
Reintregirea Mitropoliei Ardealului: Alba - da, Oradea - ba
Se tulbura din nou apele in ceea ce priveste revenirea unor eparhii la Mitropolia Ardealului. Motivul este
simplu: Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului isi da acceptul
doar pe jumatate. Adica, este de acord ca Arhiepiscopia Ardealului sa treaca sub jurisdictia mitropoliei de
la Sibiu, dar nu si cea a Oradiei. La baza acestei decizii sta invocata echilibrare a teritoriilor, deci si a
numarului de enoriasi din cele doua mitropolii. 
  
  "Optiunea Arhiepiscopiei Albei - Iulia de a trece sub jurisdictia Mitropoliei Ardealului ar crea
posibilitatea consolidarii unei structuri mitropolitane omogene geografic pentru Transilvania de sud, cu
peste 2.000.000 de credinciosi, care ar fi complementara si in echilibru cu cea a Mitropoliei Clujului,
Crisanei si Maramuresului, cu peste 1.800.000 de credinciosi. In acest sens, Sinodul Mitropolitan
considera propunerea Episcopiei Oradiei de a iesi din jurisdictia canonica a Mitropoliei Clujului
nejustificata, nici sub aspect demografic, dar nici sub aspect geografic, ea nefiind limitrofa Mitropoliei
Ardealului", arata basilica.ro, agentia de stiri a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane, citand un
comunicat de presa al Mitropoliei Clujului.
  
  Reprezentatii Mitropoliei Clujului mai arata ca trecerea ambelor episcopii sub jurisdictia Mitropoliei
Ardealului "ar dezechilibra inutil raportul dintre cele doua structuri mitropolitane din Transilvania si, mai
grav, ar anula principiul complementaritatii, al teritorialitatii si al proximitatii, enuntat deja de Sfantul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si ar duce la crearea unui climat de nesiguranta si relativizare
institutionala." 
  
  In prezent, conform datelor regasite pe site-ul oficial, Mitropolia Clujului, Albei, Crisanei si
Maramuresului are in jurisdictie 8 judete, adica cinci eparhii si 2,5 milioane de credinciosi; in
Arhiepiscopia Albei - Iulia sunt 639.127 de credinciosi, iar in Episcopia Oradiei - 379.923 de credinciosi.
In schimb, Mitropolia Ardealului pastoreste patru judete si peste 800.000 de credinciosi.
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