
Scandaluri care au zguduit biserica ortodoxa din Banat

adevarul,

Ortodoxia din zona de vest a tarii nu a fost lipsita de tulburari in ultimii ani. Motivele pentru care preotii au fost 
implicati, cu sau fara voia lor, in diverse neintelegeri, au fost destul de numeroase si nu i-au ocolit pe liderii 
Mitropoliei Banatului.

Inaltpreasfintitul Nicolae Corneanu a recunoscut, imediat dupa Revolutie, ca a colaborat cu Securitatea. Acest 
fapt nu i-a adus insa, neaparat, oprobiul public, multi considerand ca marturisirea facuta a fost o dovada de 
cainta. Aura de turnator l-a insotit constant pe mitropolitul Banatului dupa ce a adeverit ca a completat note 
informative, despre care a precizat insa ca nu ar fi facut rau nimanui, fiind lipsite tocmai de informatiile vitale 
cerute de securisti.

In anul 2008, la sfarsitul lunii mai, IPS Nicolae s-a impartasit la inaugurarea bisericii greco-catolice Sfanta 
Maria Regina Pacii si a Unitatii, declansand un nou scandal care ar fi putut duce inclusiv la caterisirea sa. 
Decizia drastica a fost evitata totusi de Sfantul Sinod al BOR. In perioada de incertitudine ce a urmat gestului, 
care a impartit din nou in doua tabere credinciosii, pentru ca a fost considerat de o parte a acestora drept o 
dovada de ecumenism indreptatita si nu o greseala a mitropolitului, au avut loc ample mitinguri de sustinere a 
Inaltpreasfintitului Corneanu.

Aceeasi situatie este intalnita si in prezent, dupa ce dreptul de semnatura al ierarhului a fost ridicat de BOR, 
decizia fiind motivata de problemele de sanatate ale acestuia. Actiunile de protest nu mai au insa amploarea 
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celor din urma cu trei ani, la mitinguri fiind prezente, in medie, cateva zeci de persoane.

Paisie Lugojanul, acuzat de tendinte dictatoriale

Numele Preasfintitului Paisie Lugojanul, episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Timisoarei, a fost de asemenea 
pomenit in numeroase cazuri. De la acuzatiile ca ar fi interesat mai mult de afacerile pe care le deruleaza 
biserica ortodoxa din Timisoara si pana la cele de dictatura in eparhie, acesta s-a trezit implicat intr-un scandal 
care nu a avut nimic de a face cu persoana sa, ci cu o lupta politica din mediul rural.

La sfarsitul anului trecut, titlul de cetatean de onoare al unei comune din apropierea orasului de pe Bega i-a fost 
retras in urma unui atac intre doua institutii ale statului. PS Paisie Lugojanul, care a preluat fraiele 
administrative in mitropolia Banatului dupa ce dreptul de semnatura al IPS Nicolae a fost ridicat, este contestat 
si in prezent de o parte a credinciosilor si clericilor. Acestia sustin ca episcopul-vicar a instalat o stare de frica 
printre preoti, pe care ii schimba la cea mai mica urma de impotrivire la deciziile sale cu tineri parohi 
ascultatori, proveniti din sate din judetele invecinate.

Injuraturi la catedra de Teologie

Oamenii in sutane au creat animozitati si la Facultatea de Teologie din Universitatea de Vest. La inceputul 
anului trecut, un scandal presarat cu injuraturi si procese a iesit la iveala dupa ce cadre didactice din cadul 
facultatii s-au dat in judecata pentru calomnie. Sefului catedrei mentionate, fostul preot Viorel Cherciu, a ramas 
fara binecuvantarea mitropoliei pentru ca nu a vrut sa renunte la procesul intentat preotului Vasile Muntean, 
despre care s-a spus ca a fost promovat in functie la facultate pentru ca era prieten cu Patriarhul Daniel. 
Parintele Cherciu a renuntat la preotie dupa 28 de ani in care a purtat sutana, pentru a-si putea continua razboiul 
in justitie cu pr. Muntean.

Preotul interzis la televizor

Un scandal cu o tenta mai amuzanta, petrecut recent, l-a avut ca protagonist principal pe Iulian Matis, preot in 
satul timisean Cerneteaz. Acesta a fost retinut de la a sluji in biserica de mai multe ori, din cauza ca interpreta 
melodii populare pe la televiziunile de nisa. Dupa ce a fost suspendat din functie de cinci ori, asupra deciziilor s-
a revenit de fiecare data. In ultima instanta, acesta a incheiat un acord potrivit caruia nu va mai aparea niciodata 
pe sticla pentru a canta melodii precum cea care a starnit cele mai multe reprosuri din partea preotilor, intitulata 
"Ce-or avea fratii cu mine?"


