Părintele Cleopa Jurj din Arad,
oprit de la slujire pentru
întreruperea pomenirii ierarhului
ecumenist
La data de 19 februarie, părintele protosinghel Cleopa Jurj din Arad a fost judecat
în lipsă de către Consistoriul Eparhial Monahal al Arhiepiscopiei Aradului, fiind
acuzat de:
1. Schismă,
2. Sacrilegiu
3. Abateri cu privire la săvârșirea Sfintelor Taine
4. Provocarea de tulburări, certuri și folosirea unui limbaj necuviincios
5. Navetism
6. Neglijarea datoriei de a predica și a catehiza în Biserică
7. Neascultarea de autorități
8. Contrazicerea publică a poziției oficiale a Bisericii
9. Înființarea de paraclise particulare.

Rechizitoriul este de departe cel mai bogat dintre toate rechizitoriile care le-au
fost instrumentate preoților mărturisitori împotriva ecumenismului până în acest

moment.
În dezbaterile din 19 februarie 2019, Consistoriul Eparhial Monahal Arad a
propus ierarhului, care a aprobat propunerea în ședința Permanenței din 28
februarie 2019, sancționarea părintelui Cleopa Jurj cu sancțiunea fără drept de
contestare a opririi totale de la slujire pe o perioadă de 3 luni și canonisirea la
mănăstirea de metanie de la Hodoș-Bodrog, mănăstire de metanie și a episcopului
locului, după cum reiese din datele biografice ale înaltpreasfinției sale. La
sfârșitul perioadei de canonisire urmează să se facă o evaluare a „stării de
pocăință” a părintelui Cleopa.
Decizia arhiepiscopală precizează că dacă la data încheierii termenului acordat
pentru a “părăsi schisma și neascultarea” și pentru a înceta activitatea la
paraclisul înființat în Municipiul Arad, părintele Cleopa nu se va conforma va fi
supus procedurilor de caterisire de către arhiepiscopul Timotei Seviciu.

Părintele Cleopa Jurj a încetat pomenirea ierarhului în anul 2016, după
sinodul ecumenist din Creta, fiind singurul cleric arădean care a luat
atitudine față de sinodul din Creta și față de ecumenism.
După încetarea pomenirii, întrucât nu s-a mai aflat într-un cuget cu viețuitorii din

Mănăstirea Gai, care au continuat comuniunea cu ierarhul semnatar în Creta,
părintele Cleopa s-a pensionat și s-a retras din mănăstire, după ani de zile de
slujire, în care a condus lucrările de restaurare și construcție de biserică (biserica
a fost sfințită cu mare fast în 2008, cu prezența a peste 20 de ierarhi și a
Patriarhului României). De doi ani și jumătate slujește într-un paraclis improvizat
într-un subsol dintr-o fostă zonă industrială a Aradului, numită Indagrara.
Părintele Cleopa consideră că problemele cu episcopia au apărut ca urmare a
acțiunilor vicarului eparhial arhimandrit Teofan Mada, de la Mănăstirea HodoșBodrog, care, după spusele părintelui, l-ar fi reclamat că slujește în paraclisul
improvizat după întreruperea pomenirii.
Părintele relatează o întâlnire la care a fost chemat de către arhiepiscopul Timotei
Seviciu, care i-a prezentat broșura de fidelizare față de sinodul ecumenist din
Creta, editată de Patriarhia Română în 2017, și l-a întrebat ce părere are despre
aceasta și dacă este de acord cu ce scrie în ea.
La răspunsul negativ al părintelui Cleopa, arhiepiscopul Timotei ar fi spus că
nu îl interesează faptul că părintele Cleopa nu îl pomenește la slujbe, dar
că îi cere să înceteze propovăduirea împotriva ecumenismului și a
sinodului din Creta.

Arhiepiscopul Timotei Seviciu este unul dintre participanții la sinodul ecumenist
din Creta, fiind semnatar al documentelor eretice ale acestui minciunosinod.
Din relatările de presă dedicate Înaltpreasfinției Sale aflăm, printre altele, că este
doctor în Teologie, că a avut dosar de colaborare cu fosta Securitate, sub numele
de Radu Viorel[1], și că a fost, din încredințarea Sfântului Sinod, reprezentant al
BOR la multe întruniri ecumeniste, în țări precum Suedia, Finlanda, SUA, Elveția,
Franța, Germania[2].
Despre Înaltpreasfinția sa decanul Facultății de Teologie din Arad, pr. prof. univ.
dr. Cristinel Ioja, spune că: “se integrează în pleiada ierarhilor şi profesorilor de
teologie ortodoxă din a doua jumătate a secolului al XX-lea care au contribuit
semnificativ la aprofundarea temelor ecumenice şi la intensificarea dialogurilor
interconfesionale. Mărturii în acest sens sunt numeroasele conferinţe
internaţionale la care participă – Franţa, Suedia, Elveţia, Germania, Statele Unite
ale Americii – teza de doctorat cu o temă ce trimite spre exigenţele
dialogului ecumenic dar şi spre asumarea hristologiei primului mileniu creştin

cu accentul pe hristologia Sfântului Chiril al Alexandriei şi dialogul cu Vechile
Biserici Orientale”[3].
În Dicționarul Teologilor Români se consemnează[4] că arhiepiscopul Timotei a
făcut studii de specializare la Facultatea de Teologie Protestantă de la Neuchatel,
la Institutul Ecumenic de la Bossey și la Facultatea de Teologie de la Fribourg și
că are o teză de doctorat despre Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al
Alexandriei în lumina tendințelor actuale de apropiere dintre Biserica Ortodoxă și
vechile Biserici orientale.
În februarie 2004 a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare
Ofițer, Categoria G-“Cultele” “în semn de apreciere deosebită pentru activitatea
susținută în domeniul cultelor, pentru spiritul ecumenic și civic dovedit și
pentru contribuția avută la întărirea legăturilor interconfesionale, de bună și
pașnică conviețuire între toți oamenii”[5].
Despre „spiritul ecumenic și civic dovedit” de Înaltpreasfințitul Timotei aflăm și
dintr-o relatare din presa gorjeană, prilejuită de o tragedie minieră în zonă.
Vorbind cu acel prilej, arhiepiscopul Timotei s-a referit la “ecumenismul sănătos”
și la “frățietatea” ce se realizează prin împreună-slujirea cu ereticii: “Am găsit
aici, în această împestriţare de populaţii, deci şi de toate credinţele, un
ecumenism sănătos. Şi-acum au fost nu numai credincioşi ortodocşi. Am fost mai
înainte la unul dintre minerii decedaţi care este reformat. Familia şi-a exprimat
dorinţa ca să facem şi noi slujbă, să fie totul aşa într-o frăţietate”[6].
Implicat în săptămâna anuală de rugăciune cu ereticii în urbea pe care o
păstorește, Arhiepiscopul Timotei a participat și anul acesta la rugăciunea
comună cu aceștia, în ianuarie 2019, fiind criticat de către poporul aflat în
biserică.
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