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DespărţireA De părintele nostru  
Arhiepiscop şi Mitropolit

Clopotele Catedralei Mitropolitane 
din Timişoara au adus duminică seara, 
28 septembrie a.c., clericilor şi credin-
cioşilor din Mitropolia Banatului, ves-
tea mutării la Domnul a 
Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae, 
Mitropolitul Banatului. Înaltpreasfinția 
Sa şi-a încredinţat sufletul în mâinile 
Părintelui Ceresc, după 52 de ani de 
vrednică păstorire a Mitropoliei 
Banatului şi de slujire a Bisericii 
Ortodoxe Române. Îndată acestui 
moment, la reședința ierarhului dece-
dat s-au împlinit toate cele prevăzute 
pentru pregătirea și înveșmântarea 
ierarhilor, sicriul cu trupul neînsuflețit 
fiind depus în salonul mare al reședinței 
mitropolitane, unde a început citirea 
Psaltirii. Consiliul Eparhial a emis 
următorul comunicat de presă:

Cu multă durere, Consiliul Eparhial 
al Arhiepiscopiei Timişoarei aduce la 
cunoștință că duminică seara, 28 sep-
tembrie 2014, la ora 23:10, 
Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Nicolae 
Corneanu, Arhiepiscopul Timișoarei 
și Mitropolitul Banatului, a trecut la 
viaţa veşnică.

Decesul mult iubitului și regretatu-
lui nostru arhipăstor a survenit, după 
o perioadă de grea suferință, la 
reședința mitropolitană din Timișoara, 
așa cum Înaltpreasfinția Sa și-a expri-
mat dorinţa, în mai multe rânduri.

Trupul ierarhului care ne-a păstorit 
vreme de 52 de ani va fi depus în cat-
edrala mitropolitană din Timișoara, 
unde vor fi înălțate permanent 
rugăciuni pentru iertarea păcatelor și 
pentru odihna sufletului său în casa 
Tatălui ceresc.

Preoții, monahii și credincioșii care 
l-au cunoscut, l-au prețuit și l-au iubit 
pe părintele nostru mitropolit Nicolae, 
sunt invitați la rugăciunile și slujbele 
oficiate întru pomenirea lui, pentru a-i 
aduce un ultim și pios omagiu.

Dumnezeu să-l odihnească în 
lăcașurile drepților și veșnică să-i fie 
pomenirea!

Îndată după aflarea veștii trecerii la 
cele veșnice a Înaltpreasfințitului 
Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae, pe 
adresa Centrului eparhial au sosit sute 
de mesaje de condoleanțe. Dintre aces-
tea, prezentăm o selecție în cele ce 
urmează: 
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Mesajul de condoleanțe al 
Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel

Am aflat cu multă durere în suflet 
că, în seara zilei de 28 septembrie 2014, 
a trecut din această viață, 
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, 
Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul 
Banatului, ierarh venerabil al Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
arhipăstor erudit și harnic, promotor al 
valorilor credinței și culturii creștine în 
dialog multiconfesional.

Împreună cu ierarhii Sfântului 
Sinod, cu preoții, monahii, și 
credincioșii îndoliatei Arhiepiscopii a 
Timișoarei, înălțăm în aceste zile 
rugăciuni pentru odihna sufletului său 
în lumina și pacea Preasfintei Treimi, 
împreună cu vrednicii ierarhi ai 
Bisericii lui Hristos din poporul român.

Veșnica lui pomenire, din neam în 
neam!

 † DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesajul de condoleanțe al 
Domnului Traian Băsescu,  

Președintele României

Doresc să adresez Preafericitului 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, membrilor 
Sfântului Sinod și tuturor credincioșilor 
români profunda mea compasiune în 
urma trecerii la cele veşnice a 
Înaltpreasfinției Sale Nicolae 
Corneanu, Mitropolitul Banatului, ale 
cărui personalitate însemnată și activi-
tate rodnică rămân o pagină în istoria 
ortodoxiei românești.

Pentru mine, este deosebit de 
emoționantă evocarea Înaltpreasfinției 
Sale, spirit erudit, remarcabil teolog și 
arhipăstor care și-a dedicat viața 
promovării dialogului interconfesional 
în spiritul toleranței și al cunoașterii de 
care lumea de astăzi are atât de mare 
nevoie. În același timp, nu pot să uit 
ajutorul valoros pe care Mitropolitul 
Nicolae Corneanu ni l-a oferit, în cali-
tate de membru al Comisiei 
Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii 
Comuniste, pentru înțelegerea și 
denunțarea crimelor săvârșite de 
regimul comunist împotriva bisericilor 
și a creștinilor din România.
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Cu încrederea deplină că 
Înaltpreasfinția Sa Nicolae, 
Mitropolitul Banatului, va rămâne, 
prin vocaţia sa de slujire a aproapelui, 
un model de dăruire şi demnitate 
umană, doresc să-mi exprim tristeţea 
profundă pentru pierderea unuia dintre 
cei mai iubiţi și apreciați ierarhi ai 
Bisericii Ortodoxe Române.

TRAIAN BĂSESCU
Președintele României

Mesajul Casei regale a României

Palatul Elisabeta, 29 septembrie

Am aflat cu adâncă tristeţe veste trece-
rii la cele veşnice a Mitropolitului Nicolae 
al Banatului. Rareori ne-a fost dat să ne 
simţim mai aproape de Dumnezeu şi în 
pace sufletească decât în prezenţa sa.

A păstorit marea comunitate 
bănăţeană mai bine de cinci decenii, 
rămânând fidel locului şi oamenilor, dar 
mai ales propriilor principii şi 
simţăminte. Mitropolitul Nicolae a avut 
curaj şi demnitate, în momentele grele 
ale lungii sale vieţi. El s-a lăsat condus 
de virtuţiile libertăţii, demnităţii şi 
iubirii în fiecare dintre înfăptuirile sale.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
REGELE MIHAI I-ul

Mesajul Instituției Prefectului 
Județului Timiș

Timişoara, 29 septembrie 2014

Am aflat cu adânc regret vestea 
trecerii la cele veşnice a Înaltpreasfinţiei 
Sale Părintele Dr. Nicolae Corneanu, 
Arhiepiscopul Timişoarei, Mitropolit 
al Banatului. 

În aceste momente de tristeţe pentru 
credincioşi şi pentru Biserica Ortodoxă 
Română, doresc să îmi exprim respectul 
şi profunda preţuire faţă de devotamen-
tul cu care Înalt Preasfinţia Sa a slujit 
deopotrivă Biserica şi cultura română, 
aducând laolaltă vocaţia teologică 
formaţia sa remarcabilă de cărturar. 

Păstor spiritual al comunităţii reli-
gioase din Banat, Înaltpreasfinţia Sa a 
militat neîntrerupt pentru a păstra 
neatinsă flacăra credinţei, aflată la baza 
edificiului societăţii noastre 
multietnice. 

Ani îndelungaţi s-a dedicat cultivării 
relaţiilor ecumenice, printr-o prodigioasă 
activitate arhierească şi o prestigioasă 
operă culturală. A promovat iubirea şi 
toleranţa între oameni, cultivând astfel 
de relaţii interumane încât, înlăturând 
discriminările de orice fel, a reuşit să 
clădească o convieţuire armonioasă 
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între reprezentanţii tuturor cultelor şi 
confesiunilor religioase din Banat.

Înaltpreasfinţia Sa va rămâne în 
sufletele credincioşilor ca un izvor de 
alinare, de înţelepciune şi lumină,

Dumnezeu să-I odihnească în pace!

EUGEN DOGARIU
Prefectul județului Timiș

Mesajul de condoleanțe al  
Înaltpreasfințitului Arhiepiscop 

Timotei al Aradului

Către Consiliul Eparhial al 
Arhiepiscopiei Timişoarei,

Ierarhul, preoţii şi credincioşii 
Arhiepiscopiei Aradului, cu profundă 
durere, sunt alături de întregul cler şi 
popor al Arhiepiscopiei Timişoarei ca 
şi al Mitropoliei Banatului, la momen-
tul adormirii întru Domnul, în nădejdea 
învierii şi a vieţii veşnice, a vrednicului 
de pomenire mitropolit dr. Nicolae 
Corneanu. Arădenii nu vor uita că l-au 
avut odinioară episcopul lor mult pre-
ţuit, de care au rămas legaţi pentru 
totdeauna, şi după ce a trecut la vred-
nicia mai înaltă, iar în vacanţele epi-
scopale, trei la număr, a fost purtător 

de grijă, cu multă înţelepciune a tuturor 
treburilor bisericeşti.

Paraclisul Catedralei arhiepiscopale 
din Arad, pus sub ocrotirea Sfântului 
Ierarh Nicolae, va aduce aminte tuturor 
celor ce se vor ruga şi închina aici, de 
cel care a fost ce i-a purtat numele 
acestui mare părinte al Bisericii, după 
însuşirile căruia s-a călăuzit. 

Hărăzit de Dumnezeu cu o prodigi-
oasă arhipăstorire, mai bine de jumă-
tate de veac, înaltul Ierarh s-a înscris 
cu cinste în istoria Bisericii noastre, ca 
de altfel în sufletele tuturor păstoriţilor 
săi, ca şi a celor apropiaţi sau care l-au 
cunoscut şi ascultat cu dragoste fiască. 

Lucrarea sa duhovnicească, împletită 
cu cea culturală şi gospodărească, a 
împlinit-o cu toată conştiinciozitatea, 
spre slava lui Dumnezeu, propăşirea ţării 
şi continua înălţare a credincioşilor.

La acest ceas de rugăciune către Cel 
ce stăpâneşte peste cei vii şi peste cei 
adormiţi, implorăm ca numele măreţ 
al celui pomenit să fie înscris în cartea 
vieţii, spre amintirea veşnică şi răsplă-
tirea ostenelilor sale cu odihna întru 
lumina cea cerească.

Dumnezeu să-l ierte, făcându-i 
parte cu cei aleşi ai Săi!

† TIMOTEI
Arhiepiscopul Aradului
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Mesajul de condoleanțe al 
Înaltpreasfințitului Arhiepiscop 

Nathaniel, al Episcopiei  
ortodoxe române din America

Preasfinţiei Sale Preasfinţitului 
Părinte Episcop Vicar Paisie Lugojanul 
şi Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei 
Timişoarei,

Cu întristare sufletească am aflat de 
trecerea la cele veşnice, în sânurile 
Părintelui Ceresc, în seara zilei de 28 
septembrie 2014, a venerabilului arhi-
ereu al lui Hristos şi bun păstor, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi 
Mitropolit Nicolae al Banatului. 
Arhiepiscopia Timisoarei împreună cu 
întreaga Mitropolie a Banatului, au pier-
dut un părinte duhovnicesc care i-a călă-
uzit de peste o jumătate de veac cu dra-
goste şi blândeţe biblică, dar au agonisit 
în ceruri un rugător neîncetat către tro-
nul Preasfintei Treimi, aşa cum a mij-
locit în rugăciune şi aici pe pământ 
pentru clerul şi poporul pe care l-a iubit. 

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 
şi Mitropolit Nicolae al Banatului a fost 
un apropiat de suflet al episcopiei noas-
tre fiind un bun şi înţelept mijlocitor 
prin vorbă şi duh, având înţelepciunea 
părintească să asculte şi să sfătuiască în 
duhul păcii în situaţii când istoria s-a 
arătat potrivnică. 

Am avut marea cinste să ne fie oas-
pete la centrul eparhial, Vatra 
Românească, în 1984, iar apoi am răs-
puns cu bucrie în 1994 şi 1995 

invitaţiei de a vizita Timişoara unde 
ne-a găzduit cu dragoste părintească. 

Acum, la ceas de întristare şi doliu 
pentru întreaga Biserică Ortodoxă 
Română, la trecerea la cele veşnice a 
blândului Mitropolit Nicolae al 
Banatului, împreună cu clerul şi cre-
dincioşii Episcopiei Ortodoxe Române 
din America, ne amintim cu pioşenie 
de exemplul vieţii sale în slujba 
Bisericii şi înălţăm rugăciuni de pome-
nire către Hristos Domnul nostru, Cel 
ce a înviat din morti, să îl aşeze în cor-
turile celor drepţi.

Veşnică să-i fie pomenirea din neam 
în neam!

† NATHANIEL 
Arhiepiscop al Episcopiei 

Ortodoxe Române 
din America

Mesajul de condoleanțe al  
Înaltpreasfințitului Arhiepiscop 

Irineu al Alba Iuliei

Preasfinţite Părinte Episcop-vicar 
Paisie Lugojanul,

Vestea încetării din viaţă a 
Înaltpreasfinţului Părinte Arhiepiscop 
şi Mitropolit Nicolae ne-a întristat 
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inima, dar, totuşi, nu suntem „ca cei care 
nu au nădejde” (cf. I Tes. 4, 13), ştiind 
că moartea este uşă spre eternitate. 

Adresându-Vă sincere condoleanţe 
Preasfinţiei Voastre, clerului şi popo-
rului dreptcredincios din Arhiepiscopia 
Timişoarei, Îl rugăm pe Atotmilostivul 
Dumnezeu să aşeze sufletul celui ador-
mit în ceata drepţilor.

Cu frăţească dragoste în Hristos, 
Domnul nostru,

† IRINEU
Arhiepiscopul Alba Iuliei

Mesajul de condoleanțe al 
Preasfințitului 

Episcop Lucian al 
Caransebeșului

Preasfinţia Voastră,
Onorat Consiliu eparhial al 

Arhiepiscopiei Timişoarei,

Prin trecerea la cele veşnice a 
Părintelui nostru mitropolit Nicolae 
Corneanu, Mitropolia Banatului a 
suferit o grea pierdere. Născut în 
cetatea Caransebeşului şi format în 
duhul de rugăciune al Banatului de 
Munte, vrednicul Întâistătător al 
Bisericii lui Hristos a fost un model de 

slujire liturgică şi teologică pentru 
mulţi clerici, ierarhi şi preoţi.

În Episcopia Caransebeşului a fost 
întotdeauna considerat un adevărat 
părinte şi arhipăstor, înveşnicindu-şi 
numele prin bisericile pe care le-a 
târnosit vreme de 32 de ani (1962-
1994) – cât a fost răspunzător de 
destinele spirituale ale preoților şi 
credincioşilor de aici –, prin harul sfânt 
al hirotoniei transmis păstorilor din 
comunităţile bănăţene, dar mai ales 
prin actul de reparaţie istorică ce s-a 
făcut în Biserica Ortodoxă Română 
prin reîntemeierea scaunului episcopal 
al Caransebeşului, în anul 1994.

Părintele nostru Nicolae a fost şi va 
rămâne în memoria noastră un 
îndrumător sufletesc, un mitropolit 
cărturar şi un luptător pentru credinţa 
în Dumnezeu. Plecarea sa din această 
viaţă a îndoliat toţi slujitorii sfintelor 
altare şi credincioşii Eparhiei 
Caransebeșului, care s-au alăturat în 
rugăciune cu cei ce-l pomenesc spre 
veşnică odihnă. Clopotele bisericilor 
freamătă şi ele în rugăciune şi ne amin-
tesc de viaţa pământească şi de fru-
moasele realizări pe care le-a lăsat 
moştenire Bisericii şi Neamului 
mitropolitul Nicolae Corneanu. 
Suntem încredinţaţi că prin iubirea lui 
Hristos, sufletul său va ajunge în 
veşnicia cea nestricăcioasă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace 
pe robul Său, Părintele nostru Nicolae, 
mitropolitul!

† LUCIAN
Episcopul Caransebeşului
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Mesajul de condoleanțe al 
Preasfințitului  

Episcop Sofronie al Oradiei

Prea Onoratului Consiliu Eparhial 
al Sfintei Arhiepiscopii a Timişoarei,

Cu profundă durere sufletească am 
aflat vestea trecerii la cele veşnice a 
Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Nicolae 
Corneanu, Arhiepiscopul Timişoarei şi 
Mitropolitul Banatului. În aceste clipe 
cernite de durere, Ierarhul, slujitorii 
sfintelor altare, vieţuitorii aşezăminte-
lor monahale şi întregul popor drept-
măritor din Bihor îşi împreunează 
rugăciunile sfinte cu toţi fiii sufleteşti 
ai Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit 
Nicolae.

Personalitate emblematică a 
Bisericii din Banat şi a neamului româ-
nesc de dincoace de munţi, vrednicul 
de pomenire Părinte Mitropolit Nicolae 
va rămâne în istoria bisericească a 
românilor sub chipul blând al Ierarhului 
luminat şi înţelept, a cărui memorie 
binecuvântată va dăinui ca o candelă 
aprinsă la icoana Preasfintei Născătoare 
de Dumnezeu, ca o lumânare nestinsă 
la racla Ocrotitorului Banatului, 
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la 
Partoş.

Veşnică să fie pomenirea lui din 
neam în neam!

† SOFRONIE
Episcopul Oradiei

Mesajul de condoleanțe al  
Preasfințitului Episcop Siluan al  
Episcopiei ortodoxe române din 

Italia

Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului 
Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-
vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, 
Preasfinţia Voastră,

 Cu întristare am aflat de trecerea 
la cele veşnice a părintelui şi fratelui 
nostru împreună slujitor Nicolae 
Arhiepiscopul Timişoarei şi 
Mitropolitul Banatului. Unind 
condoleanţele noastre la doliul clerului 
şi credincioşilor din Mitropolia 
Banatului, Îl rugăm pe Domnul iubirii 
nemărginite să dăruiască robului Său 
Arhiereul Nicolae, iertare, pace şi 
veşnică odihnă în împărăţia Sa. Nutrim 
nădejdea că, prin îndelunga sa slujire 
a Bisericii lui Hristos, prin multele 
daruri duhovniceşti şi sfinţitoare pe 
care multora le-a împărtăşit, Arhiereul 
Nicolae cel făcător de bine în viaţa sa 
pământească şi mărturisitor al 
Domnului celui Înviat va primi 
cereasca răsplată. Împreună cu toţi 
membrii clerului şi cu credincioşii din 
eparhia noastră, Îl rugăm pe Mântuitorul 
Hristos, Cel înviat din morţi, să 
odihnească sufletul robului Său 
Arhiereul Nicolae în lumina cea 
neînserată a împărăţiei Sale, unde 
drepţii ca luminătorii strălucesc, şi să 
mângâie pe toţi cei care sunt intristaţi 
de plecarea sa dintre noi.

Veşnica lui pomenire, din neam în 
neam!

† SILUAN 
Episcopul Episcopiei Ortodoxe 

Române a Italiei
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Mesajul de condoleanțe al 
Episcopiei  

Romano-Catolice de Timișoara

Onoratului Consiliu Eparhial al 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a 
Timişoarei

Prea Sfinţia Voastră,
Prea Onoraţi şi Prea Cucernici 

Părinţi,
Stimaţi Domni,

Cu profundă tristeţe şi surprindere 
am primit în dimineaţa zilei de azi ves-
tea trecerii la casa Tatălui Ceresc a celui 
care a fost Înaltpreasfinţitul Părinte dr. 
Nicolae Corneanu, Mitropolitul 
Banatului şi Arhiepiscopul Timişoarei. 
Vestea aceasta ne-a întristat şi ne-a adus 
încă o dată aminte, cu prisosinţă, de 
faptul că suntem trecători pe acest 
pământ, fie că suntem simpli credincioşi 
creştini, fie ierarhi sau înainte-stătători, 
puşi în slujirea lui Dumnezeu, a Bisericii 
şi a aproapelui.

În spirit de iubire fraternă, dar şi de 
tristeţe, clopotele Domului „Sf. 
Gheorghe”, catedrala noastră, au vestit şi 
ele lumii plecarea în veşnicie a mult iubi-
tului nostru, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Nicolae, Mitropolitul Banatului. La fel, 
şi în ziua înmormântării, ele vor plânge 
din nou alături de toate clopotele 

Timişoarei, tristul moment. În clipele 
despărţirii vremelnice, permiteţi-mi să Vă 
transmit cele mai sincere gânduri de con-
doleanţe, asigurându-Vă de rugăciunile 
noastre ridicate către Tronul Creatorului, 
Tatălui nostru ceresc, pentru sufletul 
Ierarhului Nicolae, fiu al Banatului care, 
ca un venerabil luptător pentru cauza ecu-
menică şi pentru tradiţia bunei înţelegeri 
interconfesionale şi interetnice bănăţene, 
ne-a fost mereu alături şi nouă, credin-
cioşilor şi ierarhilor romano-catolici din 
Banat, atât în vremuri de restrişte, cât şi 
în vremuri de pace.

Bunul Dumnezeu să îl facă părtaş 
de odihnă fără de sfârşit şi să îl aşeze 
cu drepţii în lăcaşurile Sale!

Memoria eius sit benedicta! 
Requiescat in pace!

Timişoara, la 29 septembrie 2014
† MARTIN ROOS 

Episcop de Timişoara

Mesajul Episcopiei Greco-
Catolice de Lugoj

Preasfinţia Voastră, Preasfinţite 
Părinte Episcop-Vicar,

Am aflat cu tristeţe vestea plecării 
dintre noi, după o lungă şi grea suferinţă, 
a celui ce a fost Înaltpreasfinţia Sa Dr. 
Nicolae Corneanu, Arhiepiscop al 
Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. 
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Moartea Mitropolitului Nicolae 
Corneanu este o mare pierdere nu doar 
pentru Biserica Ortodoxă Română, ci 
pentru întreaga Biserică a lui Cristos. De 
mai bine de douăzeci de ani de când sunt 
Episcop la Lugoj, am colaborat cu IPS 
Nicolae în mod excepţional, ca doi fraţi. 
Îndată după Revoluţia din 1989 ne-a 
restituit imediat catedrala greco-catolică 
din Lugoj şi apoi rând pe rând toate bise-
ricile şi casele parohiale ce aparţineau de 
teritoriul canonic al Arhiepiscopiei de 
Timişoara; de asemenea ne-a restituit 
biblioteca şi arhiva, care ne-au fost con-
fiscate în anul 1948. La toate evenimen-
tele mai importante care au avut loc în 
cadrul celor două Biserici, participarea 
celor doi ierarhi era reciprocă. 

A fost promotorul ecumenismului 
modern în partea de vest a României şi 
nu numai. Privea unitatea Bisericii de 
mâine într-un mod profetic. Era cunoscut 
în toată lumea pentru viaţa şi activitatea 
Sa ca un om al lui Dumnezeu. Plini de 
recunoştinţă pentru tot binele pe care l-a 
făcut Bisericii noastre şi în mod particu-
lar Eparhiei Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolice de Lugoj, Ierarhul, cle-
rul, persoanele consacrate şi credincioşii 
acestei Eparhii roagă pe Cel ce a înviat 
din morţi, Cristos, adevăratul Dumnezeul 
nostru, să dea odihnă veşnică adormitu-
lui serv al lui Dumnezeu Arhiepiscop şi 
Mitropolit Nicolae.

Sincere condoleanţe Mitropoliei 
Banatului şi familiei îndoliate !

În veci pomenirea lui !
†ALEXANDRU MESIAN

Episcop de Lugoj
Episcopia Română Unită cu Roma, 

Greco-Catolică de Lugoj

Mesajul de condoleanțe al 
Academiei Române – Filiala 

Timișoara

Înaltpreasfinţia Sa
Mitropolitul Banatului Dr. Nicolae 

Corneanu, Membru de onoare al 
Academiei Române

Născut la Caransebeş, într-o familie 
de preoţi (tatăl a fost preot la Biserica 
„Sfântul Ioan” din localitate, iar 
unchiul secretar al episcopului Miron 
Cristea, devenit ulterior Patriarhul 
României) la data de 21 noiembrie 
1923, tânărul Nicolae Corneanu 
urmează şcoala primară, gimnaziul şi 
Liceul Traian Doda în Caransebeş. 

În perioada 1942-1946 frecven-
tează, în paralel, cursurile Facultăţii de 
Teologie şi ale Facultăţii de Litere şi 
Filosofie ale Universităţii din 
Bucureşti. După absolvire, se înscrie 
la doctorat avându-l conducător ştiin-
ţific pe eminentul profesor teolog Ioan 
Coman, iar la 30 iunie 1949 susţine 
teza de doctorat cu tema „Viaţa şi 
petrecerea Sfântului Antonie cel Mare. 
Începuturile monahismului creştin pe 
Valea Nilului”, conferindu-i-se titlul 
ştiinţific de Doctor în teologie.

După terminarea studiilor universi-
tare şi doctorale şi până acum, la trecerea 
la cele veşnice, dr. Nicolae Comeanu îşi 
împarte viaţa şi opera între Biserica 
Ortodoxă – păstorind credincioşii săi, 
şcoala teologică ortodoxă, fiind, pe rând, 
profesor la Seminarul teologic din 
Caransebeş şi la Facultatea de Teologie 
din Sibiu, activitatea ştiinţifică, acade-
mică, prin publicarea a numeroase cărţi, 
studii, articole cuvântări – şi activitatea 
de om al cetăţii, spirit ilustru trăitor 



18 Altarul Banatului

contemporan al vieţii frământate, căută-
tor şi promotor al echlibrului interconfe-
sional şi interetnic timişorean, bănăţean 
şi românesc, exemplu de înţelegere a 
concordiei interreligioase pentru mulţi 
înalţii ierarhi ortodocşi români şi nu 
numai. 

În anul 1960 este hirotonoit preot 
de către PF Patriarh Teoctist, în acel 
timp episcop-vicar patriarhal, iar la 15 
decembrie în acelaşi an, Colegiul 
Electoral Bisericesc îl alege episcop al 
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. 

Se călugăreşte la Mănăstirea Cernica 
din apropierea Bucureştiului, la 12 ianu-
arie 1961, păstrând numele de Nicolae, 
iar la data de 15 ianuarie 1961, este 
hirotonit arhiereu în biserica „Sfântul 
Spiridon cel Nou” din Bucureşti de 
către patriarhul Justinian, instalarea în 
funcţia de episcop al Aradului având loc 
la 22 ianuarie al aceluiaşi în catedrala 
episcopală din Arad. La 17 februarie 
1962, Colegiul Electoral al Patriarhiei 
Române, îl alege Arhiepiscop al 
Timişoarei şi Caransebeşului şi 
Mitropolit al Banatului. 

Intronizarea s-a făcut duminică, 4 
martie 1962, în catedrala mitropolitană 
din Timişoara de către patriarhul 
Justinian Marina şi alţi membri ai 
Sfântului Sinod, în prezenţa muItor 
preoţi şi credincioşi din Banat. 

În cuvântarea rostită cu acest prilej, 
IPS Mitropolit Nicolae spunea: „…În 
clipele acestea solemne fac juruinţă în 
faţa Lui Dumnezeu şi a voastră de a nu 
precupeţi nimic pentru împlinirea tuturor 
îndatoririlor ce-mi revin ca arhiereu, 
îndrumător şi conducător al turmei 
duhovniceşti ce mi s-a dat spre păstoriae, 
aşa încât să pot spune mereu, ca altădată 
Cel căruia ne închinăm: „pe cei ce mi i-a 

dat….astfel i-am păzit că n-a pierit nici 
unul dintre ei (Ioan 17,12)”. 

Urmare a neobositelor preocupări 
cărturăreşti, este ales în anul 1992 
membru de onoare al Academiei 
Române. Ca membru de onoare al 
Academiei Române are o prodigioasă 
activitate academică în cadrul Filialei 
Tirnişoara a Academiei Române. 

Prezenţa Domniei Sale în Acadernia 
Română, ţinuta ştiinţifică remarcabilă, 
puntea trainică între ştiinţă şi religie, a 
fost resimţită în permanenţă la toate 
manifestările ştiinţifice prilejuite de 
Zilele Academice Timişorene sau cu 
alte ocazii, Dr. Nicolae Corneanu 
expunând lucrări remarcabile. 

I-a fost acordat titlul de Doctor hono-
ris causa de către Institutul de Teologie 
Protestant din Cluj (1978), Universitatea 
Aurel Vlaicu din Arad (2003), 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
din Timişoara (2003), Universitatea de 
Vest din Timişoara (2003). 

Este cetăţean de onoare al 
Timişoarei.

Azi, 29 septembrie 2014, 
Înaltpreasfinţia Sa a trecut la cele 
veşnice.

Dumnezeu să-l ia în grija Sa!

ACADEMIA ROMÂNĂ,
Filiala Timişoara
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Mesajul de condoleanțe al  
Facultății de Litere,  
Istorie şi Teologie

Universitatea de Vest din 
Timișoara

Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie din cadrul Universităţii de Vest 
din Timişoara îşi exprimă profundul 
regret pentru trecerea în lumea celor 
drepţi a Înaltpreasfinţiei Sale dr. Nicolae 
Corneanu, Arhiepiscop al Timişoarei şi 
Mitropolit al Banatului, personalitate 
care, de aproape o jumătate de veac a 
vegheat, cu înţelepciune şi răbdare asu-
pra sufletelor credincioşilor bănăţeni. 

Viziunea sa a făcut posibilă înfiin-
ţarea şi dezvoltarea şcolii teologice 
timişorene, un pol important de edu-
caţie şi cultură spirituală în mijlocul 
lumii academice din vestul ţării. 

Un pios omagiu din partea: 
Conf. dr. DANA PERCEC, Decan; 
Conf. dr. CODRUȚA GOȘA, Prodecan; 

Conf. dr.VALY CEIA, Prodecan; 
Lect. dr. DUMITRU TUCAN, Prodecan.

Mesajul de condoleanțe al  
Grupului Ecumenic de 
Rugăciune din Camera 

Deputaţilor

30 septembrie 2014

Preasfinţitului Paisie Lugojanul, 
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Timişoarei

Preasfinţia Voastră,
Membrii Grupului Ecumenic de 

Rugăciune din Parlamentul României 
au primit cu profundă durere vestea 

trecerii la cele veşnice a 
Înaltpreasfinţitului Nicolae Corneanu, 
Mitropolitul Banatului.

În acest ceas de doliu pentru 
Biserica Ortodoxă Română, pentru toţi 
credincioşii pe care Înaltpreasfinţitul 
Nicolae i-a păstorit mai bine de jumă-
tate de secol, rămâne veşnic în amin-
tirea noastră, ca o mângâiere luminoasă 
a înaltului ierarh, care a ostenit fără 
preget în slujba oamenilor şi a lui 
Dumnezeu.

Întristaţi, suntem alături de 
Preasfinţia Voastră şi de toţi enoriaşii 
din cuprinsul Mitropoliei Banatului, la 
acest moment de grea încercare, când 
cel ce ne-a păstorit cu vrednicie şi 
iubire este condus pe ultimul drum. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Preşedinte executiv 

Prof. univ. dr. ing. PETRU ANDEA
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Mesajul de condoleanțe al  
Comunității Evreilor din 

Timişoara

Către Mitropolia Banatului,

Comunitatea evreilor Timişoara 
regretă profund plecarea dintre noi a 
IPS Nicolae Corneanu, Mitropolitului 
Banatului, personalitate remarcabilă a 
vieţii religioase şi culturale a Timişoarei. 
A fost un prieten excepţional, o inimă 
caldă şi apropiată, care a pus, în com-
pania regretatului Prim Rabim, Ernest 
Neumann, piatra de temelie a prieteniei 
interconfesionale din acest oraş.

Îi vom păstra mereu amintirea pri-
virii pline de înţelepciune, cuvintelor 
purtătoare de mesaje universale, fap-
telor aflate în beneficiul celor în nevoie 
de sprijin şi alinare.

Sincere condoleanţe! Să-i fie 
memoria binecuvântată!

Dr. LUCIANA FRIEDMANN,
Preşedintă Comunitatea Evreilor 

Timişoara

Mesajul de condoleanțe al  
Brigăzii 18 Infanterie ,,Banat”

Către Arhiepiscopia Timișoarei,
Preasfințitului Episcop-vicar Paisie 

Lugojanul,

Vestea mutării la Domnul a 
Arhipăstorului nostru, Înaltpreasfinţitul 
Părinte Mitropolit dr. Nicolae 
Corneanu, ne-a umplut sufletele de 
tristeţe, întrucât ne despărţim vremel-
nic de o mare personalitate a spiritua-
lităţii şi culturii noastre ortodoxe, de 
cel care mai bine de jumătate de secol, 
cu cinste, cu simţ de responsabilitate 
şi cu dragoste faţă de cei încredinţaţi 
spre păstorire, a vegheat la mântuirea 
credincioşilor bănăţeni.

Personal, în numele militarilor 
Brigăzii 18 Infanterie „Banat” din 
Timişoara, adresez sincere condoleanţe 
tuturor celor care i-au fost apropiaţi 
Înaltpreasfinţiei Sale.

Dumnezeu să-i facă veșnică 
pomenire!

Cu profund regret,
Colonel CRISTIAN DINULICĂ

Comandantul Brigăzii 18 
Infanterie,,Banat”



21Despărţirea de Părintele nostru Arhiepiscop şi Mitropolit

In memoriam,  
Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu

A plecat la Domnul încă un mare 
Dascăl al Bisericii Ortodoxe, Părintele 
Mitropolit Nicolae al Banatului (21 
noiembrie1923-28 septembrie 2014)

Un amfitrion al cunoașterii, al dila-
tării științei căre universalitate, un 
mesager al eticii, prefăcute în morali-
tate, acesta a fost Nicolae Corneanu.

A îndrăgit și a slujit gândirea critică, 
coerentă, elevată, aplicată și s-a străduit 
să arate că teologia Bisericii se înca-
drează, în mod fericit, în paradigmele 
actualelor școli de gândire. Mai mult, a 
respectat discursul modernității, arătând 
însă că teologia, în replică la „tranziti-
vitatea” și „tezismul” contemporanității, 
e un discurs teodiceic, cosmogonic și 
antropogonic solid, coerent și articulat, 
revelat și revelant, întemeietor și mân-
tuitor de suflete...

Ispravnic a fost Mitropolitul 
Nicolae și în activitatea pastoral-misi-
onară, pe care a fundamentat-o pe 
valori confirmate și asumate de 
conștiința civică: pe dragoste, serozi-
tate şi discernământ, pe de o parte, iar 
pe de altă parte, pe sinceritate, discreţie 
şi modestie. Și tot în acest domeniu al 
slujirii, a pus bazele unui construct 
pedagogic impresionant, bazat pe pre-
legeri academice, comunicările și 
alocuțiunile, rostite și scrise, remar-
cându-se prin două note disctinte: 
substanțialitate și originalitate. De ce 
toate acestea? Pentru că, în subsidiarul 
ființei sale au fremătat, pe de o parte, 
bucuriile Duhului, iar pe de altă parte, 
harul lecturii, al unei citiri captivante 
şi fascinante, în același timp.

Asemenea bizantinilor celebri de 
altădată, Arhiereul Nicolae Corneanu a 

fost şi un excelent reprezentat al 
„diplomației” ortodoxe româneşti la 
nivel mondial. A avut, în această înaltă 
responsabilitate, darul și priceperea de 
a aduna, în jurul Adevărului mântuitor, 
teologii tuturor confesiunilor creştine 
– pe protestanți (de diverse orientări), 
şi pe romano-catolici. Iar dialogurile 
derulate în prezența sa stârnesc încă 
admirația tacită a interlocutorilor, 
preopinenții de atunci subscriind 
reverențios la ideile Vlădicului Nicolae!

Natura sa kalokagatiano-filocalică 
l-a plasat în galeria făpturilor aristo-
crate. Cu o fizionomie descălecată 
parcă din estetica misteriosului ange-
lism și secondată de o conștiință racor-
dată la sublimul divin, ilustrul Prelat a 
stârnit, pe bună dreptate, afecțiunea, 
admirația și prețuirea semenilor: a pre-
făcut orice împrejurare într-un festin 
solemn, într-o ambianţa agreabilă; a 
metamorfozat, cu o măiestrie incon-
fundabilă, fie elitismul, fie simplismul 
interlocutorilor într-o bucurie simplă. 
Și cum orice spirit imperial e nelipsit 
de umor, ironia subtilă, de o rafinată 
calitate și zâmbetul senin i-au fost 
mereu aproape, considerându-le – în 
detrimentul butaforiei și a comicului 
necuviincios și trivial – o distincţie 
sufletească, o „înseninare ce apropie 
chipul omului de cel al îngerilor”.
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Nu a considerat dezagreabilă lumea 
de dincolo de ferestrele Palatului 
mitropolitan, ci a admirat-o cu evlavie, 
cu bucurie și cu smerenie. A îndrăgit 
viața, comparând-o cu un interval, cu 
o distanţă ce separă atemporalitatea 
divină de veșnicia noastră, iar din 
credință a făcut un exercițiu colocvial: 
răspunsul prompt și entuziast al omului 
la chemarea lui Dumnezeu.

A fost un luptător. Nu a acceptat 
învingerile. A sfidat până și formele 
tiranice ale suferinței fizice din ultimii 
ani, convins că „Dumnezeu dă omului 
atât cât poate duce”. A înțeles rolul 
educativ și desăvârșitor al necazului. 
A stăruit prin a cere semenilor să aibă 
curajul de-a fi, deopotrivă, încrezători 
în ei înșiși și în incomensurabila dra-
goste a lui Dumnezeu. Și nu a fost nicio 
clipă „terorizat” de mulțimea aminti-
rilor și nici obosit de mărturisirea lor. 
Dimpotrivă, le-a depănat, totdeauna, 
cu farmec, eleganță și sinceritate. A 
folosit memorialul ca suport pentru 
devenire și împlinire, pentru 
desăvârșirea de sine și a altora. Nu a 
fost, deci, un paseist, ci un activist.

Părintele Mitropolit Nicolae a ple-
cat la întâlnirea cardinală cu Domnul, 
la evaluare, la „cântărirea” vredniciei 
oricărei vieți. A plecat temător sau 
surâzător? Dumnezeu ne-o va spune, 
la sorocul potrivit...

Dumnezeu să-l ierte și să-l așeze 
alături de aleșii Săi!

Preot conf. dr. NICOLAE MORAR,
Coordonator al Catedrei de 

Teologie Ortodoxă – 
Universitatea de Vest din 

Timișoara

S-a oprit o inimă mare

În dimineaţa zilei de 29 septembrie 
2014, cu profundă durere am aflat că în 
cursul nopţii, la ora 23:10, a trecut la 
cele veşnice Inaltpreasfinţitul Părinte 
Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit 
al Banatului dr. Nicolae Corneanu, la 
frumoasa vârstă de aproape 91 de ani.

Dintre aceştia 71 de ani i-a împlinit 
întru slujire preoţească, ca diacon, preot 
şi 53 de ani ca arhiereu, din care 52 de 
ani ca mitropolit al Banatului. O mare 
parte a acestei slujiri a fost trăită în anii 
dictaturii comuniste, când Biserica a fost 
obligată să-şi restrângă activitatea. Cu 
toate acestea, în Banat viaţa Bisericii a 
continuat: deşi religia a fost scoasă din 
programa şcolară, a continuat să fie pre-
dată în Biserică. După 1989, activităţile 
Bisericii s-au înmulţit, atât în plan spiri-
tual cât şi în plan social-misionar, deoa-
rece Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicolae 
a reuşit să biruie toate obstacolele ine-
rente unor schimbări atât de profunde.

Astfel, în 2 mai 1991, cu binecu-
vântarea Părintelui Mitropolit, s-a reîn-
fiinţat Societatea Femeilor Creştin-
Ortodoxe din Timişoara, care a 
funcţionat ca şi filială a Societăţii 
Naţionale a Femeilor Ortodoxe din 
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România până în 28 februarie 2005 
când, în Adunarea Generală, s-a hotărât 
constituirea acesteia ca asociaţie cu 
statut juridic propriu.

Înfiinţarea Societăţii Femeilor 
Creştin-Ortodoxe din Timişoara a 
însemnat reluarea unei tradiţii locale, 
în amintirea a două societăţi a femeilor 
ce au funcţionat în oraşul de pe Bega 
până în 1948 – şi anume societatea 
„Sfânta Maria”, a femeilor din parohia 
Iosefin întemeiată de vrednicul de 
pomenire preotul Ioan Imbroane în 
anul 1936, şi societatea „Sf. Ecaterina” 
care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul 
liceului „Carmen Silva” din Timişoara.

Activităţile cultural-religioase şi 
social-caritative ale Societaăţii Femeilor 
Creştin-Ortodoxe din Timişoara s-au 
derulat cu binecuvântarea şi îndrumarea 
Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit 
Nicolae care, atunci când îi permitea 
timpul şi starea sănătăţii, participa la 
toate întâlnirile noastre.

Trecerea Înaltpreasfinţiei Sale la cele 
veşnice înseamnă pentru noi pierderea 
unui părinte duhovnic şi îndrumător 
plin de har, cu o bogată activitate teo-
logică, ştiinţifică, pastoral-misionară, 
filantropică şi ecumenică.

Bunul Dumnezeu să-L odihnească 
cu drepţii în Împărăţia Sa pe al nostru 
Părinte Mitropolit, al tuturor de bine 
voitor şi pururea fierbinte către Domnul 
rugător.

Prof. DOINA SERACIN
Preşedinta Societăţii Femeilor 

Creştin-Ortodoxe
Filiala Timişoara

*
Potrivit rânduielii specifice, pe 

întreaga perioadă până în ziua 
înmormântării, la Catedrala 
Mitropolitană s-au săvârșit slujbe de 
pomenire pentru Mitropolitul Banatului, 
iar clericii, monahii şi monahiile din 
cuprinsul eparhiei au citit neîncetat din 
Psaltire. Slujba de înmormântare a 
Părintelui Mitropolit s-a stabilit pentru 
ziua de miercuri, 1 octombrie, urmând 
a fi săvârşită de către Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, înconjurat de un 
sobor de ierarhi din Sfântul Sinod. 
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie se va 
săvârși de la ora 9:00, urmând ca de la 
ora 11:00 să fie săvârşită prohodirea 
vrednicului de pomenire Mitropolit.

Conform Statutului pentru 
organizare şi funcţionare a Bisericii 
Ortodoxe Române, Locţiitor de 
Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit 
al Banatului este Preafericitul Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, care va fi pomenit la toate 
slujbele din Arhiepiscopia Timişoarei, 
până la alegerea noului chiriarh canonic.

*
Trupul neînsufleţit al 

Înaltpreasfințitului Mitropolit Nicolae 
Corneanu, a fost transportat luni, 29 
septembrie, de la reşedinţa mitropolitană 
la Catedrala Mitropolitană, în cadrul 
unei procesiuni solemne, la care au luat 
parte Preasfinţitul Părinte Paisie 
Lugojanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timişoarei, consilierii şi 
angajaţii de la Centrul eparhial, proto-
popii eparhiei, preoţii din Timişoara, 
oficialităţi locale şi numeroşi credincioşi 
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timişoreni. Alături de clericii şi 
credincioşii timişeni, la slujba de pome-
nire de la Catedrala Mitropolitană au 
participat oficialităţi locale şi centrale, 
în frunte cu dl. Victor Opaschi,  secretar 
de stat pentru Culte şi dl. Nicolae Robu, 
primarul Municipiului Timişoara. De 
asemenea, de față a fost și Preasfințitul 
Episcop Martin Roos, al Episcopiei 
romano-catolice de Timișoara. 

În după-masa aceleiași zile, 
Preasfinţitul Lukian, Episcopul 
Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria 
şi Administrator al Eparhiei Sârbe din 
Timişoara, a săvârşit la căpătâiul 
Mitropolitului Nicolae o slujbă de 
pomenire. Totodată, Preasfinţitul 
Părinte Lukian a transmis mesajul de 
condoleanţe al Preafericitului Părinte 
Irineu, Patriarhul Serbiei, spunând că 
„Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit 
Nicolae, ani buni la rând, a avut grijă 
şi de poporul drept credincios sârb şi 
de slujitorii săi din cuprinsul Episcopiei 
sârbe de Timişoara, fiind acela care a 
hirotonit preoţii sârbi în vreme de 
restrişte, atunci când episcopii sârbi nu 
puteau veni în România, deoarece 
regimul comunist-ateu interzicea 
aceasta. Cu durere în inimă, noi toţi 
suntem alături de fraţii noştri, de 
Biserica Ortodoxă Română, de clericii 

şi credincioşii Mitropoliei Banatului şi 
ne rugăm Bunului şi Milostivului 
Dumnezeu să primească sufletul nobil 
al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit 
Nicolae al Banatului în Împărăţia Sa!”.

În seara zilei de 29 septembrie 
Preasfințitul Episcop-vicar Paisie 
Lugojanul a săvârșit în catedrală, 
împreună cu mai mulți clerici, o slujbă 
de pomenire. 

Până în ziua înmormântării mii de 
clerici și credincioși s-au perindat pe 
la catafalcul Mitropolitului Banatului, 
aflat în catedrala mitropolitană, unde 
s-a citit neîncetat Psaltirea și s-au 
săvârșit mai multe slujbe de 
pomenire. 

*
În dimineaţa  zilei înmormântării, 

la reşedinţa mitropolitană, în prezenta 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
a Preasfinţitului Epicop-vicar Paisie 
Lugojanul şi a Permanenţei Consiliului 
Eparhial, s-a deschis testamentul 
Înaltpreasfinţitului Mitropolit Nicolae 
Corneanu, pe care îl publicăm în 
continuare: 

Mărturie testamentară

Mă aflu la o vârstă înaintată, când 
sunt conştient de apropierea sfârşitului. 
În aceste momente simt nevoia de a 
mărturisi recunoştinţa către 
Atotputernicul Dumnezeu care mi-a 
dăruit o viaţă îndelungată, părinţilor 
care m-au avut în grija lor tot timpul, 
învăţătorilor, profesorilor şi ierarhilor 
care m-au îndrumat, Bisericii care m-a 
ţinut la sânul ei şi bunilor credincioşi 
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care m-au iubit, iar eu i-am 
reprezentat.

De-a lungul anilor am fost diacon, 
preot, monah, ierarh şi profesor, stră-
duindu-mă să împlinesc toate cele 
bineplăcute Domnului. Pe lângă pro-
povăduirea Evangheliei Mântuitorului 
Hristos m-am ostenit să fac numai bine 
tuturor. Nu ştiu în ce măsură am reuşit 
şi de aceea, pentru cele neîmplinite, 
cer Bunului Dumnezeu şi oricui din 
semenii mei iertare.

Pe tot parcursul vieţii am adunat 
bunurile de care aveam nevoie şi mai 
ales cărţi de tot felul, care m-au înţe-
lepţit şi care mi-au luminat calea vieţii. 
De fapt e singurul bun care mi-a apar-
ţinut, la orice altceva renunţând de 
bună voie.

Acum, la încheierea vieţii, doresc 
să se ştie că tot ce mi-a aparţinut, 
inclusiv cărţile şi orice documente sau 
obiecte, le las Bisericii, prin interme-
diul Arhiepiscopiei Timişoarei, celor 
ce-mi urmează.

Rog pe Atotputernicul Dumnezeu să 
contribuie la alegerea unui ierarh 
corespunzător care să continue cele 
întreprinse până acum, spre folosul 
Bisericii şi al credincioşilor.

Timişoara, la 8 septembrie 2011

† Mitropolit Nicolae Corneanu
*

Slujba înmormântării a fost oficiată 
de Preafericitul Părinte Daniel, 
Arhiepiscopul Bucureştilor, 
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, 
Locţiitor de Mitropolit al Banatului şi 

Locţiitor al tronului Cezareei 
Capadociei şi Patriarhul României, în 
ziua de 1 octombrie 2014, în Catedrala 
Mitropolitană din Timişoara.

Înainte de această slujbă s-a oficiat 
după rânduiala înmormântării episco-
pilor în Biserica Ortodoxă Sfânta 
Liturghie Arhierească. Ea a fost oficiată 
de un sobor de ierarhi în frunte cu 
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, 
Mitropolitul Ardealului, iar din soborul 
ierarhilor au făcut parte: ÎPS Serafim, 
Arhiepiscopul Ortodox Român al 
Germaniei, Austriei şi Luxemburgului 
şi Mitropolitul Ortodox Român al 
Germaniei, Europei Centrale şi de 
Nord, ÎPS Timotei, Arhiepiscopul 
Aradului, PS Lukian, Episcopul orto-
dox sârb al Ungariei şi administrator 
al Vicariatului ortodox sârb din 
Timişoara, PS Lucian, Episcopul 
Caransebeşului, PS Sofronie, 
Episcopul Ortodox Român al Oradiei, 
PS Daniil, Episcop-locţiitor al 
Episcopiei Daciei Felix, PS Siluan, 
Episcopul Ortodox Român al Ungariei. 
La slujbă au luat parte clerici, monahi 
şi monahii de la parohiile şi mănăstirile 
din cuprinsul Mitropoliei Banatului, 
studenţi teologi, profesori de Teologie 
şi elevi seminarişti de la instituţiile de 
învăţământ teologic din cele trei eparhii 
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ale Mitropoliei, reprezentanți ai Casei 
Regale a României, oficialităţi locale 
şi centrale, precum şi un număr impre-
sionant de credincioşi din întreg 
Banatul şi nu numai. 

De asemenea, au fost prezenţi 
reprezentanţi ai cultelor şi ale celorlalte 
confesiuni şi denominaţiuni creştine 
din Timişoara şi din alte oraşe impor-
tante ale ţării. Răspunsurile liturgice 
au fost date de corul “Epifania” al 
Protopopiatelor Timişoara I şi II.

După Sfânta Liturghie s-a săvârşit 
slujba înmormântării de Preafericitul 
Părinte Patriarh Daniel alături de care 
au slujit următorii ierarhi: ÎPS Teofan, 
Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Laurenţiu, 
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul 
Ardealului, ÎPS Andrei, Arhiepiscopul 
Vadului, Feleacului şi Clujului şi 
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului, ÎPS Serafim, Arhiepiscopul 
Ortodox Român al Germaniei, Austriei 
şi Luxemburgului şi Mitropolitul 
Ortodox Român al Germaniei, Europei 
Centrale şi de Nord , ÎPS Calinic, 
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, 
ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, 
ÎPS Ioan, Arhiepiscop onorific, 
Episcopul Covasnei şi Harghitei, PS 
Lukian, Episcopul ortodox sârb al 
Ungariei şi administrator al Vicariatului 

ortodox sârb din Timişoara, PS Lucian, 
Episcopul Caransebeşului, PS Sofronie, 
Episcopul Ortodox Român al Oradiei, 
PS Nicodim, Episcopul Severinului şi 
Strehaiei, PS Gurie, Episcopul Devei şi 
Hunedoarei, PS Daniil, Episcop-
locţiitor al Episcopiei Daciei Felix, PS 
Siluan, Episcopul Ortodox Român al 
Ungariei, PS Macarie, Episcopul 
Ortodox Român al Europei de Nord, PS 
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timişoarei. Răspunsurile 
la slujbă au fost date de corala catedralei 
mitropolitane și de grupul psaltic 
Teophoros al Arhiepiscopiei Timișoarei. 

La finalul slujbei, Patriarhul 
României, Preafericitul Părinte Daniel 
a rostit următorul cuvânt:

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile 
Voastre,

Onorați reprezentanți ai 
autorităților locale și centrale,

Onorați reprezentanți ai cultelor 
religioase,

Preacuvioși și preacucernici 
Părinți,

Preacuvioși Părinți și preacuvioase 
Maici,

Iubiți credincioși și credincioase,

Mesajul luminos al Ortodoxiei, 
cuprins în slujba de înmormântare a celor 
răposaţi, arată valoarea supremă a învi-
erii omului pentru a trăi veşnic cu sufletul 
şi cu trupul în Împărăţia lui Dumnezeu 
(cf. Ioan 5, 29 şi I Corinteni 5, 1).

Fiind creat după chipul lui Dumnezeu 
Cel nemuritor (cf. Facerea 1, 27), sufle-
tul omului este nemuritor (cf. Iov 12, 
10; Daniel 5, 23; Ecclesiast 12, 7; 
Matei 22, 31-32; 17, 3-4; Luca 9, 30-32; 
23, 43). Credinţa puternică în Învierea 
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lui Hristos este în Ortodoxie şi credinţă 
puternică în învierea tuturor oamenilor. 
De aceea, Crezul pe care îl mărturisim 
în Biserică se încheie cu aceste cuvinte 
„aştept învierea morţilor şi viaţa vea-
cului ce va să fie”.

Hristos Cel înviat din morţi este 
numit în Sfânta Scriptură „începătură 
(a învierii) celor adormiţi” (I Corinteni 
1, 18) sau „întâi născut între mulţi 
fraţi” (Romani 8, 29), de aceea 
Învierea lui Hristos este vedere duhov-
nicească sau icoană profetică a învie-
rii de obşte a tuturor oamenilor. 

Însă învierea de obşte sau universală, 
la fel ca Învierea lui Hristos, nu este 
revenire la viaţa pământească 
amestecată cu suferinţă şi stricăciune, 
ci începutul unei alte vieţi: viaţa 
cerească şi veşnică pentru suflet şi pen-
tru trup. În acest înţeles Sfântul Apostol 
Pavel spune: „precum toţi (oamenii) 
mor în Adam, aşa vor învia toţi în 
Hristos” (I Corinteni 15, 22), iar, „vrăj-
maşul cel din urmă, care va fi nimicit, 
este moartea” (I Corinteni 15, 26).

Legătura dintre adevărul Învierii lui 
Hristos şi adevărul învierii oamenilor 
este atât de puternică, încât cine nu pri-
meşte adevărul Învierii lui Hristos res-
pinge şi adevărul învierii celei de obşte 
sau universale, iar cine crede în 
Învierea lui Hristos trebuie să mărtu-
risească şi credinţa în învierea 
morţilor.

Vedem, aşadar, că taina Învierii lui 
Hristos şi a omenirii întregi este inima 
Evangheliei propovăduită de Apostoli 
şi temelia credinţei mărturisită de 
Biserică.

Sfânta Scriptură ne învaţă că învi-
erea morţilor se va realiza când Hristos 
va veni cu slavă şi putere multă, ca să 

judece viii şi morţii: „Vine ceasul când 
toţi cei din morminte vor auzi glasul 
Lui (Hristos) şi vor ieşi cei care au 
făcut cele bune, spre învierea vieţii, iar 
cei care au făcut cele rele, spre învie-
rea judecăţii” (cf. Ioan 5, 28-29; cf. 
Matei 16, 27; 25, 31-46; Romani 14, 
10; II Corinteni 5, 10; I Tesaloniceni 
4, 13-17; II Tesaloniceni 1, 7-10).

Lumina care leagă taina învierii 
morţilor, a judecăţii sau a evaluării 
faptelor săvârşite în lume şi bucuria 
vieţii veşnice este lumina însăşi a vieţii 
şi lucrării Bisericii în lume. Cuvintele 
Scripturii ne arată că lumina pe care 
omul o adună în sufletul său nemuritor 
în timpul vieţii pământeşti o ia cu el 
după moartea trupească. Dar această 
lumină nu rămâne cu totul ascunsă 
oamenilor, ci se arată parţial încă din 
timpul vieţii sale pe pământ. Această 
lumină este lumina virtuţilor sau a roa-
delor Duhului Sfânt în om (cf. Galateni 
5, 22-23), este lumina harului dumne-
zeiesc pe care omul credincios l-a făcut 
roditor prin credinţă puternică, prin 
cuvinte ziditoare şi prin faptele iubirii 
milostive şi smerite.

O astfel de lumină, exprimată în 
dragostea de Dumnezeu şi de oameni, 
ne-a arătat-o, prin cuvânt şi faptă, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, 
Mitropolitul Banatului. El s-a născut 
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în ziua de prăznuire a Intrării Maicii 
Domnului în biserică, la data de 21 
noiembrie 1923. Iar astăzi se înmor-
mântează la o altă sărbătoare a Maicii 
Domnului, şi anume Acoperământul 
Maicii Domnului. Între anii 1942-1946 
a urmat cursurile Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Bucureşti. 
După absolvirea facultăţii s-a înscris 
la doctorat, iar în 30 iunie 1949 a sus-
ţinut teza cu titlul: „Viaţa şi petrecerea 
Sfântului Antonie cel Mare. 
Începuturile monahismului creştin pe 
Valea Nilului” sub coordonarea regre-
tatului preot profesor Ioan G. Coman.

A primit îngerescul chip al călugă-
riei la mănăstirea Cernica din apropi-
erea Bucureştilor, la data de 12 ianu-
arie 1961, păstrând numele de Nicolae. 
A fost hirotonit arhiereu în biserica 
„Sfântul Spiridon Nou” din Bucureşti, 
la data de 15 ianuarie 1961, de către 
Patriarhul Justinian Marina şi întro-
nizat în demnitatea de Episcop al 
Aradului, la 22 ianuarie 1961, în 
Catedrala episcopală din Arad.

La data de 17 februarie 1962, a fost 
ales în scaunul vacant de Arhiepiscop 
al Timişoarei şi Caransebeşului şi 
Mitropolit al Banatului. Întronizarea 
a avut loc duminică, 4 martie 1962, în 
Catedrala mitropolitană din Timişoara, 
săvârşită de către Patriarhul Justinian 

Marina şi alţi ierarhi ai Sfântului 
Sinod, în prezenţa multor preoţi şi cre-
dincioşi din Banat.

Din cei aproape 91 de ani ca vârstă 
a Mitropolitului Nicolae Corneanu,  71 
de ani i-a împlinit întru slujire preo-
ţească, fiind hirotonit diacon (1943), 
preot (1960) şi arhiereu (1961). O 
mare parte a acestei slujiri sacerdotale 
a fost trăită în anii dictaturii comu-
niste, când Biserica era controlată şi 
obligată să-şi restrângă activităţile 
sale doar la viaţa liturgică. Totuşi, în 
pofida multor oprelişti, viaţa Bisericii 
a continuat, deoarece credinţa din 
popor a fost mai tare decât ideologia 
ateistă. Iar după schimbările din anul 
1989, activităţile Bisericii s-au inten-
sificat şi multiplicat în plan spiritual 
şi social misionar, deoarece au apărut 
noi şanse, dar şi noi cerinţe şi pro-
bleme în societatea aflată în tranziţie 
spre capitalism, marcată de individu-
alism, prozelitism, secularizare, emi-
graţie şi alte fenomene noi.

Toate aceste aspecte au fost privite 
cu multă atenţie şi responsabilitate de 
către Mitropolitul Nicolae al Banatului, 
care s-a remarcat prin opera sa teolo-
gică şi culturală bogată, cuprinsă în 
28 de volume, rigoarea administrativă 
şi deschiderea spre cooperare cu alţii 
în plan religios, cultural şi social.

Activităţile sale de Arhiepiscop şi 
Mitropolit s-au concretizat în edificii 
noi la Centrul eparhial, la Seminarul 
Teologic din Caransebeş, la protopo-
piate, biserici de mir noi şi mănăstiri 
noi, activitate editorială şi publicis-
tică, înființarea unei Facultăți de 
Teologie, instituții şi programe social-
filantropice, activități cu tineretul, 
relații cu Universități din Banat, relații 
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deosebite cu Casa Regală, cu oameni 
de cultură, cu instituții media etc.

Ca fiu duhovnicesc al eparhiei păs-
torite de Înaltpreasfințitul Părinte 
Nicolae Corneanu, am primit sfat şi 
ajutor părintesc în vremea studiilor 
universitare de la Sibiu şi București. 
Iar pe când eram conferențiar la 
Institutul Ecumenic de la Bossey 
(1980-1988) ne-a adresat în repetate 
rânduri invitaţia de a-i deveni colabo-
rator apropiat, ceea ce s-a realizat în 
februarie 1990, când, la recomandarea 
sa, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române ne-a ales Episcop Vicar al 
Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de 
Lugojanul, fiind hirotonit la 4 martie 
1990 în această Catedrala 
Mitropolitană.

Am admirat atunci disciplina, 
corectitudinea şi ordinea în 
administrația eparhială.

Ierarh venerabil al Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, distins 
om de cultură, promotor al valorilor 
nepieritoare ale credinţei în dialogul 
cu alte Biserici, culturi şi popoare, şi 
susţinător al eforturilor de apropiere 
între creştini, Înaltpreasfinţitul Părinte 
Mitropolit Nicolae Corneanu a primit 
de la Dumnezeu numeroase daruri pe 
care le-a cultivat cu simţul responsa-
bilităţii, oferind şi altora, cu mărini-
mie, bucurii din bucuriile duhului, 
roade ale talantului înmulţit întru 
slava lui Dumnezeu şi spre binele 
Bisericii şi al societăţii.

Perioada de împreună slujire la 
Timişoara şi apoi de împreună slujire 
a Bisericii în cadrul Sfântului Sinod, 
ni-l readuc în amintire ca pe un ierarh 
erudit, cu orizonturi largi, deschis spre 
dialog, elegant în comportament, 

generos cu alţii, dar exigent cu sine şi 
evitând sistematic lauda de sine şi eta-
larea meritelor proprii. Era greu de 
găsit în reşedinţa sa un portret cu chi-
pul său! Impunea respect chiar şi 
atunci când era familiar. În lupta cu 
boala şi suferinţa a fost discret şi mult 
răbdător, biruind adesea durerea 
printr-un puternic simţ al datoriei de-a 
sluji Biserica.

Pentru lumina pe care Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul Nicolae al Banatului o 
lasă acum moştenire spirituală 
Bisericii şi poporului român, cu pro-
fundă recunoştinţă şi preţuire, ierarhi, 
cler şi popor ne rugăm împreună lui 
Dumnezeu, Părintelui luminilor, de la 
Care vine toată darea cea bună şi tot 
darul desăvârşit (cf. Iacob 1, 17) să 
aşeze sufletul său împreună cu drepții, 
în lumina neînserată şi pacea netulbu-
rată a Împărăţiei Preasfintei Treimi, 
în fericirea vieţii cereşti, „unde drepţii 
ca luminătorii vor străluci!”

Veşnica lui pomenire din neam în 
neam!

Apoi a urmat cuvântul 
Preaonoratului Părinte vicar eparhial 
dr. Ionel Popescu, din partea clerului 
și credincioșilor din Arhiepiscopia 
Timișoarei:

 
Preafericite Părinte Patriarh,
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Înaltpreasfințiile și Preasfințiile 
Voastre,

Onorați reprezentanți ai cultelor 
religioase,

Stimate oficialități centrale și 
locale,

Preavenerabilă Adunare Eparhială,
Preacuvioși și preacucernici 

părinți,
Preacuvioase maici,
Îndurerată familie,
Întristați credincioși și credincioase,

Duminică, 28 septembrie 2014, la 
ora 23:10, o veste tristă a străbătut cu 
repeziciune Banatul de la un capăt la 
altul și s-a răspândit imediat, în toată 
țara. Înaltpreasfințitul Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae 
Corneanu, ierarhul care a scris o 
pagină atât de frumoasă în istoria 
Bisericii noastre bănățene, a trecut la 
Domnul, după o perioadă de grea 
suferință, cu câteva săptămâni înainte 
de a împlini venerabila vârstă de 91 
de ani. Catedrala mitropolitană din 
Timișoara, unde Înaltpreasfinția Sa a 
slujit vreme de jumătate de secol și 
toate bisericile eparhiei au arborat 
steagul de doliu, iar clopotele nu au 
vestit, de data aceasta, sosirea ierar-
hului la sfintele slujbe, ci plecarea lui 
la ceruri. Preoții, monahii și 

credincioșii Arhiepiscopiei Timișoarei, 
adunați în sfintele locașuri, înalță 
rugăciuni pentru ierarhul „iubitor de 
străini, iubitor de bine, înțelept, drept, 
cuvios, cumpătat” (Tit 1, 8) care, timp 
de 71 de ani, a slujit „cu timp și fără 
de timp” (2 Timotei 4, 2) „Biserica lui 
Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu 
însuşi sângele Său” (Fapte 20, 28), ca 
diacon, preot, profesor de Teologie, 
secretar, consilier eparhial, episcop 
eparhiot, arhiepiscop și mitropolit.

Cu inimile cernite de durere, încer-
căm acum, în numele familiei, al mem-
brilor Adunării Eparhiale, al clericilor 
și al mirenilor din administrația epar-
hială, al părinților protopopi și stareți 
și al tuturor credincioșilor, să aducem 
un pios omagiu regretatului nostru 
arhipăstor, unul dintre cei mai 
cunoscuți și apreciați ierarhi ai 
Bisericii Ortodoxe Române, eminent 
teolog, traducător de opere patristice, 
om de cultură și personalitate charis-
matică, spirit practic și enciclopedic, 
ecumenist cunoscut în țară și peste 
fruntariile acesteia. Însă, așa după 
cum scria Sfântul Grigorie de Nazianz 
în cunoscutul său „Elogiu funebru al 
lui Chesarie”, „nu vom deplânge pe 
cel plecat dintre noi mai mult decât 
trebuie [...], nici nu-l vom lauda peste 
măsură, deși un discurs închinat lui 
[...] ar fi un dar prețios și foarte potri-
vit pentru omul instruit care a fost 
el...”. Ne vom strădui, așadar, să amin-
tim despre „demnitatea sufletului” 
său, în speranța că vom „aduce mân-
gâierea meritată celor ce plâng și 
suferă”, pentru a îndrepta „gândirea 
tuturor de la cele trupești și trecătoare, 
la cele sufletești și veșnice”.
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Născut la 21 noiembrie 1923, la 
Caransebeș, în familia preotului Liviu 
Corneanu, care a murit de tânăr, 
Nicolae Corneanu își va petrece copi-
lăria alături de mama sa, Elena, care 
i-a insuflat dragostea față de cele 
sfinte și față de valorile spirituale ale 
Bisericii și ale neamului nostru româ-
nesc. O influență benefică a exercitat 
asupra tânărului Nicolae unchiul său, 
diaconul Cornel Corneanu, cărturar 
de seamă al Banatului și om politic 
cunoscut la nivel național, fost 
vicepreședinte al Camerei Deputaților, 
despre care regretatul nostru părinte 
mitropolit vorbea adeseori cu 
admirație și recunoștință.

După finalizarea studiilor la cunos-
cutul liceu „Traian Doda” din 
Caransebeș, Nicolae Corneanu se 
înscrie la Facultatea de Teologie din 
București, ale cărei cursuri le frecven-
tează între anii 1942-1946, perioadă 
în care s-a aplecat, în mod cu totul 
deosebit, asupra studiilor patristice. 
De altfel, vocația teologică a viitorului 
ierarh s-a întrezărit încă din anii 
studenției, când a publicat primele 
articole despre spiritualitatea patris-
tică. Conștientizând că cercetarea ope-
relor Sfinților Părinți nu este posibilă 
fără acumularea unei cunoașteri 
temeinice a filosofiei antice și a limbi-
lor clasice, studentul Nicolae Corneanu 
s-a înscris la Facultatea de Filosofie, 
și apoi, la cea de Litere, secția Filologie 
clasică (1946-1948).

La Crăciunul anului 1943 este hiro-
tonit diacon celib de către episcopul 
Veniamin Nistor al Caransebeșului, în 
anul 1946 obține licența în Teologie și, 
imediat, se înscrie la cursurile de doc-
torat, pe care le finalizează în anul 

1949. Teza de doctorat, „Viața și petre-
cerea Sfântului Antonie cel Mare. 
Începuturile monahismului creștin pe 
Valea Nilului”, elaborată sub îndru-
marea științifică a cunoscutului patro-
log, pr. prof. dr. Ioan G. Coman, a fost 
promovată în data de 30 iunie 1949, 
cu calificativul „magna cum laude”. 
„Foaia Arhidiecezană” a 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a 
Timișoarei și Caransebeșului (nr. 5/ 10 
iunie 1949, p. 7) informa atunci citito-
rii asupra performanței reușite de 
tânărul teolog caransebeșean astfel: 
„Înzestrat cu alese calități intelectuale 
și o rară distincție sufletească, îmbi-
nând erudiția cu curățenia vieții, dem-
nitatea cu blândețea, tânărul doctor în 
Teologie se bucură de unanime simpa-
tii în Arhiepiscopia noastră. De aceea, 
promovarea P. C. Sale la cel mai înalt 
titlu academic a umplut de bucurie 
sufletul celor care-l cunosc. 
Transmitem, și pe această cale, P. C. 
Arhidiacon Nicolae Corneanu sincere 
felicitări”.

Reîntors în Banatul natal, proaspă-
tul doctor în Teologie funcționează ca 
profesor la Academia Teologică din 
Caransebeș până la desființarea aces-
teia și a Episcopiei Caransebeșului, 
apoi ocupă funcțiile de secretar, referent 
principal și consilier cultural la 
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Arhiepiscopia Timișoarei și 
Caransebeșului. În acești ani, a conti-
nuat activitatea științifică și de cerce-
tare teologică, publicând numeroase 
articole și studii în periodicele 
bisericești bănățene, care așteaptă să 
fie adunate în volum. Din anul 1956, 
revine ca profesor la Seminarul teologic 
din Caransebeș, iar la 1 martie 1959 
devine conferențiar universitar la 
Institutul teologic de Grad universitar 
din Sibiu. Dăruit de Părintele ceresc cu 
mulți talanți, arhid. conf. Nicolae 
Corneanu s-a remarcat ca un cadru 
didactic foarte bine pregătit, serios, ale 
cărui prelegeri de înaltă ținută acade-
mică, extrem de concise, bogat docu-
mentate și însoțite de o bibliografie 
impresionantă, erau ascultate cu interes 
de către studenți, ceea ce a contribuit, 
în mod evident, la sporirea prestanței 
dobândite la București, Caransebeș și 
Timișoara.

Calitățile intelectuale și morale, cul-
tura teologică și laică, prestigiul științific 
confirmat de numeroasele materiale 
publicate, l-au adus în atenția ierarhiei 
superioare bisericești, așa încât, în luna 
august a anului 1960, va fi hirotonit preot 
de către viitorul patriarh, Teoctist 
Arăpașu, pe atunci episcop vicar patriar-
hal, iar la 15 decembrie, același an, 
Colegiul Electoral Bisericesc îl alege 

episcop al Aradului, Ienopolei și 
Hălmagiului. S-a călugărit la mănăstirea 
Cernica, la 12 ianuarie 1961, păstrând 
numele de Nicolae, și a fost hirotonit arhi-
ereu în biserica „Sfântul Spiridon Nou” 
din București, la 15 ianuarie 1961, de 
către patriarhul Justinian Marina, împre-
ună cu alți doi ierarhi, instalarea în isto-
ricul scaun episcopal al Aradului având 
loc la 22 ianuarie, același an. După 
numai un an de păstorire la Arad, a fost 
ales de Colegiul Electoral Bisericesc în 
înalta demnitate de Arhiepiscop al 
Timișoarei și Caransebeșului și de 
Mitropolit al Banatului. Instalarea 
Înaltpreasfinției Sale s-a făcut duminică, 
4 martie 1962, în catedrala mitropolitană 
din Timișoara, de către patriarhul 
Justinian Marina și alți membri ai 
Sfântului Sinod, în prezența multor preoți 
și credincioși din Banat. În cuvântarea 
rostită cu acel prilej, regretatul nostru 
mitropolit spunea: „... în clipele acestea 
solemne fac juruință în fața lui Dumnezeu 
și a voastră de a nu precupeți nimic întru 
împlinirea tuturor îndatoririlor ce-mi 
revin ca arhiereu, îndrumător și condu-
cător al turmei duhovnicești ce mi s-a dat 
spre păstorire, așa încât să pot spune 
mereu, ca altădată Cel Căruia ne închi-
năm: «pe cei ce Mi i-ai dat... astfel i-am 
păzit că n-a pierit niciunul dintre ei» (Ioan 
17, 12)”.

Devenit mitropolit al Banatului, 
luminatul nostru ierarh valorifică pre-
gătirea teologică și culturală de 
excepție și cunoștințele în domeniul 
limbilor clasice, în scopul continuării 
activității științifice și de cercetare în 
arealul vast al Teologiei, și, mai ales, 
al vechii literaturi creștine. Având o 
capacitate de muncă ieșită din comun, 
mitropolitul Nicolae „a făcut din 
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noapte zi”, lucrând mereu până către 
ora 4 dimineața, după cum spun 
apropiații săi, acest efort concreti-
zându-se în cele 28 de cărți publicate, 
în care abordează problemele majore 
ale Teologiei și ale lumii. La acestea 
se adaugă sutele de studii, articole, 
comunicări, traduceri, referate, recen-
zii, pe teme de Îndrumări misionare, 
Istorie bisericească, Teologie sistema-
tică, biblică și practică, publicate în 
țară și în străinătate. Mai presus de 
toate însă trebuie subliniată contribuția 
remarcabilă a mitropolitului academi-
cian Nicolae Corneanu la dezvoltarea 
studiilor patristice românești, dragos-
tea și interesul său față de Părinții 
Bisericii, finalizându-se cu întocmirea 
unor volume extrem de importante, 
care pun în lumină „gândirea, spiritu-
alitatea, psihologia, istoria, sociolo-
gia, poezia și filologia patristică”.

 „Părinții Bisericii - scria ierarhul 
cărturar Nicolae Corneanu - au apro-
fundat într-așa chip Sfânta Scriptură, 
încât tâlcuirea lor e și astăzi valabilă, 
iar învățătura pe care ne-au lăsat-o, înte-
meiată pe Biblie, formează adevăratul 
crez creștin. [...] Sfinții Părinți, urmând 
lui Hristos, prin nevoințe vrednice de 
admirat și prin eroică renunțare la tot ce 
este rău, au urcat piscuri de perfecțiune 
[...], scopul suprem ce-l urmăreau era 
acela de a se mântui prin, și deodată, cu 
semenii lor. [...] Pentru toate cele acum 
spuse și prin multe altele, Sfinții Părinți 
sunt pentru noi temei în cele ale credinței 
și dascăli în cele ale vieții”.

Opera mitropolitului Nicolae este 
încununată de traducerea și tâlcuirea 
lucrării Sfântului Ioan Sinaitul, „Scara 
Raiului”, tipărită până acum în 8 
ediții, ce însumează peste 40.000 de 

exemplare vândute. „Scara - scria 
Înaltpreasfinția Sa - rezumă întreaga 
spiritualitate patristică de până la ea; 
și nu numai că o rezumă, ci o sistema-
tizează, punând-o sub semnul unui 
simbol foarte sugestiv: acela al 
urcușului și al treptelor pe care, 
suindu-le, oricine poate ajunge la 
desăvârșire”. Dorind ca această admi-
rabilă lucrare să rămână pentru tot-
deauna în patrimoniul teologic al 
Arhiepiscopiei Timișoarei, spre a fi de 
folos duhovnicesc teologilor, preoților, 
monahilor și credincioșilor, ierarhul 
nostru cărturar a cedat, în urmă cu 
mai mulți ani, toate drepturile de autor 
ale „Scării”, Centrului eparhial.

Urcând aceleași trepte ale cercetă-
rii teologice, ierarhul nostru bănățean 
a publicat și alte lucrări necesare 
instruirii credincioșilor în dreapta 
credință a Bisericii și cu privire la tre-
cutul istoric al Banatului, fără a 
negrija problemele de actualitate, cum 
sunt cele referitoare la bioetică, gene-
tică și ecologie. Abordarea unor astfel 
de teme nu se pierde în dezbateri abs-
tracte și sterile, ascunse posibilității 
de pătrundere, înțelegere și aplicare 
ale omului contemporan, ci prezintă 
soluții și modalități de orientare prac-
tice într-o lume secularizată și 
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desacralizată și în consens cu doctrina 
Bisericii noastre.

Spre a pune la îndemâna preoților 
materiale omiletice, părintele mitropolit 
a editat câteva volume de predici la 
duminici și sărbători, la cununii și 
înmormântări, multe dintre acestea 
fiind publicate și în revista „Mitropolia 
/ Altarul Banatului”. În acest context, 
trebuie subliniată, de altfel, purtarea de 
grijă deosebită a luminatului nostru 
arhipăstor față de revista mitropolitană, 
de calendarul almanah al Arhiepiscopiei 
și de foaia „Învierea”, care, datorită 
Înaltpreasfinției Sale, apăreau întot-
deauna fără întârziere, oferind cititori-
lor un bogat material instructiv, infor-
mativ și ziditor de suflet.

Om de școală și de carte, mitropolitul 
timișorean a colaborat cu diferite mate-
riale și la publicațiile laice „Orizont” 
(Timișoara), „Gândirea” (Sibiu), 
„Academica” și „Jurnalul literar” 
(București), fiind, de asemenea, prezent 
adesea la emisiunile posturilor locale, 
naționale și internaționale de radio și 
televiziune, iar, în ultimii ani, și la radi-
oul și televiziunea „Trinitas” ale 
Patrarhiei Române. Cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinției Sale a fost înființat, de 
altfel, studioul local de radio „Învierea” 
al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Părintele mitropolit, de care ne 
despărțim acum cu adâncă părere de 
rău, este cunoscut în lumea teologică 
internațională datorită implicării sale 
eficiente în mișcarea ecumenică și a 
deschiderii arătate față de celelalte 
culte ori confesiuni, a dialogului per-
manent cu toate confesiunile creștine 
din Banat și cu comunitatea izraelită. 
Ierarhul nostru a promovat, vreme de 
50 de ani, un ecumenism practic, bazat 
pe întâlniri de rugăciune și pe organi-
zarea de către reprezentanții  tuturor 
confesiunilor a unor acțiuni comune, 
menite să contribuie a cunoașterea și 
mărturisirea Evangheliei în ziua de azi. 
Autoritatea și competența sa în acest 
demers sunt confirmate de participarea 
la numeroase întruniri teologice cu 
caracter ecumenic în țară și în străină-
tate. Amintim aici că, între anii 1978-
1981, a activat ca membru în Comitetul 
central al Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor, a fost apoi vicepreședinte al 
Conferinței creștine pentru pace, cu 
sediul la Praga, și a avut o strânsă cola-
borare cu Institutul ecumenic „Pro ori-
ente” de la Viena, între anii 1975-2012 
fiind membru în Asociația internațională 
de studii patristice.

Înaltpreasfinția Sa a răspuns, o anu-
mită perioadă de timp, în calitate de 
exarh, de comunitățile ortodoxe române 
de peste hotare, prilej cu care a efectuat, 
de mai multe ori, vizite canonice în 
Statele Unite al Americii și Canada, 
Europa Occidentală, Australia și Noua 
Zeelandă. De asemenea, a făcut parte 
din delegațiile Patriarhiei Române care 
au vizitat Bisericile surori ortodoxe, 
Bisericile vechi orientale și a fost 
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delegat la instalarea papilor Ioan Paul 
I și Ioan Paul al II-lea.

Părintele nostru mitropolit a păsto-
rit, cu multă dragoste, pe frații noștri 
ortodocși români din Banatul sârbesc, 
fiind mereu prezent în mijlocul lor, atât 
la sfințiri de biserici, cât și cu alte pri-
lejuri, mai ales la manifestările cultu-
rale, aceleași relații de frățietate culti-
vându-le și cu ierarhii și clericii 
Patriahiei Sârbe din acele părți și din 
Timișoara. De altfel, Înaltpreasfinția Sa 
s-a îngriit, din rațiuni pastorale, de 
înființarea Episcopiilor ortodoxe pentru 
românii din Serbia și Ungaria, sufra-
gane, o vreme, Mitropoliei Banatului și 
a colaborat îndeaproape cu Episcopia 
Romano-Catolică din Timișoara, cu 
Episcopia Greco-Catolică din Lugoj, cu 
parohiile evanghelică și reformată din 
orașul nostru, cu comunitatea izraelită 
și cu confesiunile neoprotestante.

Activitatea teologică, științifică, 
culturală și ecumenică a mitropolitului 
Nicolae Corneanu este dublată de una 
la fel de bogată pe plan pastoral-misi-
onar, filantropic și administrativ-bise-
ricesc, pentru care îi aducem acum 
prinosul sentimentelor noastre de dra-
goste fiască și de aleasă recunoștință. 

Sub înțeleapta arhipăstorire a ierar-
hului nostru bănățean au primit darul și 
harul hirotoniei sute de tineri teologi și 
au fost încadrați la parohie, în vremurile 
grele ale dictaturii comuniste-atee, mulți 
preoți foști deținuți politic, au fost con-
struite ori renovate nenumărate biserici 
și case parohiale, a fost extinsă clădirea 
Centrului eparhial, s-au construit sedii 
noi pentru Seminarul teologic din Caran-
sebeș, pentru tipografia eparhială și 

pentru oficiile protopopiatelor din Făget, 
Sânnicolau Mare și Timișoara, au fost 
reînființate așezămintele monahale de la 
Timișeni, Cebza și Partoș și s-au înființat 
unele noi la Cenad, Pietroasa Mare, 
Fârdea, Dobrești și Ierșnic. Pentru pro-
tejarea obiectelor de patrimoniu din 
Arhiepiscopia Timișoarei și 
Caransebeșului au fost organizate 
colecțiile de artă bisericească de la 
Reșița, Lugoj și catedrala mitropolitană 
și au fost renovate multe biserici monu-
ment istoric.

În toată activitatea sa, vrednicul de 
pomenire, mitropolitul Nicolae 
Corneanu, a fost preocupat de 
pastorația credincioșilor, de completa-
rea parohiilor vacante cu tineri pe care 
i-a trimis să studieze Teologia la 
Seminarul din Caransebeș și la 
Facultatea din Sibiu. Absolvenții care 
au obținut rezultate foastre bune la 
învățătură au fost chemați de părintele 
mitropolit să ocupe funcții în 
administrația bisericească, să devină 
cadre didactice la Seminarul din 
Caransebeș și la Facultatea din Sibiu, 
unii au fost trimiși la studii postuniver-
sitare în străinătate, alții fiind 
recomandați pentru treapta arhieriei.

Sectorul filantropic a beneficiat de 
sprijinul total al mult milostivului 
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nostru părinte duhovnicesc. Asemenea 
sfântului al cărui nume îl poartă, a 
săvârșit știute și neștiute fapte de filan-
tropie, sub părinteasca sa purtare de 
grijă au fost derulate nenumărate pro-
iecte de asistență socială, unele 
finanțate de asociații ori fundații uma-
nitare din străinătate, au fost reînființate 
și dezvoltate instituții social-caritative 
precum: cantine sociale, așezăminte 
pentru persoane traficate și copii sero-
pozitivi, case de tip familial, servicii 
rezidențiale pentru vârstnici și de îngri-
jire la domiciliu, centre de prevenire a 
abandonului școlar, de consiliere și de 
pregătire profesională, intreprinderi 
sociale destinate integrării foștilor 
deținuți. Menționăm, totodată, că spi-
talele, penitenciarul, unitățile militare, 
de jandarmerie au primit sprijin pentru 
o bună păstorire a bolnavilor, militari-
lor, deținuților și a persoanelor aflate 
în dificultate. Dragostea părintească a 
arhiereului nostru s-a revărsat în chip 
pilduitor asupra păstoriților săi atunci 
când apele dezlănțuite au lăsat fără 
case sute de familii din Banat. Centrul 
eparhial, în parteneriat cu Televiziunea 
Română și cu alte instituții, a renovat 
sau a construit din temelii zeci de 
locuințe în localitățile afectate, precum 
și o școală în parohia Ionel, cu 

binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale 
fiind oferite sinistraților importante 
cantități de alimente, haine, materiale 
de construcții și sume mari de bani. La 
toate acestea se adaugă multele fapte 
de filantropie săvârșite în taină de către 
părintele nostru mitropolit pentru cei 
aflați în lipsuri și nevoi, și, mai ales 
pentru bolnavii internați în spitalele de 
neuro-psihiatrie din Gătaia și Jebel.

Climatul democratic de după 1989 
i-a oferit ierarhului cărturar de la 
Timișoara posibilitatea de a înființa 
două instituții de învățământ teologic 
pentru pregătirea preoților eparhiei: 
clasele de Teologie din cadrul Liceului 
Pedagogic „Carmen Sylva” și 
Facultatea de Teologie din cadrul 
Universității de Vest, ambele bucu-
rându-se permanent de atenția sa, atât 
în ceea ce privește procesul instructiv-
educativ, cât și în ceea ce privește alo-
carea de fonduri bănești pentru dotarea 
cu cele necesare activității didactice.

Prestigiul științific al luminatului 
mitropolit de la Timișoara, contribuția 
sa la dezvoltarea studiilor patristice și 
la promovarea culturii, au fost apreci-
ate așa cum se cuvine, astfel că, 
Academia Română l-a ales ca membru 
de onoare, la 10 noiembrie 1992, în 
același an devenind și membru al 
Uniunii Scriitorilor. De asemenea, i s-a 
acordat titlul de Doctor honoris causa 
din partea Institutului Protestant din 
Cluj-Napoca (1978), a Universității 
„Aurel Vlaicu” din Arad (2003), a 
Universității de Medicină și Farmacie 
din Timișoara și a Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară 
a Banatului (2003), precum și a 
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Universității de Vest din Timișoara 
(2003). Președinte de onoare al mai 
multor asociații și fundații, între care 
s-a aflat și ASTRA, ierarhul bănățean 
a fost desemnat cetățean de onoare al 
municipiilor Timișoara, Lugoj și 
Caransebeș. Grupul pentru Dialog 
Social i-a oferit premiul „pentru 
întreaga viață închinată adevărului, 
dreptății și libertății” (1997). În anul 
2000 i s-a conferit din partea președinției 
României ordinul național „Pentru 
Merit” în grad de Mare Cruce, iar în 
anul 2005 a fost nominalizat de 
Departamentul de Stat S.U.A. ca „per-
sonalitate de excepție a României con-
temporane”. Peste numai doi ani, 
Consiliul Județean Timiș i-a decernat 
premiul „Pro cultura timisensis”, iar 
în anul 2008 a primit din partea 
Majestății Sale, Regele Mihai I, ordinul 
„Crucea Casei Regale a României”, iar 
în anul 2013 i s-a conferit înalta 
distincție regală „Nihil sine Deo”.

A rânduit, așadar, bunul Dumnezeu 
să fim arhipăstoriți de către un ierarh 
înțelept și înțelegător, neîntrecut în 
lucrarea administrativ-bisericească și 
una din figurile luminoase ale Teologiei 
românești contemporane, personalitate 
completă și complexă care, prin simpla-
i prezență, impunea respect și admirație.

Viața bisericească din Banat s-a 
confundat, de altfel, în ultimii 52 de ani, 
cu cea a regretatului nostru ierarh, „om 
deplin al culturii române - cum îl numea 
cineva - pe care se cuvine să-l contem-
plăm cu recunoștință și să-l apreciem 
la justa-i, consacrată valoare”.

Fiu al Banatului, foarte iubit de 
preoți, de monahi și de credincioși pen-
tru talanții dăruiți de Dumnezeu, părin-
tele nostru mitropolit a avut o putere de 
muncă ieșită din comun, datorită căreia 
oferit cercetătorilor, clericilor, 
credincioșilor, studenților teologi și ele-
vilor seminariști lucrări de înaltă ținută 
științifică și de folos duhovnicesc. La 
curent cu toate noutățile apărute în 
domeniul Teologiei, al științei și al cer-
cetării, al învățământului și al culturii 
universale, pe care le-a valorificat în 
sute de articole, unele semnate cu pse-
udonim, apărute în cele două volume 
masive intitulate „Pe baricadele presei 
biseriești”, Înaltpreasfinția Sa și-a făcut 
timp și pentru a răspunde personal și 
într-un mod inconfundabil la miile de 
scrisori primite din țară și din străină-
tate, fiind pretutindeni apreciat pentru 
promptitudinea și acuratețea redactării 
scrisorilor și pentru punctualitatea 
impecabilă.

Orator și slujitor de excepție, foarte 
bun cunoscător al plaiurilor bănățene, 
al tradițiilor și al datinilor locale, al 
parohiilor și al așezămintelor 
mănăstirești, exigent cu sine însuși și cu 
colaboratorii, deschis și sobru, blând și 
autoritar, având un remarcabil simț al 
umorului și o putere de sinteză demnă 
de admirat, vrednicul nostru părinte 
duhovnicesc stăpânea în mod impecabil 
arta dialogului, fapt ce l-a ajutat să sta-
bilească relații ecumenice și de bună 
colaborare cu toate confesiunile creștine 
din Banat și cu comunitatea izraelită, 
prietenia sa cu reputatul prim rabin 
Ernest Neumann fiind de notorietate.
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Casa regală a României, față de 
care a avut profunde sentimente de 
respect și de aleasă considerație, 
ASTRA bănățeană, Adunarea și 
Consiliul Eparhial, oficiile 
protopopești, mănăstirile, Asociația 
Studenților Creștin Ortodocși și Liga 
tinerilor ortodocși din Timișoara și 
Lugoj, Societatea femeilor creștin-
ortodoxe din Timișoara și Asociația 
„Oastea Domnului”, Asociația 
„Memorialul Revoluției” și toți 
revoluționarii timișoreni, mediul aca-
demic local, Uniunea Scriitorilor, fili-
ala locală, universitățile din Banat, 
radioul și televiziunile locale și 
naționale, autoritățile județene și 
locale, și, nu în ultimul rând, frații 
români din Banatul sârbesc și din 
Valea Timocului se înscriu în rândul 
instituțiilor bisericești și laice și al 
personalităților pe care le-a sprijinit 
moral și material și cu care 
Înaltpreafințitul Părinte Dr. Nicolae 
Corneanu, Arhiepiscop al Timișoarei 
și Mitropolit al Banatului, a statornicit 
relații de frumoasă și rodnică colabo-
rare, pentru mai binele Bisericii și al 
credincioșilor încredințați spre păsto-
rire. Așadar, iubitul nostru arhipăstor 
a muncit din greu în ogorul Bisericii, 

al Teologiei, al cercetării, al științei și 
al ecumenismului, cu nădejdea că va 
avea „plată multă la ceruri”.

În ultimii ani, și mai ales în ultimele 
luni de zile, neputințele Părintelui 
nostru mitropolit s-au înmulțit, bolile 
de care suferea de zeci de ani s-au 
agravat, însă Înaltpreasfinția Sa nu s-a 
plâns niciodată de nimic.  Știa că viața 
sa este în mâinile lui Dumnezeu și că 
de la El vin „toată darea cea bună și 
tot darul cel desăvârșit”. Vârsta 
înaintată și suferința fizică nu l-au putut 
împiedica să lucreze, să primească în 
audiență și să răspundă oricărui apel 
telefonic, la orice oră din zi și din 
noapte. Mai avea încă multe de spus și 
de înfăptuit, însă trupul nu l-a mai 
ajutat și neputințele l-au copleșit. 
Înainte de a fi internat, pentru câteva 
zile, în spital și-a cerut iertare de la 
Preasfințitul Părinte Episcop-vicar și 
de la maica Mihaela, așa cum de multe 
ori și-a cerut de la toți colaboratorii 
săi, exprimându-și dorința de a rămâne 
„acasă” și încurajându-i astfel: „Există 
un sfârșit, dar există și un început!”

Acum ne este foarte greu să înțelegem 
că arhiereul „iubit de toți pentru modes-
tia sa”, cum spunea sfântul Grigorie de 
Nazianz, care ne-a arhipăstorit vreme 
de 52 de ani și de la care ne-a rămas o 
moștenire teologică și culturală atât de 
bogată, care „a suferit cu noi în slăbi-
ciunile noastre” (Evrei 4, 15), a plecat 
pe „cărarea Împărăției”, ca să pri-
mească „o slujire mai osebită” (Evrei 
8, 6) în ceruri.

Cu credința că despărțirea noastră 
este doar temporară și cu convingerea 
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că părintele nostru mitropolit, cât a 
fost în viață, a luptat „lupta cea bună” 
pentru care va primi „cununa 
dreptății” (II Timotei 4, 7-8), adresăm 
un cuvânt de aleasă mulțumire și de 
sinceră recunoștință medicilor și per-
sonalului medical care a fost alături 
de Înaltpreasfinția Sa în această peri-
oadă de suferință, maicilor care l-au 
îngrijit cu filială dragoste, familiei și 
marii familii a credincioșilor bănățeni, 
atât de atașați de dânsul, sărutăm cu 
dragoste și recunoștință mâinile care 
ne-au binecuvântat mai bine de jumă-
tate de secol, Evanghelia pe care a 
propovăduit-o și a interpretat-o în 
lumina învățăturii Sfinților Părinți și 
înălțăm pentru sufletul său smerita și 
nevrednica nostră rugăciune: „Întâi 
pomenește, Doamne, în împărăția Ta 
cerească, pe Înaltpreasfințitul 
Părintele nostru Arhiepiscop și 

Mitropolit Nicolae și așază sufletul lui 
bun și blând, iertător și smerit, împre-
ună cu toți sfinții care din veac au 
împlinit cuvântul adevărului Tău”.

Veșnică să fie pomenirea lui din 
neam și până în neam!   

După înconjurarea catedralei și ros-
tirea ecteniilor în patru stări, s-a pre-
zentat onorul gărzii și s-au tras 21 de 
salve, apoi Înaltpreasfinţitul Mitropolit 
Nicolae Corneanu a fost înhumat în 
gropniţa din subsolul Catedralei 
Mitropolitane din Timișoara, acolo 
unde mai odihnește și trupul 
Mitropolitului dr. Vasile Lazarescu, 
decedat în anul 1969.

Bunul Dumnezeu să îi facă parte de 
veșnică odihnă cu toți drepții Săi! 

Redacţia




