
Jocuri murdare, in Biserica Ortodoxa
Ape involburate in lumea ortodoxa romana. De saptamana trecuta sibienii trebuie sa se obisnuiasca cu
ideea ca nu mai sunt centrul vietii bisericesti din Ardeal, ca altcineva, mai mare si mai tare, le-a luat
locul. O data cu alegerea noului Mitropolit al Ardealului, la numai o zi diferenta, surpriza mare in
Sfantul Sinod. Sapte ierarhi propun infiintarea unei noi mitropolii cu resedinta la Cluj. Sinodul a validat
alegerea PS Laurentiu Streza ca mitropolit al Ardealului si arhiepiscop al Sibiului, insa i-a luat patru
dintre cele sase eparhii - episcopii sau arhiepiscopii - pe care ar fi trebuit sa le pastoreasca. Daca
rezultatul alegerilor ar fi fost altul cine stie daca aceasta bomba ar mai fi fost lansata. Pana una alta,
clujenii nu se mai multumesc cu felia lor de tort si vor sa mai ia si de la vecini. Preotii si teologii din
Sibiu se pregatesc sa protesteze fata de decizia Sfantului Sinod de a infiinta o noua mitropolie in Ardeal,
iar duminica ii vor cere PF Teoctist sa renunte la ea.
  
  Alegerile pentru noul mitropolit al Ardealului s-au incheiat neasteptat. Desi multe voci sustineau de
dinainte ca sunt cateva curente care se dau cap in cap in BOR, acum este poate pentru prima data cand
ciocnirile sunt atat de “violente" . Drept urmare a faptului ca parintele Streza a castigat scaunul de
mitropolit, invinsii au decis sa faca miscarea despre care multi spun ca echivaleaza cu o federalizare a
bisericii, si anume despartirea Mitropoliei Ardealului in doua - una-mie, una-tie. Dar cum cine-mparte,
parte-si face, Sibiul a ramas cu ramasitele de la ospat. 
  
  Divide et impera
  
  Daca timp de 140 de ani Sibiul a fost centrul mitropolitan al Ardealului, iata ca de cateva zile exista
posibilitatea sa imparta aceasta onoare cu un mai vechi rival – Clujul. Colegiul Electoral Bisericesc l-a
ales pe episcopul Caransebesului, Laurentiu Streza, drept mitropolit al Ardealului, urmand ca acesta sa fie
inscaunat la 13 noiembrie. P.S. Laurentiu s-a impus in fata rivalului, I.P.S. Andrei Andreicut,
arhiepiscopul Alba – Iuliei cu 72 de voturi contra 60. Scorul acesta a fost inregistrat in al doilea tur de
scrutin, dupa ce, in primul tur, I.P.S. a iesit invingator la doar un vot distanta. Cum trei buletine au fost
anulate, s-a impus repetarea scrutinului, de aici sansa lui Laurentiu care si-a atras opt dintre cei care
initial votasera cu Andreicut. Surpriza a intervenit a doua zi, exact in ziua validarii noului mitropolit, cand
sapte ierarhi au propus reorganizarea Biseriii Ortodoxe Romane. Sfantul Sinod a aprobat astfel impartirea
Mitropoliei Ardealului in Mitropolia Clujlui, Alba-Iuliei, Crisanei si Maramuresului si, pe de alta parte, in
Mitropolia Sibiului si Covasnei si Harghitei. Aceasta noua structura va ramane cu sediul la Sibiu pe cand
cealalta va fi, normal, cu sediul in Cluj Napoca. Noul mitropolit al Clujului va fi Bartolomeu Anania,
actualul Arhiepiscop al Vadului, Feleacului si Clujului, I.P.S. Andreicut, fostul candidat, intrand astfel in
subordinea sa.
  Pentru noua mitropolie nu mai sunt necesare alegeri, conform regulamentelor BOR, intrucat se
considera ca IPS Bartolomeu este doar ridicat in rang. IPS Bartolomeu nu a candidat pentru postul de la
Sibiu, pe motiv ca e prea batran, dar el a fost la originea miscarii spectaculoase, neacceptandu-l ca
superior pe IPS Laurentiu.
  
  Adversari in Casa Domnului
  
  Gurile rele spun ca cel mai nemultumit de rezultatul alegerilor pentru scaunul de mitropolit al
Ardealului a fost insusi IPS Bartolomeu Anania. Acesta a fost sprijinit de PS Justinian Chira, episcopul
de Maramures si Satmar, PS Petroniu, episcop vicar de Oradea, carora li s-a alaturat, IPS Teofan,
mitropolitul Olteniei. Acesta din urma isi vede amenintata ascensiunea la scaunul patriarhal de succesul
lui Laurentiu, cunoscut ca un sustinator al IPS Daniel, mitropolitul Moldovei si Bucovinei. 
  Arhiepiscopul de Cluj se lauda prin presa ca initiativa de stramutare a Mitropoliei Ardealului de la Sibiu
la Cluj exista de mai multi ani. Acest aspect nu a fost discutat in ultima perioada datorita bolii fostului
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mitropolit, Antonie Plamadeala. O astfel de initiativa "este o veche practica a Bisericii, dar suprinde
pentru ca se petrece foarte rar, doar o data la cateva sute de ani", a afirmat IPS Bartolomeu. Inaltul prelat
sustine ca, pentru moment, exista doua solutii: fie stramutarea Mitropoliei la Cluj, fie crearea unei noi
Mitropolii in Ardeal. "Nu se pune problema contestarii alegerii facute", a spus IPS Bartolomeu. Totusi,
arhiepiscopul Clujului nu a precizat daca stramutarea Mitropoliei va duce la retragerea propunerii celor
sapte ierarhi ardeleni.
  
  Impartiti in doua
  
  Desi cei implicati neaga cu vehementa existenta unei rupturi in cadrul BOR, tot mai multi incep sa
observe existenta a doua grupari adverse in Sfantul Sinod, ba chiar a doua directii in care ar putea sa se
dezvolte ortodoxia romaneasca. Una se pare ca este mult mai deschisa dialogului cu Occidentul, pe cand
alta este mult mai conservatoare. Mitropolia Ortodoxa Romana a Ardealului exista din secolul XIV, iar
sediul sau se afla la Sibiu din 1761. Partizanii stramutarii la Cluj a Mitropoliei invoca importanta mai
mare a acestui oras fata de Sibiu, in timp ce sustinatorii starii de fapt se bazeaza pe traditia istorica. 
  E drept ca orasul de la poalele Feleacului a luat-o inaintea Sibiului si din acest punct de vedere ar merita
sa devina intrutotul centrul Ardealului, metoda aleasa, insa, nu este prea inspirata. Desi IPS Bartolomeu
Anania sustine in presa ca nu rezultatul alegerilor a fost motivul rupturii in Biserica Ardealului, totusi,
firul evenimentelor demonstreaza mai degraba contrariul. Pana una alta, desi toata lumea a ramas cu
impresia ca hotararea este definitiva, ea este departe de a fi chiar asa. Adunarea Nationala Bisericeasca,
forul suprem de decizie al Bisericii Ortodoxe Romane, care se va intruni dupa Anul Nou, va fi cea care va
hotari de fapt in ce directie se indreapta Biserica Ortodoxa Romaneasca.
  
  
  Batalie pentru Patriarhie?
  
  Biserica Ortodoxa Romana a mai trecut printr-o situatie similara in urma cu cativa ani, cand a existat
initiativa crearii unei Mitropolii a Dobrogei. Proiectul a fost respins de Patriarhul Teoctist, care este si
mitropolit al Munteniei si Dobrogei si arhiepiscop al Bucurestilor. Daca ideea prinde si va fi infiintata,
Mitropolia de la Cluj va avea in jurisdictie Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului, Arhiepiscopia
de Alba Iulia si episcopiile Oradei si Maramuresului. In acelasi timp, autoritatea mitropolitului Laurentiu
Streza se va exercita doar asupra Arhiepiscopiei Sibiului si Episcopiei Covasnei si Harghitei. 
  "Carcotasii" sustin ca ideile infiintarii unei noi mitropolii la Cluj, respectiv a stramutarii celei de la
Sibiu, vizeaza, pe termen lung, succesiunea la scaunul patriarhal, ocupat in acest moment de Preafericitul
Teoctist. Alegerea parintelui Laurentiu ca mitropolit va inclina balanta in favoarea taberei ecumenistilor,
condusa de IPS Daniel Ciubotea, in momentul in care acesta din urma va candida pentru functia de
patriarh. In jurul IPS Bartolomeu sunt grupati cei considerati a fi "traditional-conservatori", tabara din
care face parte si Arhiepiscopul Andrei Andreicut. Acestia il sustin ca posibil succesor al lui Teoctist, pe
IPS Teofan al Olteniei. 
  
  Reactii si pareri
  
  IPS Visarion Rasinareanul, episcopul Sibiului, nu comenteaza noua reimpartire a Mitropoliei
Ardealului. “Deocamdata suntem ocupati cu evenimentul care va avea loc in 13 noiembrie, inscaunarea
noului Mitropolit. Va fi o sarbatoare frumoasa si nu este momentul pentru alte comentarii, ci trebuie sa ne
concentram atentia asupra acestui eveniment si atat" , declara IPS Visarion Rasinareanul. 
  “Ca om al Ardealului firese ca ma distantez categoric de aceasta hotarare care a fost luata de la o zi la
alta, pe baza unei propuneri elaborate peste noapte si care nu a fost supusa nici unei discutii a Bisericii din
Ardeal si a Bisericii Ortodoxe Romane in intregul ei. Mitropolia Ardealului este cea mai mare Mitropolie
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a Bisericii Ortodoxe Romane asa incat, modificarea structurii la nivelul ei, mai ales una de o astfel
anvergura, trebuie sa fie precedata de ample consultari" , declara pr.prof.univ.dr. Dorin Zosim Oancea,
decanul Facultatii de Teologie Andrei Saguna. “Din punctul meu de vedere, discutia actuala este condusa
constient sau inconstient pe un fagas gresit, si anume se prezinta decizia luata de Sfantul Sinod in 4
noiembrie ca una definitiva, care mai necesita din partea Adunarii Nationale Bisericesti doar o validare
formala. O astfel de presupunere are implicatii extrem de grave, pentru ca atenteaza la insasi modul de
functionare al principalei institutii bisericesti si la spiritul sagunian care sta la baza statutului Bisericii
Romane. Daca nu a existat o astfel de intentie de a abandona acest spirit si consecintele lui structurale in
Biserica Ortodoxa Romana, atunci decizia din 4 noiembrie nu poate fi interpretata decat ca o propunere
ferma care sa fie supusa deliberarii publice, urmand ca hotararea definitiva sa fie luata exclusiv in
Adunarea Nationala Bisericeasca. O posibila minimalizare a rolului Adunarii, in care sunt prezenti
membrii Sfantului Sinod, clerici si mireni, ar insemna o alunecare pe panta clericalismului exacerbat si
concentrat la nivelul episcopatului. Ori aceasta este impotriva traditiei Bosericii Ortodoxe Romane, a
specificului ei si a spiritului sagunian care o caracterizeaza" , a completat parintele decan. 
  
  "Despartire" simbolica
  
  Aceasta despartire este periculoasa mai mult in plan simbolic. “Cum perioada este destul de lunga pana
la urmatoarea Adunarea Nationala Bisericeasca suntem acum inca in situatia de a ne consulta intre noi.
Este o informatie pe care nu o poti prelucra instantaneu. Luam in considerare si argumentele celor care
sustin aceasta idee si vom actiona la momentul potrivit, in conformitate cu statutul nostru, de cea mai
importanta facultate de teologie din Ardeal. Acum suntem coplesiti de intrebarile oamenilor de toate
conditiile din Sibiu. Pe de o parte sunt intelectualii, care s-au solidarizat neasteptat de rapid cu ideea de a
sustine Mitropolia in forma ei actuala, chiar daca nu toti sunt ortodocsi, ci sunt reformati sau catolici, iar
pe de alta parte sunt oamenii din popor care se simt frustrati si au sentimentul ca Biserica isi paraseste
pozitia pe care a sustint-o pana in prezent, deasupra framantarilor politice." 
  Studentii Facultatii de Teologie sunt destul de rezervati in a-si da cu parerea despre acest subiect. Pentru
ei mai este drum lung pana la a accede in randurile preotimii si ca orice tineri, se simt deasupra acestor
marunte preocupari. “E treaba ierarhilor, nu am nici o parere despre acest subiect si, in plus, nu sunt din
Sibiu" , declara Bogdan, student in anul I. “Este cam greu de spus, ce e bine si ce nu, dar oricum nu sustin
aceasta idee" , declara Daniel, anul III. Mai transant este Adrian, student tot in anul I. “Nu este buna deloc
aceasta decizie." 
  
  Revocarea schismei 
   
  Duminica poate fi ziua decisiva pentru gruparea care considera necanonica si inoportuna decizia
Sinodului. In Catedrala Mitropolitana de la Sibiu va avea loc ceremonia de intronizare a IPS Laurentiu
Streza, iar preotii si profesorii de teologie din Sibiu vor profita de prezenta patriarhului si a altor episcopi
pentru a-si declara indignarea fata de infiintarea unei noi mitropolii. Reprezentantii teologilor sibieni
sustin ca o asemenea scindare in Biserica noastra nu au mai reusit sa faca decat rusii, in 1812, cand au
rapit jumatate din Moldova si s-a infiintat o noua mitropolie, la Chisinau. Ei considera ca ierarhii de
dincolo de Carpati nu cunosc problemele specifice ale Ardealului, din moment ce au votat pentru o astfel
de decizie. "Ridicarea in rang de mitropolit", si nu alegerea in aceasta functie, a IPS Bartolomeu Anania
este criticata si ea ca fiind o fortare si neavand precedent. Pentur ca, sustin teologii, toti mitropolitii au
fost alesi pana acum. S-au ridicat in rang doar episcopi, care au devenit arhiepiscopi.
  
  Elida-Ioana CREMENE
  Ileana ILIE
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