi profesor, am
avea unanimitatea răspunsului legat de competenţa deosebită în toate laturile
de referinţă, iar evenimentul (aniversării) îl privește ca pe o treaptă într-o
scară a desăvârşirii.
Decanul actual al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din
Timişoara, distinsa doamnă conf. dr. Dana Percec, aprecia că părintele
profesor Morar a vegheat neobosit ca acest sfert de veac de Teologie în
mediul academic timişorean să fie unul care să facă cinste Universităţii în
ansamblul ei.
Consilierul cultural al Arhiepiscopiei Timişoarei, preotul Zaharia
Pereş, remarcă faptul că părintele profesor Morar a arătat că a fi dascăl de
Teologie nu e doar o meserie oarecare, ci o misiune vocaţională de care
trebuie să fii mai mult decât responsabil.
Decanul Facultăţii de Teologie din Oradea, preotul prof. dr. Dumitru
Megheşan se exprima în sensul că părintele profesor Nicolae Morar oferă
tuturor celor care vor să se apropie de teologie un model cultural care ne
arată că nu te poţi îndeletnici cu cele care trec peste înţelegerea raţională,
dacă nu treci tu însuți printr-o purificare fiinţială.
La rândul său, decanul Facultăţii de Teologie din Arad, preotul prof.
dr. Cristinel Ioja este de părere că moştenirea părintelui profesor Nicolae
Morar va fi o misiune pe care cei mai tineri trebuie să o asume în
continuitatea unui stil de a face teologie în context universitar.
În acest sens şi cu aceasta încheiem seria evocărilor din volumul amintit,
un tânăr absolvent al Facultăţii noastre, face următoarea remarcă: „Sunt mai
bogat că l-am întâlnit. Am învăţat din felul său de a fi arta echilibrului. Aceasta
este marea provocare a creştinismului astăzi, de a fi deschis dialogului, ca mod
de a-L dărui lumii pe adevăratul Hristos” (Răzvan Draga).
Dacă am pornit de la ideea că aniversarea părintelui profesor Morar
este un moment istoric pentru Facultatea noastră, apreciem că, prin mărturiile
redate, am putut dovedi aceasta. Pentru că aici nu este vorba numai de o
împlinire proprie, ci şi de o frumoasă amprentă pe care părintele sărbătorit o
lasă învăţământului teologic superior timişorean. Mai ales pentru aceasta, dar
şi pentru formarea şi promovarea celor mai multe cadre didactice titulare şi
asociate de astăzi, precum şi pentru tot ce a făcut bun şi frumos pentru toţi şi
fiecare în parte, îi dedicăm acest număr al revistei noastre.
Şi acum, parafrazând un coleg de-al nostru (pr. conf. dr. Constantin
Jinga), care în mod inspirat s-a gândit la floarea de migdal din cartea
Ecclesiastului, scriind un studiu în volumul închinat părintelui profesor
Morar, îi dorim ca şi de acum încolo viaţa să îi semene cu primăvara.
REDACŢIA
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