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La sărbătoarea „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, 21 noiembrie 2013, 
Întâistătătorul Arhiepiscopiei Timişoarei, Înaltpreasfinţia Sa Dr. Nicolae 
Corneanu, Mitropolitul Banatului, aniversează, prin purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu, 90 de ani de viaţă. Acest popas aniversar este nimerit, aşadar, pentru 
a evoca personalitatea ierarhului bănăţean care, prin viaţa, opera şi activitatea 
sa pastoral-misionară, culturală, teologică-didactică, social-filantropică şi ecu-
menică a marcat, mai bine de jumătate de secol, viaţa bisericească a Banatului.

Născut la 21 noiembrie 1923 în Caransebeş, din părinţii Elena şi Liviu, 
preot la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din oraş, Nicolae Corneanu a urmat 
cursurile cunoscutului liceu „Traian Doda”, apoi pe cele ale Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti (1942-1946), fiind concomitent şi student al Facultăţii 
de Filozofie, apoi al celei de Litere, secţia Filologie clasică (1946-1948). La 
vârsta de numai 26 de ani devine doctor în Teologie, teza sa, coordonată de 
renumitul patrolog Ioan G. Coman, având titlul „Viaţa şi petrecerea Sfântului 
Antonie cel Mare. Începuturile monahismului creştin pe Valea Nilului”  1.

După o activitate didactică de câţiva ani la Academia Teologică şi la Seminarul 
teologic din Caransebeş şi administrativ-bisericească la sectorul cultural al 
Arhiepiscopiei Timişoarei, datorită pregătirii ştiinţifice şi teologice de excepţie, 
concretizată prin numeroase studii, articole, recenzii etc., publicate în foile şi revis-
tele bisericeşti, la 1 martie 1956, diaconul Nicolae Corneanu este numit conferenţiar 
universitar la catedra de Îndrumări misionare a Institutului  Teologic de grad uni-
versitar din Sibiu, în această calitate predând Teologia simbolică şi Limba greacă.

Talanţii cu care l-a înzestrat Tatăl ceresc l-au recomandat, însă, pe tânărul 
teolog pentru slujirea arhierească, aşa încât în anul 1960 a fost hirotonit preot, 
la 12 ianuarie 1961 a intrat în cinul monahal la mănăstirea Cernica, iar la 15 
decembrie, acelaşi an, este ales episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. 
Peste un an şi o lună, respectiv la 17 februarie 1962, acelaşi for bisericesc îl 
alege în scaunul vacant de Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi de 
Mitropolit al Banatului, instalarea noului ierarh fiind făcută de către patriarhul 
Justinian Marina duminică, 4 martie 1962, în prezenţa unor membri ai Sfântului 

1  Ed. Amarcord, Timişoara, 1998.



Sinod, a multor preoţi şi credincioşi din Banat. În cuvântarea rostită cu acel 
prilej, Înaltpreasfinţia Sa spunea: „ … în clipele acestea solemne fac juruinţă 
în faţa lui Dumnezeu şi a voastră de a nu precupeţi nimic întru împlinirea 
tuturor îndatoririlor ce-mi revin ca arhiereu, îndrumător şi conducător al turmei 
duhovniceşti ce mi s-a dat spre păstorire, aşa încât să pot spune mereu, ca 
altădată Cel căruia ne închinăm: „pe cei pe care mi i-ai dat […] astfel i-am 
păzit că n-a pierit nici unul dintre ei” (Ioan 17, 12)  2.

Devenit mitropolit al Banatului, Nicolae Corneanu valorifică pregătirea 
teologică de excepţie printr-o activitate intensă de cercetare materializată în 
numeroasele materiale publicate în ţară şi în străinătate şi prin volumele de 
studii extrem de importante pentru gândirea, spiritualitatea, psihologia, istoria, 
sociologia, poezia şi filologia patristică.

Bogata activitate teologico-ştiinţifică a ierarhului cărturar Nicolae Corneanu 
este întregită de una la fel de importantă pe plan pastoral-misionar, filantropic, 
administrativ-gospodăresc şi ecumenic, de care ne vom ocupa în continuare 
şi care l-a făcut cunoscut însă în lumea teologică internaţională pentru deschi-
derea pe care o arată faţă de celelalte culte şi dialogul permanent cu toate 
confesiunile creştine din Banat şi cu comunitatea izraelită. Ierarhul bănăţean 
promovează, de peste cincizeci de ani, un ecumenism practic bazat pe întâlniri 
de rugăciune şi pe organizarea de către reprezentanţii tuturor confesiunilor a 
unor acţiuni comune menite să promoveze cunoaşterea şi mărturisirea 
Evangheliei în ziua de azi. Autoritatea şi competenţa sa în acest domeniu sunt 
confirmate de participarea la numeroase întruniri teologice şi cu caracter ecu-
menic în ţară şi în străinătate, prilej cu care a susţinut diferite prelegeri, comu-
nicări şi referate publicate în revistele de specialitate din ţară şi de peste hotare. 
Astfel, în anul 1962 este ales membru permanent al „Grupului de studii patris-
tice” înfiinţat de Comisia „Credinţă şi constituţie” a Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor, iar între anii 1978-1981 a activat ca membru în Comitetul central 
al Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi a fost delegat de Patriarhia Română 
la instalarea papilor Ioan Paul I şi Ioan Paul II. De asemenea, a făcut parte din 
delegaţiile Bisericii noastre care au vizitat: Patriarhia Bulgară (1966), Bisericile 
vechi-orientale din Armenia, Egipt, Etiopia şi Siria (1969, 1979, 1997), 
Patriarhia Rusă (1971), Biserica Greciei (1971), Biserica romano-catolică din 
Belgia (1972), Biserica luterană din Suedia (1987), Patriarhia Ecumenică 
(1978, 1981, 1989), Patriarhia Sârbă (1981, 1995), Patriarhia Alexandriei 
(1998) şi Patriarhia Ierusalimului (2000). A mai participat la diferite întâlniri, 
congrese, conferinţe cu caracter teologic şi ecumenic în: S.U.A., Germania, 
Anglia, Danemarca, Franţa, Finlanda, Elveţia, Cehoslovacia.

În anul 1961 a participat la lucrările Adunării Generale a Conferinţei Creştine 
pentru pace cu sediul la Praga şi la Simpozionul Internaţional Căutarea păcii 

2  A se vedea: rev. „Mitropolia Banatului”, anul XII, nr.1-4, ianuarie-aprilie 1962, p. 40-41.



dincolo de diferenţele ideologice (1980), iar între anii 1978-1981 a activat ca 
membru în Comitetul central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Înaltpreasfinţia 
Sa a fost ales apoi vicepreşedinte al Conferinţei creştine pentru pace, membru 
în Comitetul de muncă şi participant la toate adunările generale ale acestei 
organizaţii, a luat parte la cea de-a IV-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor (Upsala, iulie 1968), unde a prezentat un comentariu pe marginea 
conferinţei dr. Visser’t Hooft: Mandatul mişcării ecumenice. De asemenea, după 
Adunarea generală ce a avut loc la Nairobi (1975) devine membru al Comisiei 
Bisericilor pentru Afaceri Internaţionale (CEAI) şi după 1977 activează ca mem-
bru în Comitetul central al acesteia. Pe aceeaşi linie a contactelor ecumenice se 
înscrie colaborarea sa cu Institutul ecumenic „Pro Oriente” de la Viena, unde a 
susţinut, de asemenea mai multe comunicări, precum şi participarea la comisiile 
de dialog internaţional ortodox-catolic şi ortodox-luteran. Importantele sale con-
tribuţii în domeniul ecumenismului au fost publicate, împreună cu alte materiale, 
în volumul Quo vadis? Studii, note şi comentarii teologice, Ed. Mitropoliei 
Banatului, Timişoara, 1990. Două din secţiunile volumului menţionat, Bisericile 
creştine şi ecumenismul (pp. 105-120) şi Terminologia ecumenistă (pp. 123-162) 
sunt, de altfel, rodul participărilor la diferite „întruniri panortodoxe, la comisiile 
de dialog inter-bisericesc sau inter-religios, la diferite congrese, conferinţe, coloc-
vii şi simpozioane”  3 şi evidenţiază „necesitatea dialogului dintre marile religii 
ale lumii, conjugarea eforturilor aderenţilor lor în scopul sprijinirii năzuinţelor 
de mai bine ale umanităţii”  4. Pe lângă aceasta, mitropolitul Nicolae Corneanu 
promovează, în materialele publicate, „o perspectivă ecumenică moderată, dar 
temeinică, bazată pe o viziune realistă asupra restaurării unităţii Bisericii”, „[…] 
contribuţia sa în domeniul ecumenologiei reprezentând, indiscutabil, una dintre 
cele mai importante creaţii româneşti în domeniu, care poate constitui, pentru 
generaţiile actuale şi viitoare de teologi, o zestre de mare valoare”  5. Pe această 
linie a ecumenismului practic se înscrie, de altfel, şi iniţiativa mitropolitului 
Nicolae Corneanu de a retroceda – după 1990 – Bisericii Greco-Catolice lăca-
şurile de cult din Arhiepiscopia Timişoarei, care i-au aparţinut până în anul 1948.

Înaltpreasfinţia Sa a răspuns o anumită perioadă de timp, în calitate de exarh, 
de comunităţile ortodoxe române de peste hotare, vizitând de mai multe ori Statele 
Unite ale Americii şi Canada (1979), parohiile româneşti din Australia şi Noua 
Zeelandă (1984) şi parohiile din Europa Occidentală. De asemenea, în perioada 
aprilie-iunie 1967 a fost locţiitor de mitropolit al Ardealului. Iar din octombrie 
1977 şi până în aprilie 1978 locţiitor de mitropolit al Olteniei. În câteva rânduri a 

3  Asist. Ştefan C. Alexe, Studiile patristice într-o perspectivă ecumenică, în rev. „Ortodoxia”, 
XVIII (1966), nr.3, p.489.

4  Mitropolit Nicolae Corneanu, Quo Vadis? Studii, note şi comentarii teologice, Ed. Mitropoliei 
Banatului, Timişoara, 1990, p. 109.

5  Robert Lazu, I.P.S. Mitropolit dr. Nicolae Corneanu – membru de onoare al Academiei Române, 
în vol. Academia Română, filiala Timişoara. Istoric, 1951-1999, Timişoara, 1999, p. 142-143.



suplinit Episcopia Aradului şi pe cea a Caransebeşului, aceasta din urmă reactivată 
prin ostenelile Înaltpreasfinţiei Sale, în anul 1994. Tot Înaltpreasfinţia Sa a arhi-
păstorit apoi pe fraţii români trăitori în Banatul sârbesc, pe care i-a vizitat de 
nenumărate ori, îngrijindu-se totodată de înfiinţarea Episcopiilor ortodoxe pentru 
românii din Serbia şi Ungaria, sufragane Mitropoliei Banatului.

Contribuţia sa remarcabilă la mişcarea ecumenică modernă şi mai ales arti-
colele, studiile, traducerile şi comunicările ştiinţifice publicate în ţară şi în stră-
inătate îl situează  pe „eruditul ierarh bănăţean” în rândul teologilor, savanţilor 
şi ecumeniştilor de talie internaţională, cercetările sale în domeniul literaturii şi 
spiritualităţii patristice fiind răsplătite prin alegerea ca membru al „Asociaţiei 
Internaţionale de Studii Patristice” din Paris. În urma activităţii sale ştiinţifice 
a fost invitat, împreună cu preotul profesor Ioan G. Coman, la cel de-al IV-lea 
Congres Internaţional de Studii Patristice de la Oxford (16-21 septembrie 1963), 
unde a prezentat comunicarea: Contribuţia traducătorilor români la răspândirea 
operei „Scara” a Sfântului Ioan Scărarul, iar la 27 mai 1970 a fost oaspetele 
Facultăţii evanghelice din cadrul Universităţii Humbold (Berlin) unde a susţinut 
prelegerea Episcopul şi misionarul Ulfila traducător al Bibliei  6.

Datorită acestor multiple realizări, mitropolitul Nicolae Corneanu a fost 
ales membru de onoare al Academiei Române, la 10 noiembrie 1992, în acelaşi 
an devenind şi membru al Uniunii Scriitorilor din România. De asemenea, i 
s-a acordat titlul de Doctor honoris causa de către Institutul Protestant din 
Cluj-Napoca (1978), Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (2003), 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara (2003), Universitatea de 
Ştiinţe Agricole a Banatului (2003) şi Universitatea de Vest din Timişoara 
(2003), fiind totodată şi preşedinte de onoare a numeroase fundaţii şi societăţi. 
Oraşele bănăţene: Timişoara, Lugoj şi Caransebeş i-au conferit titlul de „cetă-
ţean de onoare”, iar Grupul pentru Dialog Social i-au oferit premiul „pentru 
întreaga viaţă închinată adevărului, dreptăţii şi libertăţii” (1997). În anul 2000 
i se conferă ordinul naţional „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce al Preşedinţiei 
României, iar în anul 2005 este nominalizat de Departamentul de Stat S.U.A. 
ca „personalitate de excepţie a României contemporane”.

Aşadar, mitropolitul Nicolae Corneanu este un ierarh de înaltă ţinută morală 
şi academică, creator al unei opere ştiinţifice impresionante, care aşteaptă încă 
să fie analizată şi sistematizată o personalitate marcantă a Bisericii şi societăţii 
contemporane, un om de exemplară bunătate şi evlavie, dăruit cu trup şi suflet 
misiunii sale, un ecumenist şi un „savant de talie naţională, ale cărui studii au 
şi un vădit interes internaţional”, căruia îi adresăm, la ceas de frumoasă şi 
binecuvântată aniversare urarea îndătinată: „Întru mulţi şi rodnici ani, 
Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit !”.

6  A se vedea: pr.prof. Ioan G. Coman, Participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la 
lucrările Congresului al IV-lea Internaţional de Studii Patristice de la Oxford, în rev. „Biserica 
Ortodoxă Română”, LXXXI, (1963), nr.11-12, p. 1109.


