
Un mitropolit modern
In primele zile de lucru, Mitropolitul Ardealului si Arhiepiscop al Sibiului, Laurentiu Streza, a venit la
Mitropolie cu telefonul mobil, dar si cu laptopul. 
  Acesta a fost inscaunat, duminica, la Catedrala ortodoxa din Sibiu. In cadrul unei ceremonii
impresionante prezidate si binecuvantate de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Prea Fericitul
Teoctist, noul Mitropolit al Ardealului, Crisanei si Maramuresului si Arhiepiscop al Sibiului, IPS
Laurentiu a rostit si primele sale indemnuri catre credinciosi. 
  
  Peste 4000 de sibieni au asteptat, duminica, ore in sir, pentru a lua parte la inscaunare si pentru a-i atinge
hainele noului mitropolit al Ardealului, IPS Laurentiu Streza. In cadrul ceremoniei, vicarul patriarhal
Vicentiu Ploiesteanu a dat citire Gramatei de inscaunare, iar consilierul prezidential Bogdan Tataru
Cazaban a citit Decretul prezidential care hotaraste numirea in functia de Mitropolit al Ardealului si
Arhiepiscop al Sibiului a lui Laurentiu Streza. 
  Acesta a marturisit, imediat dupa ceremonie, ca a trait "cea mai inaltatoare zi din viata sa". "De data
aceasta m-am intors acasa si intorcandu-ma acasa, am gasit ceea ce nu am sperat si visat niciodata, i-am
gasit pe toti inaintasii mei aici, stand spiritual, duhovniceste si asteptand ca neputintele noastre sa fie
intarite de Dumnezeu si sa putem urma pe drumul acesta care este un drum sfant, al romanismului, al
ortodoxiei din Ardeal", a spus IPS Laurentiu. 
  
  Reorganizarea nu va dezbina credinciosii 
  Noul mitropolit al Ardealului si arhiepiscop al Sibiului nu se teme de o eventuala reorganizare istorica a
mitropoliei. "Deocamdata, eu am fost instalat arhiepiscop al Sibiului si mitropolit al Ardealului. Nu cred
ca daca se va reorganiza Mitropolia Ardealului, crestinii de aici se vor diviza. Mitropolitul are o functie
mai mult onorifica, pentru unitatea eclesiala. Administrativ, mai putin. Fiecare episcop este autonom",
explica IPS Laurentiu. Totusi, mitropolitul nou ales isi pune speranta ca Sfantul Sinod va gasi o solutie,
daca Adunarea Nationala Bisericeasca va hotari reorganizarea Mitropoliei Ardealului, Crisanei si
Maramuresului, in Mitropolia Sibiului si Covasnei-Harghitei, cu sediul la Sibiu, si in Mitropolia Clujului,
Alba Iuliei, Crisanei si Maramuresului, cu sediul la Cluj-Napoca. 
  "Daca Adunarea Nationala Bisericeasca va hotari, sunt sigur ca Sfantul Sinod va gasi modalitatile
practice de a se impaca toate lucrurile, de a se exprima in mod canonic. Insa nu se actioneaza in mod
arbitrar, nu se actioneaza prin forta", a mai mentionat mitropolitul.
  
  Clujenii au luat masa cu noul mitropolit
  Pentru a arata ca nu exista nici o suparare intre noul mitropolit si prelatii clujeni sau cei din Alba-Iulia,
atat Inalt Prea Sfintitul Andrei Andreicut, Arhiepiscopul Alba Iuliei, cat si Bartolomeu Anania,
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului si Clujului, au venit duminica la Sibiu. Cei doi inalt prelati au
participat si la masa data in cinstea noului mitropolit, alaturi de ceilalti membri ai Sfantului Sinod si Prea
Fericitul Teoctist. Totodata, Biroul de presa al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului sustine ca
infiintarea unei noi mitropolii in Ardeal nu inseamna o scindare in Biserica sau in regiune. "Nici pe
departe nu poate fi vorba de o scindare in Biserica noastra sau in provincia Ardealului. Reactiile unor
sibieni sunt firesti si scuzabile, iar interesul presei se explica si prin faptul ca un astfel de eveniment se
petrece foarte rar in istoria unei Biserici, si niciodata lipsit de tensiuni", se afirma intr-un comunicat de
presa. 
  Amintim ca imediat, a doua zi, dupa ce IPS Laurentiu Streza a fost ales mitropolit cu majoritate de
voturi, Sinodul BOR, incitat de cei care au pierdut alegerile, a votat ruperea in doua a Mitropoliei
Ardealului, prin infiintarea a inca unui scaun de mitropolit la Cluj, post in care a fost inaintat - fara
alegeri - IPS Bartolomeu Anania, sprijinit de latura conservatoare ortodoxa, in detrimentul celei
ecumenice. 
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  Politicienii, prezenti la slujba
  Inscaunarea mitropolitului a reusit sa ii uneasca si pe adversarii politici din Sibiu. Presedintele FDGR,
primarul Klaus Johannis, seful Consiliului Judetean, Martin Bottesh, presedintele PD Sibiu, senatorul
Nicolae Neagu au stat alaturi de deputatul PSD, Ioan Cindrea, fostul prefect, Mircea Silvestru Lup, si
senatorul social-democrat, Antonie Iorgovan. Totusi, s-a vazut cine este, in acest moment, la putere si
cine nu. Daca primii erau zariti pe scaune, reprezentantii Opozitiei priveau ceremonia in picioare.. La
festivitate au mai participat reprezentanti ai altor culte, arhiepiscopi veniti de peste hotare, reprezentanti
ai armatei si realizatorul de televiziune Emil Hurezeanu.
  
  Streza e fan Mutu si Chivu
  Noul mitropolit al Ardealului, IPS Laurentiu Streza, este, totodata, si unul din cei mai moderni prelati
sibieni. Streza este adeptul noilor tehnici digitale, dar si suporter al echipei nationale de fotbal. Dupa ce
s-a mutat de cateva zile la Sibiu, acesta a venit la mitropolie cu telefonul mobil si laptopul. Spre
surprinderea enoriasilor, noul mitropolit a declarat ca urmareste la televizor toate meciurile importante ale
nationalei de fotbal a Romaniei, fiind un fan al fundasului Cristian Chivu si al atacantului Adrian Mutu.
  
  O armata de jandarmi
  Pentru a asigura linistea in zona Catedralei, au fost adusi cel putin 40 de politisti si peste 70 de
jandarmi. Traficul rutier pe strada Mitropoliei, unde se afla Catedrala Mitropolitana, a fost restrictionat
pentru ziua de duminica. Totodata, drumul spre altarul Catedralei a fost strajuit de ambele parti de zeci de
preoti si studenti ai Facultatii de Teologie din Sibiu. Noul Mitropolit a fost ales Mitropolit al Ardealului
de Colegiul electoral bisericesc al BOR in 3 noiembrie, cu 72 de voturi fata de 60 obtinute de
contracandidatul sau, Arhiepiscopul de Alba Iulia, Andrei.
  
  Citat IPS Laurentiu Streza
  "Am fost ales pe scaunul de mitropolit in locul IPS Antonie Plamadeala, plecat, din pacate, dintre noi, si
ma consider de drept Arhiepiscop al Sibiului si mitropolit al Ardealului, Crisanei si Maramuresului", 
  
  
  
  Marian CRACIUN
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