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SCRISOARE DESCHISĂ 
ADRESATĂ PĂRINTELUI CONSTANTIN ŞUBRAN 
(Константин Шубран) din Parohia Ropcea, Ucraina 

 
Nr. 253/1 Octombrie 2019. 

Domnule Constantin Шубран, 
 
Am primit catalogarea dumneavoastră pe pagina oficială de Facebook şi din acest 

motiv, doresc să vă răspund cu câteva precizări canonice. 
Înainte de a formula replica noastră, expunem mesajul jignitor transmis de acest 

„preot” necanonic: 
„Oameni buni, ce căutaţi voi sănătoşi la un doctor bolnav? Este un amăgitor care 

amăgeşte lumea. Este un slujitor fals. Merge singur în iad şi voi vreţi să-l urmaţi. Căutaţi 
o Biserică Canonică şi nu spurcaţi sufletul şi casele cu un amăgitor fals”. 

 
Dumneavoastră încheiaţi prin expresia „amăgitor fals”, ceea ce schimbă tot sensul 

mesajului dumneavoastră. Un amăgitor „fals” nu este un amăgitor real, tocmai 
dumneavoastră spuneţi asta. Deşi ne-am străduit să vă scoatem toate greşelile gramaticale 
din text, sper că nu vedeţi o jignire în acest fapt. Mulţumim anticipat! Dar, am avea o 
curiozitate: un preot care scrie precum un analfabet, a terminat Facultatea de Teologie 
înainte de a absolvi Gimnaziul? Este foarte grav dacă un teolog, nu mai spunem „preot”, 
scrie mai rău decât un copil din clasele primare. 

În mesajul postat aţi evitat sub orice formă să abordaţi problema canonicităţii 
Bisericii din care dumneavoastră faceţi parte, ca slujitor la Parohia Ropcea, din regiunea 
Cernăuţi. Din această pricină, mă simt nevoit să vă informez, precum ne învaţă 
Mântuitorul Iisus Hristos: „Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este 
nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este” (Ev. Matei, cap. V, vers. 37). 

Prin felul în care v-aţi adresat, doriţi să lăsaţi impresia de preot canonic, ortodox în 
toată regula, care avertizează creştinii pe care-i păstoreşte în satul său. Profitând de 
conjunctura că sunteţi probabil singurul preot din localitatea Ropcea, jucaţi foarte bine 
rolul de tăinuitor al adevărului. Nu este un motiv pentru care ar trebui să vă bucuraţi, 
pentru că iarăşi revenim la Cuvântul Sfintei Evanghelii, care zice: „Voi sunteţi din tatăl 
vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de 
oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte 
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minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ev. Ioan, cap. 
VIII, vers. 44). Luaţi în calcul doar partea cu minciuna, pe care o evidenţiază Hristos. 

Spuneam că profitând de circumstanţa că sunteţi, probabil, singurul preot „ortodox” 
din localitate, ascundeţi faptul că din data de 11 octombrie 2018, singura Biserică 
Ortodoxă recunoscută de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, 
(https://www.patriarchate.org/-/communiq-1) este Patriarhia Ortodoxă a Kievului şi 
Ucrainei, prin Thomosul acordat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu 
(https://www.patriarchate.org/-/patriarchikos-kai-synodikos-tomos-choregeseos-
autokephalou-ekklesiastikou-kathestotos-eis-ten-en-oukraniai-orthodoxon-ekklesian). În 
conformitate cu aceste documente redactate de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, 
dumneavoastră aveți statutul de „schismatic”, continuând a vă închina spre Kremlin şi nu 
spre Patriarhia Ecumenică, o entitate istorică şi mamă a Patriarhiei Moscovei, nicidecum 
fiică, precum încercaţi să insinuaţi. „Cazacopatia” de care daţi dovadă prin aceste 
formulări, vă include în cuvântul de dojană al dumnezeiescului Apostol Pavel, care zice: 
„unii au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, 
în locul Făcătorului” (Romani, cap. I, vers. 25). Dumneavoastră amăgiţi o comunitate 
nevinovată şi naivă, că Tainele pe care le săvârşiţi în Biserica satului, sunt valide; însă, 
conform deciziei Patriarhiei Mame – Ecumenice –, sunteţi schismatic. Despre schismatici, 
Sfintele Canoane vorbesc foarte mult; dar, ne rezumăm să vă cităm unul singur, de care 
probabil nu aţi auzit până acum, fiind preocupat cu cele personale: 

CANONUL 10 AL SFINŢILOR APOSTOLI: „Dacă cineva cu cel scos de la 
împărtăşire (schismatici) măcar, în casă de s-ar ruga împreună, acesta să se afurisească” 
[Apostolic, can. 11, 12; Antiohia, can. 2; Cartagina, can. 9]. Prin acest canon, vă 
comunică fără îndoială chiar Cartea Sfintelor Canoane („Pidalionul”), că, fiind scos de la 
împărtăşirea cu Patriarhia Ecumenică, sunteţi identic unui eretic, pentru că pedeapsa 
„afurisirii” se aplică în acelaşi chip şi schismaticilor, dar şi ereticilor (Canonul 45 
Apostolic). 

Dumneavoastră sunteţi unul dintre închinătorii la oameni, cum zice Apostolul Pavel, 
şi nu al Făcătorului tuturor, care „face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi 
trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Ev. Matei, cap. 5, vers. 45). 
Presupuneţi că nimeni dintre cei ce nu fac ascultare de tânăra Patriarhie a Moscovei, sunt 
slujitori falşi. Ei bine, este absurd să credeţi acest lucru, pentru că în lume sunt 195 de 
Ţări, cărora se anexează numeroase provincii autonome. În aproape toate statele lumii 
sunt Biserici Ortodoxe care nu aparţin de Patriarhia Moscovei, ci numai: 1. Biserica 
Estoniană, 2. a Lituaniei, 3. Mitropolia Republicii Moldova şi 4. a Ucrainei. Ca listă a 
statelor aflate sub jurisdicţia Moscovei, apar din vremea fostei URSS, următoarele: 1. 
Rusia, 2. Ucraina, 3. Belarus, 4. Moldova, 5. Azerbaidjan, 6. Kazahstan, 7. Kîrgîzstan, 8. 
Letonia, 9. Lituania, 10. Tadjikistan, 11. Turkmenistan, 12. Uzbekistan, 13. Estonia. 13 
state, raportat la numărul de 195 de Ţări… Nu este deloc canonic ca în ziua de astăzi să ne 
închinăm deciziilor fostei URSS de anexare a unor state, în mod necanonic, politic şi 
abuziv. 

De cealaltă parte, dumneavoastră sunteţi capabil să acuzaţi toate Parohiile din 
Ucraina, care nu se închină Patriarhului rus, că sunt schismatice şi, în concluzie, numai la 
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dumneavoastră în Biserică se pogoară Darul Duhului Sfânt. Ţin să vă informez că în 
Ucraina ascultă de Patriarhia Rusă doar 21% din numărul de Parohii şi Mănăstiri, ceea ce 
reprezintă mai puţin de un sfert din toată Ucraina. Restul, adică 79% dintre Parohiile 
Ucrainene, sunt în subordinea Patriarhiei Ecumenice, prin filiera Kievului şi o bună parte 
din ele fiind dependente de Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană. Prin aceste 
statistici, puteţi constata singur că în Ucraina sunteţi schismatic, nu numai din perspectiva 
inferiorităţii numerice. 

Nu ştiu dacă îmi cunoaşteţi biografia şi faptul că am fost Slujitor în Patriarhia 
Română timp de 26 de ani (1980-2006), o bună bucată de vreme şi Stareţ(1985-1995). 
Cumulat cu anii de monahism, am slujit în Biserica Ortodoxă Română timp de 30 de ani. 
Din anul 2006 am fost Vicar pentru Comunitatea Europeană în cadrul Patriarhiei 
Ortodoxe de Kiev, numit de Eparhia Moldovei de Est(R.Moldova), recunoscută acum 
oficial de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. În Comunitatea Europeană am 
fost rând pe rând Episcop, Arhiepiscop şi în cele din urmă Mitropolit,  recunoscut prin 
Thomosul de Autonomie nr. 7, din 14/27 August 2012, emis de Înaltpreasfinţitul 
Arhiepiscop şi Mitropolit Ioan (Lobuie), Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Americii de 
Nord şi Sud şi Insulele Britanice, Sinodul fiind constituit în urmă cu aproape 3 decenii, 
din membri (Episcopi) ai Sinodului Patriarhiei Ortodoxe de Kiev, actualmente 
recunoscută oficial de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. 

Înainte să închei scrisoarea noastră, vă informez că situaţia Mitropoliei Ortodoxe 
Autonome de Bergamo este similară Bisericii Ortodoxe din Macedonia, Ţară Ortodoxă, al 
cărui Sinod nu are comuniune cu nici o Patriarhie. Este libertatea fiecăruia de a alege şi nu 
sunteţi dumneavoastră în măsură să trasaţi „drumul spre iad” cuiva, din propriile păreri. 
Lăsaţi-ne să ne îndoim că un număr de 1842 de Biserici Ortodoxe din Macedonia duc spre 
iad 65% din populaţia ortodoxă a Ţării, tocmai din cauza faptului că nu sunt în comuniune 
cu „părintele” Constantin Şubran din Ucraina. 

În acelaşi timp nu uitaţi că în urmă cu câţiva ani eraţi preot canonic şi din 2018 
sunteţi necanonic şi nerecunoscut de Patriarhia Ecumenică, în vreme ce alţii, care erau 
catalogaţi drept schismatici, au fost recunoscuţi ca fiind canonici. Presupunem că în acest 
moment de cumpănă, spuneţi că nu contează foarte mult Thomosul de recunoaştere din 
partea Patriarhiei Ecumenice. Ei bine, dacă trageţi această concluzie în nume propriu, 
gândiţi-vă că acelaşi drept îl au şi alţi creştini de pe faţa acestui pământ, nu numai 
dumneavoastră. Ieri eraţi canonic şi azi sunteţi schismatic şi necanonic în acelaşi timp. 

Acestea fiind zise, mulţumesc anticipat voinţei de a înţelege mesajul nostru şi 
totodată de a echilibra situaţia înainte de a o aşterne într-un cuvânt răutăcios. Sunteţi în 
aceeaşi situaţie din punct de vedere canonic, cu părere de rău.Amin! 

 
† Dr. ONUFRIE POP, 

Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat 
 

Astăzi, 1 octombrie 2019, 
în reşedinţa din Bergamo, Italia. 

 


