
Mitropolia iese la atac
Mitropolia Ardealului acuza adeptii scindarii ca nu s-au consultat cu mitropolitul ales, conform
statutului BOR. Institutia sibiana ii acuza pe partizanii "Mitropoliei Clujului" de o campanie de
discreditare a Sibiului.
  
  La aproape trei luni de la moartea fostului Mitropolit al Ardealului, IPS Antonie Plamadeala, scandalul
scindarii institutiei bisericesti pe care odata o conducea, este departe de a se fi stins. Primele voci care au
cerut impartirea Mitropoliei Ardealului s-au facut auzite imediat dupa alegerea IPS Laurentiu ca
Mitropolit al Ardealului. 
  
  In 4 noiembrie, sapte inalti prelati ai Bisericii Ortodoxe Romane cereau impartirea Mitropoliei
Ardealului in doua: una cu sediul la Cluj, iar alta cu sediul la Sibiu. Acum, la doua saptamani dupa acest
eveniment, Arhiepiscopia Sibiului si Mitropolia Ardealului, ambele cu sediul la Sibiu de peste 600 de
ani, ies la rampa cu argumente contra scindarii.
  
  S-a ales un nume
  
  La urechile reprezentantilor Mitropoliei Ardealului a ajuns vestea ca, pentru noua institutie care ar avea
sediul la Cluj, s-a ales deja un nume: Mitropolia Transilvaniei Centrale, Crisanei si Maramuresului.
Sibienii sunt nemultumiti. "Hotararea de principiu a Sfantului Sinod, ca raspuns la simpla solicitare a
celor sapte ierarhi, este prezentata in comunicate de presa ca o decizie definitiva, desi ea trebuie validata
de Adunarea Nationala Bisericeasca, conform articolului 20, litera e, din Statutul pentru Organizarea si
Functionarea Bisericii Ortodoxe Romane", se precizeaza intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Sibiului si
Mitropoliei Ardealului. 
  
  Reprezentantii celor doua institutii bisericesti se arata surprinsi de incalcarea flagranta a ierarhiilor din
Ardeal. "Suntem surprinsi de intrunirile unor ierarhi din Ardeal in legatura cu aceste probleme de interes
general mitropolitan, fara instiintarea Mitropolitului Ardealului, incalcandu-se, astfel, canoanele 34
Apostolic si 20 Antiohia", se precizeaza in acelasi comunicat. 
  
  Preoti actuali
  
  Unele dintre motivele invocate de reprezentantii Mitropoliei Ardealului pentru mentinerea ei integrala
sunt de ordin istoric, aceleasi cu cele formulate de preotii sibieni. Doar ca prelatii vin cu o completare
mai moderna, revoltati fiind pe faptul ca Sibiul este discreditat in mod constant. "Este inacceptabila
campania de denigrare sistematica a Sibiului si discreditarea contributiei sale culturale si bisericesti
actuale. Recunoasterea publica a acestui rol dublu o constituie alegerea si investirea Sibiului cu calitatea
de Capitala Culturala Europeana in anul 2007 si ca loc de desfasurare a Adunarii Generale a Bisericilor
din Europa in luna septembrie a aceluiasi an", argumenteaza prelatii sibieni.
  
  Argumentele acestora pentru mentinerea intacta a Mitropoliei Ardealului se bazeaza pe elemente
canonice si istorice, bine argumentate. Decizia finala se va lua insa abia la inceputul anului viitor, atunci
cand se va intruni Adunarea Nationala Bisericeasca.
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