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Pastoral= la Na[terea 
Domnului

† PETRU
DIN MILA LUI DUMNEZEU 
ARHIEPISCOP AL CHIŞINĂULUI, 
MITROPOLIT AL BASARABIEI 
ŞI EXARH AL PLAIURILOR

“Iată, fecioara va avea în pântece şi va naşte fiu
şi vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte: 

cu noi este Dumnezeu” (Mt. 1, 23)

IUBITULUI NOSTRU CLER, CINSTITULUI CIN MONAHAL ŞI PREAIU-
BIŢILOR CREDINCIOŞI DIN SFÂNTA MITROPOLIE A BASARABIEI – HAR 
ŞI BUCURIE DE LA ATOTŢIITORUL, IAR DE LA NOI – ARHIEREASCĂ BI-
NECUVÂNTARE! 

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti!

Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos sau Crăciunul, se 
înscrie între praznicele Bisericii şi sărbătorile creştine ca o taină mare şi în-
ceput al mântuirii.

Această Sfântă Sărbătoare este un prilej plin de emoţii şi de bucurie pentru 
mulţi, cu zvon de veselie, colinde şi fulgi de zăpadă. Cu un Moş Crăciun cu 
o grea sarcină de ani, dar, foarte darnic şi nespus de bun.

Acum mai bine de două mii de ani, lumea greco-romană, în care s-a născut 
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Hristos, prezenta o lume de oameni înfrânţi de suferinţe, de nedreptăţi sociale, 
de războaie şi mizerie. În această atmosferă apăsătoare naşterea Pruncului 
Iisus, vestită de toţi proorocii, a adus un zâmbet de nădejde, o rază de speranţă 
şi de bucurie pe feţele celor mulţi. Pruncul Iisus a însemnat faţa omenirii, şi 
de atunci, de câte ori prăznuim naşterea Lui, bucuria este simţământul care 
ne stăpâneşte cel mai mult, bucuria nădejdii că Iisus cel născut în Betleem 
– casa pâinii - este Mântuitorul tuturor celor ce cred în El.

Fiul lui Dumnezeu, zămislit şi întrupat din sânul Prea Sfintei Fecioare
Maria, vine să întemeieze o împărăţie, dar nu una omenească, ci una eternă, 
care să realizeze o înfrăţire a omului înnoit cu cerul; Fiul lui Dumnezeu, însă, 
astăzi se naşte dintr-o Fecioară săracă, smerită şi evlavioasă, într-un adăpost 
obişnuit de vite, cu miros de grajd rece şi întunecos.

Taina Dumnezeului Celui Veşnic devenit Om din iubire de oameni dă sens 
întregii existenţe, întrucât Iisus Hristos a adus omului nu doar o învăţătură 
nouă, ci şi o viaţă nouă – viaţa veşnică. Venirea lui Dumnezeu pe pământ 
şi locuirea Lui printre oameni are ca scop îndreptarea omului spre acel cer 
pe care l-a pierdut prin păcat, pentru ca el, omul, să vieţuiască împreună cu 
Dumnezeu şi potrivit voii Lui. „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe 
Fiul Său Cel Unul – Născut, L-a dat, ca oricine crede în El, să nu piară, ci 
să aibă viaţă veşnică” (Ioan 2,16).

Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu a refăcut, deci, legătura omului 
cu Dumnezeu, stricată prin căderea omului în păcat. „Iisus Hristos a venit în 
lume şi a luat asupra sa păcatele lumii„ (Ioan 1, 29). Naşterea lui Hristos ne-a 
adus, aşadar, renaşterea prin botez şi dreptul de a privi spre lumea cea de sus, 
deschizându-ne porţile ei.

Să ne bucurăm dar cu toţii că Dumnezeu, prin trimiterea Fiului Său ca să 
se nască din Fecioară, ne-a primit pe noi ca fii. Să ne mai bucurăm că Pruncul
Iisus ne-a dăruit curăţirea de păcate (Rom. 5, 11) şi răscumpărarea (Luca 1, 
46-47; Apoc. 5, 9). Să ne mai bucurăm că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, 
ne îndeplineşte cererile cele bune şi ne face părtaşi la tot felul de binecuvântări 
(Fapt. Ap. 14, 1-7). Să ne bucurăm iarăşi, chiar şi în necazuri şi scârbe (II Cor. 
6, 10; 7,4; Iacob 1, 2; 1 Petru 1, 6), ştiind şi fiind încredinţaţi că Dumnezeu,
celor ce-L iubesc pe El, toate le rânduieşte spre folos. Să ne bucurăm că Fiul 
Lui Dumnezeu s-a întrupat ca să ne vorbească şi să ne înveţe despre Dum-
nezeu, să ne înveţe cum să trăim în pace şi frăţie între noi, să ne iertăm unul 
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pe altul, să ne iubim, să ştim şi să fim convinşi că suntem nemuritori. Şi mai
ales să ne înveţe să fim buni. Iată, pentru a ne învăţa toate acestea şi pentru
a ne încredinţa că aşa ne vrea Dumnezeu, s-a şi întrupat printre noi chiar El, 
Cel Unul din Treime Dumnezeu-Fiul. „Iată vă binevestesc vouă bucurie mare, 
care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos
Domnul în cetatea lui David” (Luca 2, 10-11).

Fiecare pământean primindu-L pe pruncul Iisus, „ ...pâinea cea vie care 
s-a pogorât din cer” (Ioan 6, 51), cu credinţă în inimă, devine un Betleem 
sufletesc.

Astăzi Cel fără de început începe să fie şi Cel veşnic, care intră în lumea
celor vremelnice; Cel fără de ani este pricină de mare început al anilor de 
mântuire. „Eu am venit (în lume) ca (lumea) viaţă să aibă şi din belşug să 
aibă” (Ioan 10, 10).

Astăzi vestesc îngerii pacea şi înfrăţirea între oameni, cântând: „Slavă întru 
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oameni bunăvoire” (Luca 2, 
14); fiindcă Fiul lui Dumnezeu, iată, s-a făcut Fiul Omului.

Sărbătoarea de astăzi trebuie să genereze o împăcare generală izvorâtă 
din dragostea cea vie şi dreaptă, dintre bogat şi sărac, dintre cel sătul şi cel 
flămând şi însetat, cu condiţia că cei dintâi se vor arăta mai buni, prin facerea
de bine, prin milostenie, prin opera de caritate vie, prin cuvântul şi fapta cea 
bună a dragostei faţă de semenii cei din nevoi, sărăcie şi suferinţă, care nece-
sită dragostea şi ajutorul nostru frăţesc, fiindcă toţi suntem creaţi şi aparţinem
unui şi acelaşi Dumnezeu.

În această sfântă zi, credincioşii, şi nu numai ei, au îndestulare şi belşug în 
casele lor. Tradiţionalul pom de Crăciun se poate vedea în multe case încărcat 
de podoabe şi daruri aducătoare de multă bucurie atât pentru cei mici, cât şi 
pentru cei mari. Se bucură toţi în această zi de praznic, bătrânii ca şi tinerii. 
Cei plecaţi în depărtări, poposesc măcar cu gândul la baştină, iar cei de acasă 
îi simt prezenţi şi pe cei duşi departe, căci Ziua aceasta este cu deosebire 
praznicul familiei.

În peştera din marginea Betleemului astăzi stă Sfânta Familie, Iosif şi Ma-
ria, veniţi să se înscrie la recensământul ordonat de August, împăratul roman. 
În această Sfântă Zi, toţi membrii unei adevărate familii se străduiesc să fie
împreună, deoarece Crăciunul pentru cei mici şi cei mari e marea Sărbătoare 
a bucuriei. 
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În fiecare an, Biserica ne îmbie să ne bucurăm la toate sărbătorile, dar, în
mod cu totul deosebit, la această sărbătoarea de Crăciun. Şi colindul tradiţional 
românesc se vrea auzit nu numai din guriţele copiilor, ci şi ale acelor maturi, 
fiindcă Naşterea Domnului, „mama sărbătorilor creştine”, este Sărbătoarea
Noastră a tuturora, de la mic la mare. Să renaştem, dar, cu adevărat, frumuseţile 
sărbătorilor de iarnă cu toate obiceiurile creştineşti din străbuni. Numai atunci 
Crăciunul va fi cu adevărat un Crăciun plin de viaţă şi voioşie.

Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Hristos vine astăzi tainic în inimile noastre prin credinţă şi pocăinţă, prin 

rugăciune şi cântări, ca să schimbe peştera inimi noastre în sălaş primitor de 
lumină şi căldură sfântă, să aducă pacea cerească în mijlocul tulburării. Dar 
Hristos vine nevăzut spre noi, în faţa noastră, la a noastră uşă, în drumul nostru 
prin nevoia şi durerea disperată a celor care au neapărată trebuinţă de implicaţia 
noastră în situaţia lor, deloc uşoară. De aceea, anul acesta am arătat noi, cei din 
biserică, o deosebită grijă faţă de destinele celor traficaţi şi lipsiţi astfel, în mod
brutal şi abuziv, prin înşelăciune şi ademeniri mincinoase, de libertatea lor; 
lucru care ne preocupă în mod deosebit, rugându-ne fierbinte pentru oamenii
care au devenit în zilele noastre marfă şi carne vie de vânzare, în propria lor 
ţară, lipsiţi de drepturile elementare, asupriţi, sechestraţi şi subjugaţi.

Nu astfel de relaţii între oameni ar trebui să persiste în lumea de azi, mai 
bine de două mii de ani de la Naşterea lui Hristos, care a venit pe pământ 
pentru ca să ne devină pacea noastră (Ef. 2, 14) şi să ne facă liberi de păcat 
şi slobozi de lanţurile morţii.

Iubiţi clerici şi dreptmăritori creştini,
S-a milostivit bunul Dumnezeu, şi iată-ne sărbătorind în acest an al mân-

tuirii 15 ani de la reactivarea Sfintei Mitropolii a Basarabiei prin hotărârea
Actului Sinodal şi Patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române. Aş dori să spun 
următoarele cuvinte, şi anume că în toţi aceşti ani, deloc simpli şi deloc uşori 
pentru Noi, am căutat pacea şi buna înţelegere între fraţi. Am învăţat şi îndru-
mat pe păstoriţii noştri, cei care simt româneşte, să fie nu numai buni creştini
care-şi agonisesc mântuirea şi buni lucrători în ogorul Domnului, ci şi buni 
cetăţeni ai Republicii Moldova, independentă şi indivizibilă, să respecte legile 
statului şi conducerea ei. 
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Noi provenim din acest pământ sfânt şi-l iubim din tot sufletul şi cu toată
fiinţa noastră, iar toate stăruinţele şi ostenelile noastre se materializează în
cele ce am realizat bune şi frumoase, care vin să fie mărturii vii în faţa bunului
Dumnezeu şi a oamenilor, ca dovadă că noi dorim binele Bisericii Neamului şi 
acestui pământ cu cetăţenii lui. Şi Dumnezeul Păcii este cel care va da ascultări, 
până la urmă, rugăciunilor noastre, şi, poate, credem şi sperăm noi, va fi bine
şi bună înţelegere între noi toţi, care populăm acest plai şi ţinut mioritic.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ne facă parte tuturor de tot ceea ce ne 
poate ajuta să fim bineplăcuţi lui Dumnezeu, să ne facă parte de mântuire prin
Biserica Sa. Iar Pruncul Iisus să ne descreţească frunţile, să ne lumineze feţele 
cu zâmbet al bucuriei, oricât de greu ne-ar fi.

Astăzi s-a născut Hristos,
Mesia chip Luminos,
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi!

Al vostru de tot binele doritor şi către Hristos Domnul fierbinte rugător,

† PETRU
Arhiepiscop al Chişinăului,

Mitropolit al Basarabiei şi
Exarh al Plaiurilor

Dată în reşedinţa noastră mitropolitană din Chişinău cu prilejul Sfintelor Sărbători ale
Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, 2007-2008.



LUMINĂTORUL8 Nr. 6

Rug=ciune pentru Basarabia
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, caută din 

cer şi vezi pământul acesta numit Basarabia, căruia i-ai 
purtat de grijă peste veacuri şi în care Ţi-ai întemeiat Bi-
serica prin vestirea dintru început a Apostolului Andrei! 
Auzi-ne, Doamne, pe noi, basarabenii, şi ne miluieşte şi ne 
iartă greşalele noastre, căci milostiv şi iubitor de oameni eşti 
şi nesfârşită dragoste ne-ai arătat în tot timpul! Nimiceşte, 
Mântuitorule, dintre noi toată vrăjmăşia şi patima cea rea, 
care întunecă sufletele şi le depărtează de la Lumina adevă-
rului Tău! Sădeşte în noi toţi frica Ta cea sfântă, care este 
începutul înţelepciunii, şi dragostea către aproapele, în care 
se cuprinde şi dragostea către Tine, Dumnezeule! Auzi-ne, 
Doamne, Mântuitorul nostru, cum ai auzit cu bunătate ru-
găciunile strămoşilor noştri, când chemau mila şi ajutorul 
Tău, şi binecuvântează lucrările tuturor basarabenilor – ca 
ele să fie spre slava Ta şi spre folosul obştesc, ca toţi să Te
slăvim pe Tine, Dumnezeul cel închinat în Treime: Tatăl, Fiul 
şi Duhul Sfânt şi să strigăm din adâncul inimilor noastre: 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, dătătorule de bine, în vecii 
vecilor! Amin.
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Mitropolia Basarabiei la 
15 ani de la reactivare [i 5 
ani de la recunoa[terea de 
c=tre autorit=\ile de stat din 

Republica Moldova
Dr. Veaceslav GOREANU

În ultimele două decenii, Biserica Ortodoxă Română, ca urmare a căderii 
regimului comunist în decembrie 1989, a cunoscut o dezvoltare deosebită 
atât în ţară – prin înfiinţarea de eparhii, mănăstiri, schituri, parohii şi filii,
dar şi prin înfiinţarea de şcoli teologice, precum seminarii, şcoli de cântăreţi,
facultăţi de teologie etc. –, prin introducerea religiei ca disciplină de studiu 
în învăţământul gimnazial şi liceal, cât şi în străinătate – prin înfiinţarea unor
eparhii, acolo unde nevoile o cereau, dar şi prin reactivarea vechilor eparhii 
istorice, care, în condiţiile social-politice din secolul al XX-lea, o perioadă 
au încetat să mai funcţioneze, nu din lipsa credincioşilor, ci din cauza restric-
ţiilor impuse de către guvernanţii epocii respective, fapt ce a determinat pe 
unii istorici şi politicieni contemporani, mai ales din străinătate, să creadă că 
acestea au fost desfiinţate odată cu întreruperea activităţii lor.

Între eparhiile reactivate de către Patriarhia Română la solicitarea cre-
dincioşilor se numără şi vechea Mitropolie a Basarabiei, care activează între 
graniţele tânărului stat moldav apărut pe harta geopolitică a Europei de Est 
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abia în august 1991, când, după destrămarea URSS-ului, locuitorii R.S.S.M. 
şi-au proclamat independenţa prin celebra Declaraţie de independenţă de la 
27 august 19911 , luând astfel fiinţă noul stat suveran Republica Moldova, pe
teritoriul căruia convieţuiesc, după unele statistici din 1991, 64,5% populaţie 
de origine română, 35,5% minorităţi: 13,8% ucraineni, 13% ruşi, 3,5% gă-
găuzi, 2% bulgari, 1,5% evrei şi minorităţi mai puţin numeroase: bieloruşi, 
polonezi, germani, ţigani etc.)2.

În aceste condiţii, credincioşii şi clericii din Republica Moldova şi-au ex-
primat dorinţa atât a reactivării Mitropoliei Basarabiei, cât şi a revenirii sub 
oblăduirea canonică a Bisericii Mame – Biserica Ortodoxă Română, conside-
rând un act istoric reparatoriu reactivarea acestei eparhii, care, după o perioadă 
înfloritoare, la sfârşitul celui de al doilea Război Mondial, a fost constrânsă
să-şi înceteze activitatea până în anul 1992, când condiţiile istorice au permis 
reintrarea în firescul lucrurilor prin îndeplinirea cererii credincioşilor.

Din păcate nu toţi credincioşii şi clericii au înţeles acest lucru. Unii, în 
special cei mai tineri, care nu au avut cum învăţa istoria ţării lor, au luat 
drept adevărată istoria mistificată de „marii” istorici ai vremurilor care toc-
mai apuneau. Aceasta a făcut ca unii cetăţeni din Republica Moldova să nu 
înţeleagă semnificaţia spirituală a reactivării vechii Mitropolii a Basarabiei
şi a rolului pe care trebuie să-l aibă în sufletul băştinaşilor Biserica, care i-a
ajutat să reziste opresiunilor şi să se menţină în istoria plină de mărturiile 
credinţei păstrată cu sfinţenie de înaintaşii vrednici, ctitori de lăcaşe sfinte
şi apărători ai dreptei credinţe. De altfel, spunea marele istoric al neamului 
nostru Nicolae Iorga, „un neam fără trecut nu are nici viitor”. Aceasta ne face 
să credem că reacţiile celor care n-au privit cu ochi buni reactivarea Mitro-
poliei Basarabiei nu izvorau din propriile convingeri, ci ele s-au datorat atât 
necunoaşterii activităţilor pastoral-misionare şi administrativ-bisericeşti ale 
unităţilor administrativ teritoriale a eparhiilor ortodoxe, cât şi datorită poli-
tizării lucrurilor duhovniceşti, a schimbării misiunii sacramentale a Bisericii 
– dintr-una harismatică, cu adâncă semnificaţie eshatologică, în una temporară,
circumscrisă vremurilor şi regimului politic asemeni altor instituţii seculare. 
Este adevărat că Biserica lucrează în lume şi în condiţii istorice date, dar ea 
urmăreşte nu acapararea de bunuri, ci îmbogăţirea spirituală a credincioşilor, 
sfinţirea lor; ea îi pregăteşte pentru Împărăţia Cerurilor, iar nu pentru împă-
răţiile lumii acesteia. Dacă limităm misiunea sacerdotală a Bisericii la cele 
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din lumea aceasta, putem înţelege raţiunile care au generat neînţelegeri între 
fraţi în ultimele decenii şi au făcut pe unii dintre cei aflaţi la guvernare chiar
să se exprime că ei vor schimba lumea, vor croi un alt destin spiritualităţii 
şi culturii acestui neam, dând un nou impuls vieţii bisericeşti. Or, istoria şi 
raţiunea sănătoasă nu ne permit să visăm şi să ne raportăm la valori străine, 
ci ne îndeamnă să privim la marii oameni de cultură şi de stat, care au ştiut să 
se ancoreze în valorile spiritualităţii tradiţionale, croindu-şi calea în cele peste 
două milenii de existenţă ale neamului, deschizând noi orizonturi şi perspec-
tive pentru dăinuirea şi afirmarea credinţei şi a noastră ca popor. Personal,
considerăm că nu vom putea depăşi criza de identitate ce se reflectă atât în
planul vieţii social-politice, cât şi în cel administrativ-bisericesc, dacă vom 
face în continuare abstracţie de vocaţia şi moştenirea spirituală multimilenară, 
pe care au croşetat-o cu multă iscusinţă vrednicii înaintaşi.

Am făcut acest excurs pentru a arăta că ne-am născut creştini şi că pe 
pământul românesc aflat între Prut şi Nistru se păstrează urmele unei bogate
şi înfloritoare vieţi creştine, desfăşurate de-a lungul secolelor IV-XIV, cu un
număr important de comunităţi, preoţi şi episcopi ortodocşi, care de la înce-
put s-au aflat sub jurisdicţia unor ierarhi ce activau pe teritoriul României de
astăzi (Mitropoliei Tomisului, ai cărei ierarhi sunt menţionaţi ca luând parte 
la Sinoadele Ecumenice, Mitropoliei Vicinei, Mitropoliei Proilaviei, etc.) şi 
care îşi desfăşurau activitatea sub omoforul Patriarhiei de Constantinopol3, 
iar odată cu organizarea statelor medievale româneşti, începând cu secolul al 
XIV-lea, viaţa bisericească s-a desfăşurat sub omoforul Mitropoliei Moldovei, 
care şi-a avut reşedinţa mai întâi la Suceava, iar din 1564 – la Iaşi, bucurându-
se de autonomie deplină din partea Patriarhiei Ecumenice.

Totuşi, pentru că nu se cunoaşte foarte bine istoricul vieţi bisericeşti din 
stânga Prutului, vom face o scurtă prezentare a acesteia, pornind de la rea-
lităţile istorice şi cele ecleziologico-canonice din perspectivă administrativ-
bisericească.

VIAŢA BISERICEASCĂ ÎN STÂNGA PRUTULUI 
PÂNĂ ÎN SECOLUL AL XX-LEA

Vechimea apostolică a creştinismului şi autoritatea de care se bucurau 
strămoşii noştri este confirmată şi de prezenţa ierarhilor din Scythia Mică la



LUMINĂTORUL12 Nr. 6

Sinoadele Ecumenice4, precum şi de învăţaţii teologi Sfântul Ioan Casian şi 
Dionisie cel Smerit, care au contribuit prin operele lor la dezvoltarea litera-
turii creştine din primul mileniu. Din cele mai vechi timpuri, putem constata 
existenţa unei Biserici bine organizate, ai cărei teologi îşi aduc contribuţia 
atât la formularea Simbolului de Credinţă, cât şi la dezvoltarea teologiei prin 
elaborarea unor lucrări care au rămas în patrimoniul literaturii patristice până 
în zilele noastre. Nu ne vom opri asupra acestora, ci vom face o prezentare 
a organizării administrativ-bisericeşti, arătând continuitatea şi canonicitatea 
acestei organizări până în secolul al XX-lea.

După cum rezultă din studiile istorico-canonice şi materialele arheologice5, 
organizarea administrativ-bisericească din ţinuturile locuite de strămoşii noştri 
este cea prevăzută de canoanele 34 Ap., 6 şi 7 Sin. I Ec., 2, II Ec., 8, Sin. III 
Ec., 28 IV Ec., care îndrumă ca fiecare neam/popor să-şi aibă episcopii săi
şi să se organizeze cu respectarea doctrinei canonice consacrată de Părinţii 
Sinoadelor Ecumenice.

Astfel, trebuie amintit că Biserica străromânilor din sec. IV–V s-a bucurat 
de drepturile unei arhiepiscopii autocefale până în secolul al VII–lea. În fruntea 
acestei eparhii se afla un mitropolit ce îşi avea sediul în Tomis (unii dintre
titularii acestei eparhii sunt menţionaţi şi în actele Sinoadelor Ecumenice), 
sub jurisdicţia căruia se aflau şi alte eparhii, fapt menţionat de Sozomen în
Istoria Bisericească6, dar şi de legea lui Zenon din 480 , regim juridic ce a 
fost consacrat şi în doctrina canonică prin canoanele 5 – 7 Sin. I Ec., 2, 3 – II 
Ec., 8, III, Ec., 12, 28 IV Ec., 36, 39 VI Ec., 11, VII, Ec., Actele Sin. V Ec., 
Cf. Can. 9, 13, 22 Antiohia, 3, 5 şi 6 Sardica.

Prerogativele mitropoliei Tomisului sunt preluate de arhiepiscopia Justi-
niana Prima (înfiinţată prin novela XI din 535), în jurisdicţia căreia a intrat şi
o parte din teritoriul nord – Dunărean8, din 927 de Patriarhia Dârstorului şi 
de succesoarea Justinianei Prima, Patriarhia Ohridei (1003-1766), în a cărei 
jurisdicţie era şi Episcopia vlahilor, fiind trecută ultima din cele 24 de eparhii9, 
mai târziu de mitropolia Vicinei, iar după 1359 de cea de la Târgovişte şi cea 
din Ţara Moldovei în 1401.

Un episcop ortodox este menţionat înainte de această dată la Cetatea Albă, 
centru cultural şi economic situat la gurile marilor fluvii Dunărea şi Nistru
în Marea Neagră, pe care papa Grigorie al IX-lea îl numea la 14 noiembrie 
1234 „pseudoepiscop”10, iar în timpul împăratului Andronic al II-lea Paleo-
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logul episcopia de aici era numită „Asprokastron”. Tot aici, în 1330, suferea 
moarte martirică Sf. Ioan cel Nou11, iar pe la 1345 ierarhul acestei cetăţi, cu 
numele Chiril, a participat la hirotonia unui episcop la Halici. De asemenea,  
pe seama scaunului din cetatea Albă, la 1386, a fost hirotonit Iosif Muşat, 
care şi-a avut reşedinţa la Suceava şi se intitula arhipăstor al „Moldovlahiei 
şi al părţilor de lângă mare”12. 

La sfârşitul deceniului al II–lea din sec. al XIV–lea în Moldova din partea 
stângă a Prutului se aminteşte de mănăstirile Vărzăreşti, Chipriana (popular 
Căpriana), dar vechimea creştinismului este atestată şi de mănăstirile rupestre 
de la Ţîpova, Saharna, aceasta din urma adăpostind ruinele unei biserici cu 
hramul „Bunavestire” încă din secolul XII. Aceste menţiuni ne fac să credem 
că în spaţiul dat era o viaţă bisericească bine organizată.

După întemeierea Statului Moldav, viaţa bisericească începe să cunoască o 
nouă etapă, organizându-se după obiceiul ţării, dar şi după doctrina canonică 
consacrată (can. 34 Ap. şi 6 – 7, I Ec. etc.), având în frunte un mitropolit de 
neam român, primul atestat documentar fiind Iosif Muşat13, care n-a acceptat 
ingerinţa în viaţa eparhiei a ierarhilor străini.

Sub jurisdicţia acestei mitropoliei se aflau Episcopia de Rădăuţi, care da-
tează din prima jumătate a secolului al XIV-lea, iar din 1787 s-a transferat la 
Cernăuţi14; Episcopia Romanului, înfiinţată în timpul lui Alexandru cel Bun
la 1408 pentru Ţara de Jos15, şi cea de Huşi, înfiinţată în 1598, în timpul lui
Ieremia Movilă (1595 – 1600). Aceasta din urmă îşi avea jurisdicţia în stânga 
Prutului, peste codrul Tigheciului până la hotarele Bugeacului, Cahul, Lăpuşna, 
Tighina, Orhei, Soroca şi toată partea de miazăzi între Prut şi Dunăre16, precum 
şi 40 de sate care se aflau între Nistru şi Bug. Preoţii din aceste ţinuturi erau
hirotoniţi la Huşi, deci, erau fii duhovniceşti ai acestei eparhii, care făcea parte
din Mitropolia17 Moldovei.

Unitatea teritorială şi bisericească este vizibilă şi din actele cancelariilor 
domneşti, care fac menţiuni despre localităţile aflate în partea stângă a Pru-
tului, dar şi din ctitoriile voievodale din acest spaţiu românesc: paraclisul de 
la Hotin, ctitorit de Ştefan cel Mare, biserica Sfântul Dimitrie din Orhei şi 
biserica Sfântul Nicolae de la Cetatea Albă, ctitorii ale lui Vasile Lupu, precum 
şi daniile făcute unor mănăstiri18.

Datorită instabilităţii politice, spaţiul Basarabiei de astăzi mai era ad-
ministrat şi de mitropolitul Proilaviei, de episcopia Hotinului19 sau chiar de 
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exarhatul instituit în mod abuziv de către Sinodul Bisericii Ruse20.
Astfel, în perioada 1546-1595 se întemeiază la Brăila Mitropolia Proilaviei, 

ce cuprindea Cetatea Albă, Bugeacul, Ismailul, Căuşenii, Hotinul şi Dubăsarii 
din Transnistria. Părintele Prof. M. Păcurariu consideră că nu este exclus ca 
această Mitropolie să fi luat fiinţă ca o continuare a Mitropoliei Vicinei. În
actele Patriarhiei Ecumenice este  trecută a 55–a, iar sediul l-a avut în mai 
multe oraşe: Reni, Ismail, Galaţi, Cetatea Albă. De altfel, hotarele eparhiei 
n-au fost aceleaşi. Ele au fost modificate în funcţie de cuceririle turceşti sau
cele ruseşti. În 1715, Târgul Dubăsari se afla sub oblăduirea mitropolitului
brăilean. Mitropolia fiinţează până la pacea de la Adrianopol (1829), ultimul
episcop cunoscut având numele de Antim21.

În 1598, Aron Vodă întemeiază Episcopia de Huşi, care avea jurisdicţie 
şi asupra ţinuturilor din stânga Prutului: Cahul, Tighina, Lăpuşna, Orhei, 
Soroca, trei mari târguri şi alte 40 de sate româneşti ce se aflau între Nistru
şi Bug. Aceste teritorii rămân sub jurisdicţia episcopiei până în 1812, când 
turcii cedează Basarabia ruşilor.

În urma cotropirilor succesive ale Moldovei (1769-1774, 1787-1791 şi 
1806-1812) de către armatele ruseşti, între 1806-1812 ia naştere un exarhat  
dependent de Biserica Ortodoxă Rusă.

După Pacea de la Bucureşti din 16 mai 181222, ce are ca urmare ruperea 
din teritoriul Moldovei a spaţiului aflat între Prut şi Nistru, regiunea estică
a Moldovei devenind provincie a Rusiei, în 1813, Biserica Ortodoxă Rusă 
hotărăşte înfiinţarea unei eparhii la Chişinău, cuprinzând teritoriile anexate,
rupându-se astfel spaţiul jurisdicţional al Mitropoliei Moldovei, înfiinţată
cu patru secole înainte. Trebuie să precizăm faptul că Rusia nu s-a mulţumit 
să transforme acest teritoriu doar în provincie a imperiului, ci, din 1871, a 
făcut-o gubernie23.

După scurta păstorire a unui ierarh român, urmează o perioadă în care se 
succed la conducerea acestei episcopii nu mai puţin de 12 episcopi ruşi, care 
nu vorbeau limba credincioşilor pe care îi păstoreau şi care aveau misiunea 
precisă de a-i deznaţionaliza pe români.

În perioada cuprinsă între Tratatul de Pace de la Paris (1856) şi Congresul 
de la Berlin (1878), cele trei judeţe din Sudul Basarabiei – Cahul, Ismail şi 
Bolgrad – s-au aflat sub jurisdicţia Episcopiei Dunării de Jos, după 1878 ele
fiind trecute din nou sub jurisdicţia Bisericii Ruse.
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La 27 martie 1918, Sfatul Ţării hotărăşte Unirea cu Patria-Mamă, iar 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române deleagă pe Prea Sfinţitul episcop
Nicodim Munteanu al Huşilor (viitorul Patriarh al României) spre a conduce 
Arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului, rămasă fără chiriarh, până la alegerea 
titularului.

La 21 februarie 1920, Congresul general al Bisericii Basarabene, întrunit 
la Chişinău, a ales pe arhiereul Gurie Botoşăneanul, vicarul Mitropoliei Mol-
dovei şi al Sucevei, ca arhiepiscop al acestei arhiepiscopii, fiind confirmat
în această demnitate de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi 
prin Înaltul Decret Regal. 

În 1922, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a înfiinţat două eparhii
noi în Basarabia: Episcopia Hotinului, cu judeţele Hotin, Bălţi şi Soroca, cu 
reşedinţa la Bălţi şi Episcopia Cetăţii Albe–Ismail, cu judeţele Cetatea Albă, 
Ismail şi Cahul, având reşedinţa la Cetatea Albă.

La cererea clerului şi a credincioşilor, în 1923, Arhiepiscopia Chişinăului 
este ridicată la rang de mitropolie, purtând numele de Mitropolia Basarabiei, 
cele două eparhii nou înfiinţate devenind sufragane ale acesteia, iar în 1928
arhiepiscopul Gurie Grosu este ridicat la rangul de mitropolit.

În iunie 1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov, Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţei sunt invadate şi anexate de Uniunea 
Sovietică. Mitropolia Basarabiei este desfiinţată şi întreg teritoriul ei ajunge
sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei. Pentru o scurtă perioadă de timp (între 
1941-1944), ea revine sub jurisdicţia Patriarhiei Române, pentru ca după 1944 
să fie din nou desfiinţată.

După 47 de ani de ocupaţie sovietică şi sovietizare, la 27 august 1991, 
Republica Moldova şi-a proclamat independenţa. Ca urmare firească a acestui
eveniment, în 1992, Adunarea Eparhială constituită la Chişinău a hotărât reac-
tivarea Mitropoliei Basarabiei şi începerea demersurilor de unire a sufletului
românesc prin reintrarea sub jurisdicţia Patriarhiei Române.

RECUNOAŞTEREA MITROPOLIEI BASARABIEI

În deplin consens cu Legea Cultelor24, o parte a clerului şi a credincioşilor 
din Republica Moldova s-au asociat, la 14 septembrie 1992, întrunindu-se 
la Chişinău şi constituind Adunarea de reactivare a Mitropoliei Basarabiei. 
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După reactivarea acestei structuri administrativ-bisericeşti, Prea Sfinţitul Petru
Păduraru, Episcop de Bălţi, este numit locţiitor de Mitropolit al Basarabiei, iar 
o delegaţie de clerici a fost trimisă la Bucureşti pentru a cere Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române să primească noua Mitropolie a Basarabiei sub 
jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române, aşa cum fusese după 191825.

În şedinţele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 24 septem-
brie, 27 noiembrie şi 19 decembrie 1992, bazându-se pe legitimitatea istorică 
şi duhovnicească a acestui demers, precum şi pe faptul că nu se încalcă le-
gislaţia de stat prin acest act, Patriarhia Română binecuvântează reactivarea 
Mitropoliei Basarabiei (de stil vechi) din Republica Moldova ca mitropolie 
autonomă sub oblăduirea sa canonică. Răspunzând astfel cererii credincioşilor 
prin „Actul Patriarhal şi Sinodal al Patriarhiei Române privind recunoaşterea 
reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi de stil vechi, cu reşedinţa în 
Chişinău”, Biserica Ortodoxă Română primeşte solicitarea Adunării Eparhiale 
şi reactivează vechea mitropolie, subliniind că „Prin reactivarea Mitropoliei 
Basarabiei se săvârşeşte un act sfânt de adevăr şi dreptate, care reîntregeşte 
plinătatea comuniunii de credinţă strămoşească şi gândire românească”.

Actul din 19 decembrie 1992 a fost adus la cunoştinţa tuturor Întâistătăto-
rilor Bisericilor Ortodoxe surori în luna ianuarie 1993, precum şi conducerii 
de stat din Republica Moldova prin scrisorile trimise de către vrednicul de 
pomenire Patriarh Teoctist domnului Preşedinte Mircea Snegur (20.12.1992) 
şi domnului Prim-Ministru Andrei Sangheli (17.05.1993).

Dintre toate Bisericile locale doar Biserica Rusă a primit cu ostilitate 
vestea reactivării vechii Mitropolii, trimiţând, în decembrie 1992, Patriarhiei 
Române o scrisoare prin care-şi exprima nemulţumirea reactivării Mitropoliei 
Basarabiei de către Biserica Ortodoxă Română, considerând aceasta ca fiind un
act anticanonic, neîndreptăţit şi, în ultimă instanţă, o ingerinţă în problemele 
interne ale Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova, uitând că acest teritoriu 
s-a aflat dintotdeauna sub oblăduirea ierarhilor din dreapta Prutului, până la
anexarea din 1812, când Biserica Rusă, după cum am văzut în prima parte a 
studiului nostru, a încălcat graniţele Mitropoliei de la Iaşi.

Dacă încadrăm juridic şi canonic reactivarea Mitropoliei Basarabiei, putem 
cu uşurinţă constata că aceasta s-a făcut în mod canonic, deoarece Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române arăta, încă din 9 aprilie 1992, că „Bi-
serica Ortodoxă Română nu a recunoscut niciodată desfiinţarea Mitropoliei
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Basarabiei cu sediul la Chişinău”, deci, era îndreptăţită la aceasta cu atât mai 
mult cu cât şi credincioşii şi clericii din Republica Moldova şi-au exprimat în 
repetate rânduri dorinţa revenirii sub oblăduirea Bisericii Mame.

Din punct de vedere juridic, reactivarea s-a făcut în deplin consens cu legile 
de stat din Republica Moldova, care garantau atât prin Constituţia Republicii 
Moldova (art. 31-32), cât şi prin Legea nr. 979-XII privind Cultele în Republica 
Moldova, dreptul la liberă exprimare a convingerilor religioase, de asociere 
şi organizare a cetăţenilor. Acest lucru este confirmat şi prin avizul favorabil
recunoaşterii Mitropoliei Basarabiei dat de către Ministerul Culturii şi Culte-
lor la 16 octombrie 1992, ca răspuns la solicitarea făcută de către Mitropolia 
Basarabiei la 8 octombrie 1992 pentru recunoaşterea sa. Guvernul refuză să 
dea acest aviz, deşi Ministerul de Finanţe (la 14 noiembrie 1992), Ministerul 
Muncii si Protecţiei Sociale ( la 8 februarie 1993), Ministerul Învăţământu-
lui (la 8 februarie 1993) şi Departamentul de Stat pentru Privatizare (la 15 
februarie 1993) comunică Guvernului şi Preşedintelui ţării că nu au obiecţii 
în legătură cu recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei. Chiar şi Comisia pentru 
Cultură şi Culte a Parlamentului Republicii Moldova face cunoscut la 11 
martie 1993 (în urma unei scrisori a Episcopului Petru Păduraru) că statutul 
şi activitatea Mitropoliei Basarabiei sunt in conformitate cu legislaţia Statului 
şi cere Guvernului să recunoască noua Mitropolie, pentru a nu agrava situaţia 
socială şi politică din Republică.

În ciuda puternicei opoziţii atât din partea autorităţilor statale cât şi din 
partea Bisericii Ruse, în anul 1992 Mitropolia Basarabiei şi-a reluat activi-
tatea pastorală, sub jurisdicţia canonică legitimă a Bisericii Mame, Biserica 
Ortodoxă Română. Opoziţia autorităţilor de stat şi a Bisericii Ruse nu a făcut 
decât să amâne cu zece ani recunoaşterea Mitropoliei Basarabiei de către 
autorităţile de stat din Republica Moldova, care, în urma unui proces înde-
lungat finalizat la Strassboug în anul 2002, prin care se dădea câştig de cauză
credincioşilor Mitropoliei Basarabiei, sunt obligate să recunoască legalitatea 
acestei eparhii26.

Mitropolia Basarabiei s-a adresat rând pe rând instanţelor din Republica 
Moldova şi a beneficiat de hotărâri favorabile privind recunoaşterea sa din
partea Judecătoriei Sectorului Buiucani din Chisinău (12 septembrie 1995), 
a Tribunalului Municipiului Chişinău (21 mai 1997), a Curţii de Apel Chi-
şinău (19 august 1997). Aceasta ultimă sentinţă a fost anulată, la  data de 9 



LUMINĂTORUL18 Nr. 6

decembrie 1997, de către Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova, 
determinând clericii şi credincioşii Mitropoliei să se adreseze Curţii Europene 
a Drepturilor Omului.

Astfel, la 3 iunie 1998, Mitropolia Basarabiei şi alţi 12 cetăţeni ai Republi-
cii Moldova, în frunte cu I.P.S. Mitropolit Petru Păduraru, s-au adresat Curţii 
Europene a Drepturilor Omului de la Strassbourg care, constatând violarea 
unor articole de bază din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (art. 9, 
art.14 combinat cu art. 9, art. 13, art. 6 si art. 11), a deliberat, formulând, la 
13 decembrie 2001, un verdict favorabil recunoaşterii Mitropoliei.

La 2 octombrie 1998, la Strassbourg au avut loc audierile privind dosarul 
Mitropoliei Basarabiei, decizia Curţii Europene pentru Drepturile Omului 
(CEDO) urmând a fi publicată în termen de o lună. Petiţionarii au fost repre-
zentaţi de deputatul Vlad Cubreacov şi de avocaţii londonezi John Warwick 
Montgomery şi Alexandro Dos Santos, iar guvernul Republicii Moldova - de 
ministrul Justiţiei, Ion Morei, agentul guvernamental Vitalie Pârlog şi consi-
lierul Gheorghe Armaşu. La data de 2 octombrie 2001, la Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului au avut loc audierile privind dosarul Mitropoliei Basa-
rabiei. Reprezentând poziţia oficială a Republicii Moldova, ministrul Justi-
ţiei, Ion Morei, a declarat că la Strassbourg se discută “o problemă legată de 
existenţa de azi si de mâine a Republicii Moldova ca stat independent pe harta 
Europei”27. Această declaraţie a scandalizat atât CEDO cât si opinia publică 
internaţională. Reacţia Bucureştiului a fost promptă şi dură. La 3 octombrie 
Guvernul României dă un decret în care precizează că “această alocuţiune 
conţine declaraţii inadmisibile la adresa României şi sunt în totală contradicţie 
cu caracterul special, privilegiat şi pragmatic al relaţiilor dintre România şi 
Republica Moldova, reconfirmat de mai multe ori şi de actuala putere de la
Chişinău”28. La 13 decembrie 2001, Înalta Curte s-a pronunţat asupra culpabi-
lităţii Republicii Moldova în chestiunea Mitropoliei Basarabiei. S-a constatat 
că Guvernul de la Chişinău a încălcat articolul 9 (libertatea religiei) şi art.13 
(dreptul la un recurs efectiv) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului29. 
Decizia CEDO obliga autorităţile de la Chişinău să recunoască Mitropolia 
Basarabiei şi să plătească 20.000 de euro pentru daune morale şi 7.025 euro 
pentru cheltuieli de judecata. Astfel, la 30 iulie 2002, directorul Serviciului de 
Stat pentru Culte, Serghei Iatco, i-a înmânat oficial I.P.S. Petru, Arhiepiscop
al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, certificatul de
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înregistrare nr. 1651, eliberat de Serviciul de Stat pentru Culte30.
Calvarul Mitropoliei Basarabiei n-a luat sfârşit în decembrie 2001, ci, pe 

lângă decizia CEDO a fost nevoie şi de o Rezoluţie a Adunării Parlamentare 
a Consiliului Europei (din 24 aprilie 2002), prin care se cerea Guvernului 
moldovean să înregistreze Mitropolia până la sfârşitul lunii iulie a aceluiaşi 
an. Pentru aceasta a fost nevoie ca, la 12 iulie 2002, Parlamentul de la Chişi-
nău să aprobe modificările la Legea Cultelor, iniţiate de Guvernul Republicii
Moldova. Abia la 30 iulie 2002, Serviciul de Stat pentru Culte al Republicii 
Moldova a înregistrat Mitropolia Autonomă a Basarabiei din cadrul Patriarhiei 
Române. 

Bucuria recunoaşterii a fost sărbătorită cu mult entuziasm de către Înalt Prea 
Sfinţitul Mitropolit Petru Păduraru al Basarabiei care spunea cu această ocazie
că “A fost o perioada foarte îndelungată până am ajuns la recunoaşterea noastră 
de către stat. Să sperăm că lucrurile cele rele ţin de domeniul trecutului”, dar 
şi de către toţi credincioşii care în toată această perioadă au susţinut activitatea 
multpătimitoarei eparhii şi au slujit cu jertfelnicie timp de zece ani.

Unul dintre cei care iniţiase demersurile de la Strassbourg, prezent la 
eveniment, domnul deputat  Vlad Cubreacov, a apreciat că “Timp de 10 ani, 
credincioşii şi clericii Mitropoliei Basarabiei au fost prigoniţi. Nu meritam 
tratamentul la care am fost supuşi în acest deceniu negru pentru noi. Acum, 
când suferinţele noastre sunt răsplătite generos, suntem recunoscători tuturor 
celora care au contribuit la acest eveniment”, iar recunoaşterea Mitropoliei 
este o sărbătoare atât pentru întreaga Mitropolie a Basarabiei, cât şi pentru 
Republica Moldova, deoarece este o zi în care drepturile şi libertăţile omului 
triumfă.

Decizia CEDO nu a fost bineprimită de către toţi clericii şi politicienii, 
unii ramânând consecvenţi propriei lor păreri, ignorând adevărurile istorice, 
îngreunând şi astăzi activităţile pastoral-misionare ale clericilor Mitropoliei 
Basarabiei pe diverse căi.

În anul 2001, s-a încercat recunoaşterea ca succesoare a vechii Mitropolii 
a Basarabiei Mitropolia Chişinăului, dar hotărârea a fost atacată şi, în urma 
mai multor procese, la 2 februarie 2004, Colegiul de Administraţie al Curţii 
Supreme de Justiţie (CSJ) din Republica Moldova a decis anularea hotărârii 
Guvernului din 26 septembrie 2001, prin care Mitropolia Moldovei (Patriar-
hia Moscovei) fusese declarată succesoare de drept a Mitropoliei Basarabiei 
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(Patriarhia Română) şi recunoaşterea ca succesoare de drept a Mitropoliei 
reactivate a Basarabiei.

Trebuie amintit că, pe lângă eforturile depuse pe linie juridică şi diploma-
tică, s-au întreprins numeroase demersuri şi pe cale bisericească, iniţiindu-se, 
încă din anul 1995, dialogul între cele două Patriarhii – Patriarhia Română 
şi Patriarhia Rusă – pentru reglementarea situaţiei bisericeşti din Republica 
Moldova.

MITROPOLIA BASARABIEI LA 15 ANI DE LA REACTIVARE ŞI 5 
ANI DE LA RECUNOAŞTEREA DE CĂTRE AUTORITĂŢILE DE STAT

În decembrie a.c., se împlinesc 15 ani de la reactivarea acestei eparhii 
româneşti de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi mai bine 
de 5 ani de la recunoaşterea de către autorităţile de stat, timp în care s-a urcat, 
treaptă cu treaptă, pe drumul anevoios al recunoaşterii şi organizării admi-
nistrativ-teritoriale a eparhiilor, protopopiatelor, parohiilor şi mănăstirilor, 
înregistrându-se noi structuri şi instituţii în cadrul Mitropoliei Basarabiei.

În ciuda dificultăţilor întâmpinate, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Petru al
Basarabiei a primit cu cinste şi demnitate atât bucuriile, cât şi necazurile care 
au venit în aceşti ani de grea încercare, slujind cu aceeaşi râvnă şi dăruire 
altarul străbun şi încurajând credincioşii şi clericii mitropoliei să fie demni de
neamul românesc, de înaintaşii binecredincioşi ca Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare, Alexandru cel Bun, Vasile Lupu, precum şi al ierarhilor de seamă ca 
Sfântul Varlaam, Mitropolitul  Moldovei, Sfântul Mitropolit Dosoftei, precum 
vrednicii de pomenire mitropoliţi ai Basarabiei Gurie Grosu şi Visarion Puiu, 
care, în perioada interbelică, au slujit cu multă dăruire Biserica şi neamul 
românesc din această parte a ţării.

La acest popas aniversar, Mitropolia Basarabiei se bucură de noi realizări 
în plan administrativ-bisericesc, cum ar fi reactivarea vechilor eparhii sufra-
gane31 şi realizarea unei noi runde de dialog cu Biserica Rusă, la Mănăstirea 
Troian în Bulgaria, în zilele de 22-24 noiembrie 2007.

Deşi tensiunile n-au încetat să apese pe umerii credincioşilor, suntem în-
credinţaţi că Dumnezeu va lumina pe cei care nu s-au convins că Biserica nu 
urmăreşte scopuri politice, ci mântuirea oamenilor; ea nu urmăreşte extinderea 
jurisdicţiei, cum greşit s-au exprimat unii, ci îmbunătăţirea calităţii pastoraţiei. 
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Este trist că unii slujitori ai altarului (clerici sau mireni)32 îşi uită misiunea 
şi se fac instrumente în mâinile unor politicieni, care nu înţeleg că nu se pot 
opune mersului firesc al lucrurilor şi voinţei credincioşilor.

În legătură cu mult discutata hotărâre a Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române (din şedinţa sa de lucru din 22 octombrie 2007), precizăm că Sfântul 
Sinod a luat act de decizia Mitropoliei Autonome a Basarabiei şi, respectând 
libertatea credincioşilor şi statutul de drept în care aceasta îşi desfăşoară 
activitatea, a înscris în dipticele sale eparhiile sufragane ale Mitropoliei Ba-
sarabiei, îndeplinind un act legitim şi canonic, reglementat atât de legislaţia 
canonică ecumenică, cât şi de legislaţia statutară şi regulamentară a Bisericii 
Ortodoxe Române. Acest fapt nu trebuie să sperie, ci să-i bucure pe creştinii 
ortodocşi care convieţuiesc în Basarabia. Ar trebui ca aceştia să facă front 
comun împotriva prozelitismului sectar şi al secularizării care-şi extinde cu 
forţă tot mai mult influenţele în Europa de Est. În aceste condiţii, Bisericile
Ortodoxe Surori trebuie să ţină mai mult seama de realităţile contemporane 
şi să preţuiască mai mult comuniunea frăţească, cooperarea şi grija pastorală 
faţă de credincioşii ortodocşi, decât să se concentreze pe pretenţii jurisdic-
ţionale exclusiviste asupra unor teritorii cu etnii şi culturi diferite. Clericii şi 
credincioşii celor două mitropolii din Republica Moldova nu trebuie să se lase 
influenţaţi de cei din afara Bisericii, ci să fie devotaţi Bisericii lui Hristos şi
misiunii pe care au primit-o de la Marele Arhiereu.

Privind din această perspectivă, activitatea Mitropoliei Basarabiei o vedem 
ca manifestarea grijii pastorale faţă de credincioşii ortodocşi români, obligaţi 
de vitregiile vremurilor să trăiască separat de fraţii lor din Ţara Mamă. De 
fapt, acesta este singurul motiv al implicării Bisericii Ortodoxe Române în 
Moldova de peste Prut şi ajutorarea efectivă a românilor, din punct de vedere 
spiritual şi cultural.

Acum, la ceas aniversar, toată suflarea trebuie să se bucure împreună şi să
înalţe rugăciuni către Tronul Tatălui Ceresc ca Dumnezeu să trimită „înger de 
pace, credincios îndreptător şi păzitor al sufletelor noastre”, aşa cum frumos
cere Biserica în rugăciunile ei.

Cu această ocazie, adresăm şi pe această cale Înalt Prea Sfinţitului Mitro-
polit Petru al Basarabiei sincere urări de sănătate, spor în activitatea pastoral-
misionară şi noi împliniri în slujirea credinţei şi a neamului românesc. 

De asemenea, dorim clericilor şi credincioşilor din Basarabia, care s-au 
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străduit să ducă cu cinste şi demnitate Crucea neamului, multe bucurii, noi 
realizări, care să adune fraţii împreună şi să dea noi speranţe pentru prospe-
ritatea spiritualităţii româneşti.

La mulţi ani!
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Protoiereul Petru Buburuz 
– promotor al revenirii la 

stilul arhitectonic bisericesc 
tradi\ional

Rezumat
Autorul propune atenţiei cititorilor anumite momente, fapte, devenite între 

timp jaloane istorice, în procesul edificării uneia dintre cele mai măreţe şi
fastuoase construcţii de cult din Chişinău - biserica Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel din sectorul Buiucanii-Noi, inconfundabilă nu numai prin splendoarea 
sa, dar, mai ales, prin stilul arhitectonic la care a apelat fondatorul şi primul 
paroh al ei - protoiereul Petru Buburuz.

I. Cadrul istoric
În 1917, în Basarabia, timp de câteva luni, s-au ţinut numeroase congrese 

şi adunări, convocate pe criterii de partid sau profesionale, la care au fost 
luate în discuţie multiple probleme sociale, între acestea a fost abordată şi 
situaţia Bisericii din ţinut. Practic, fiece întrunire formula rezoluţii privind
independenţa Bisericii, avându-se în vedere „desprinderea de sub tutela Mos-
covei, învederată a fi principalul instrument de deznaţionalizare şi rusificare”
a populaţiei băştinaşe1.

Sub influenţa mişcării naţionale, care lua avânt, radicalismul basarabenilor
devine tot mai evident. Biserica noastră moldovenească din Basarabia trebuie 
să fie de sine stătătoare”, se arată în hotărârea adoptată de adunarea delega-
ţilor din volostea Lăpuşnei, la 16 mai 19172. Treptat, mai mulţi reprezentanţi 
ai clerului basarabean încep să militeze pentru independenţa Bisericii, în 
primul rând, pentru ca „în satele moldoveneşti slujba dumnezeiască să se 
facă numai în limba părintească”3. Între timp, tot mai mulţi preoţi încep să 
colaboreze cu reprezentanţii forţelor politice, care militau pentru scuturarea 
jugului rusesc.

O anumită semnificaţie pentru afirmarea relaţiei ce se stabileşte între Bise-
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rică şi forţele ce vedeau viitorul ţinutului doar desprins de Rusia l-a reprezentat 
constituirea Sfatului Ţării, la 21 noiembrie 1917, în ziua serbării Intrării în 
Biserică a Maicii Domnului4.

Arhimandritul Gurie Grosu, viitorul Mitropolit al Basarabiei româneşti, 
avea să rostească o cuvântare, înainte de Te-Deum, care a început-o astfel:

„Măreţe şi nemaipomenite fapte se fac înaintea ochilor noştri. Visurile 
bătrânilor noştri preoţi si călugări, ale boierilor moldoveni, care au răposat cu 
nădejdea unui Dumnezeu, nevăzând împlinirea acestor veacuri, noi le vedem 
înfăptuindu-se. Fericiţi sunt ochii noştri, care văd ceea ce ei n-au văzut”5.

În perioada de după constituirea Sfatului Ţării şi Declaraţiei de indepen-
denţă a Republicii Democratice Moldoveneşti din 24 ianuarie 1918, politica 
Bisericii basarabene a urmat, de facto, politica tânărului stat, ea fiind dominată
tot mai mult şi mai mult de militanţii pentru emanciparea naţională.

De fapt, clerul românesc din Basarabia şi-a asumat un rol important în 
organizarea şi conducerea vieţii bisericeşti, iar „acţiunea lor răspundea 
principalului deziderat al momentului, înscris în programul Partidului Na-
ţional Moldovenesc, devenind primul cuvânt de ordine al lucrării misionare: 
naţionalizarea Bisericii”6. Astfel, o parte din preoţii români din Chişinău 
constituie Uniunea Cliroşanilor din oraş, care mai târziu se transformă în 
Uniunea Clericilor Moldoveni .

La 11 decembrie 1917, Uniunea lansează un „Protocol” şi o „Declaraţie” 
–  în care se abordează starea Bisericii la acea vreme8,  principalul punct 
al acestui proiect de organizare ulterioară a vieţii bisericeşti rămânând tot 
emanciparea naţională. Raţionalizarea Bisericii şi a şcoalelor, - se spune în 
„Declaraţie, se face în neclintită rânduială, de sus până jos. În soborul catedral 
din Chişinău slujbele se vor face în limba moldovenească”9.

Dar ce statut - sub raport canonic - urma să aibă Biserica Ortodoxă din 
Basarabia? La Adunarea extraordinară a clerului şi mirenilor din Eparhia 
Chişinăului, care avusese loc între 19-25 aprilie 1917, se stabilise că „Biserica 
Ortodoxă a Basarabiei se supune canonic Bisericii Ortodoxe Autocefale Ruse 
din întreaga Rusie”. Aceasta era poziţia stabilită în primăvara anului 1917. De 
atunci, însă, reprezentanţii aripii naţionale a Bisericii şi-au continuat eforturile 
pentru naţionalizarea structurilor acesteia, factor ce nu putea fi ignorat, mai
ales că politica promovată de clerici se identifica în mare măsură cu politica
noului stat şi ideile promovate de Sfatul Ţării. În atare situaţie, nu mai putea fi
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acceptată o dependenţă canonică faţă de Patriarhia de la Moscova, după cum 
nici statul nu mai depindea de Rusia. În contextul politic concret, nu devenise 
încă actuală problema „dependenţei” de o altă biserică, deoarece, până la 27 
martie 1918 nici statul nu dădea semne de renunţare la suveranitatea şi in-
dependenţa sa pe seama unirii cu un alt stat10.

Evoluţia ulterioară a evenimentelor demonstrează că Biserica Basarabiei 
a început să pledeze pentru propria sa independenţă, în acest scop lansându-
se ideea propriei „autocefalii”11. Această chestiune putea fi discutată doar în
conformitate cu canoanele bisericeşti, adică la un sinod local. Deci urma să fie
convocat un „sobor de loc”12. Însă cercurile preoţeşti implicate în pregătirea 
„Soborului de loc”, care ar fi urmat să ceară sau chiar să proclame autocefalia
Bisericii Basarabiei, „nu se simţeau îndeajuns de competente pentru susţinerea 
unui asemenea demers. S-a decis să se apeleze la ajutorul Bisericii Ortodoxe 
Române”13. Ca urmare, doi preoţi - prot. Ioan Andronic, misionar eparhial, şi 
S. Frăţiman, se deplasează la Iaşi pentru a adresa Mitropolitului Pimen rugă-
mintea de a delega „doi sfetnici buni”, care să ajute comitetul de organizare 
a Sinodului local din Basarabia la elucidarea problemelor apărute. După cum 
constată revista Luminătorul din februarie 1918, „Sfinţia Sa Mitropolitul Pimen
al Moldovei a primit cu multă dragoste şi frăţie solia Basarabiei şi i-a îndeplinit 
cererea”14. Ca urmare, la Chişinău s-au deplasat doi experţi în drept canonic 
cunoscuţii teologi români C. Nazarie şi I. Ţincoc. Ei au participat la şedinţele 
comitetului de organizare, prezentând explicaţii „cum se purcede în cutare şi 
cutare treabă” în Biserica din România, rămânând ca decizia să fie adoptată
de către membrii comitetului15. Ultima şedinţă a acestui comitet, la care au 
participat şi trimişii Bisericii Ortodoxe Române, a avut loc la 20 martie, doar 
cu o săptămână înainte de actul Unirii, proclamat de Sfatul Ţării16. Accentuăm 
că, la măreţul eveniment din 27 martie 1918, Biserica din Basarabia a fost 
reprezentată de prot. Alexandru Baltaga17. Însă în cazul dat a avut loc unirea 
politică a Basarabiei cu România, dar nu şi cea bisericească rămânând mai 
departe valabilă, deocamdată, autoritatea supremă a Bisericii Ruse – Patriarhul 
Moscovei, arhiereii ruşi din eparhie. Dar într-o biserică românească s-ar fi
putut menţine o biserică rusească, fie şi numai printr-o dependenţă fictivă cu
un trecut atât de compromis în ochii populaţiei băştinaşe? Şi apoi: ce fel de 
Biserică „naţională” putea fi aceea a unei naţiuni care continua să fie divizată în
cele bisericeşti? Din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe Române, supunerea 
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canonică a Bisericii basarabene jurisdicţiei Bisericii Române fusese hotărâtă 
definitiv prin însuşi faptul unirii politice a Basarabiei cu România.

Disensiunile ce existau între cele două biserici – Patriarhia Moscovei şi 
Mitropolia Română – au fost soluţionate de Adunarea Eparhială Extraordi-
nară în februarie 1920, când problema a fost rezolvată după cum era şi firesc:
Biserica din Basarabia a revenit la Biserica Ortodoxă Română, astfel având 
loc unirea de facto.

Se pare că, astfel, Biserica vedea modalitatea revenirii la vatra veche a 
părţii din Moldova, ruptă de către Rusia la 1812.

La 17 februarie 1925, Parlamentul României a votat Legea pentru înfiinţarea
Patriarhiei, care a fost promulgată la 25 februarie, fiind publicată în Monitorul 
Oficial în aceeaşi zi18. Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române a 
fost votat la 24 martie în Senat şi la 3 aprilie 1925 – în Cameră, fiind promulgat
printr-o lege la 6 mai 1925. Patriarhia Română cuprindea, din punct de vedere 
canonic-administrativ, 5 mitropolii. Ultima dintre ele, ordinea ierarhică stabi-
lindu-se în funcţie de vechimea scaunului, era Mitropolia Basarabiei19. La 28 
aprilie 1928, are loc înscăunarea arhiepiscopului Gurie Grosu ca Mitropolit al 
Mitropoliei Basarabiei, „desăvârşindu-se astfel organizarea canonică a scau-
nului eparhial din Chişinău ca Mitropolie”20. Deci, dacă de facto Mitropolia 
Basarabiei exista din 1925, de jure a luat fiinţă abia în anul 1928.

Dar în virtutea unor circumstanţe vitrege, provocate de ocupaţia sovietică a 
spaţiului dintre Prut şi Nistru, „Mitropolia Basarabiei a fost silită să-şi întrerupă 
activitatea până în decembrie 1992, când, în chip canonic, a fost reactivată 
sub oblăduirea Patriarhiei Române, la cererea Adunării sale eparhiale şi a 
credincioşilor şi clericilor din Basarabia”21.

Căci, încă la 27 septembrie 1992, Episcopul Petru de Bălţi solicita Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române primirea sub oblăduirea sa a parohiilor 
basarabene ce-şi doreau acest lucru, slujitorii şi enoriaşii cărora se consideră 
români, fapt pentru care erau persecutaţi de către reprezentanţii Mitropoliei 
Moldovei, dependente de Moscova.

Această dorinţă confirma o teză expusă încă în anul 1924 de către Ioan
Lupaş, care constata: „Totul– firea poporului moldovenesc dintre Nistru
şi Prut, simţul lui de frăţie cu restul neamului, sufletul lui traco-roman n-a
putut fi schimbat nici sub presiunea celor mai silnice mijloace ale ţarismului
dominant”22.
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Revenirea la sânul Bisericii-mamă era şi firească, mai ales dacă ţinem cont
de un moment semnalat de un istoric, Ştefan Berechet (1885-1946), care nu 
era basarabean, deci nu putea fi învinuit de „patriotism local”. Se scria atunci,
la începutul sec. al XX-lea: „Cei dintâi clerici care au cerut Patriarhia Română 
au fost clericii basarabeni”23, într-o perioadă „când nimeni nu voia să audă 
de aşa ceva”24.

„Protocronismul” basarabenilor este atestat de faptul că, la Congresul 
Extraordinar al Bisericii din Basarabia (7-16 martie 1921, Chişinău), s-a 
introdus în proiectul Statutului Organic al Bisericii Române întregite ide-
ea înfiinţării Patriarhiei Române, ea regăsindu-se în mai multe articole ale
respectivului document. Acest proiect de Statut a fost prezentat, în numele 
Bisericii basarabene, la „Constituanta bisericească”, precum şi la Comisia 
restrânsă a acesteia25.

Ca urmare, basarabenii şi-au făcut un titlu de mândrie din a susţine că 
această iniţiativă istorică a fost a lor26.

Poate tocmai din aceste considerente, şedinţa Sfântului Sinod din 4 fe-
bruarie 1925, care a luat în dezbatere propunerea menită să consfinţească
acest moment important în istoria Bisericii strămoşeşti, a fost prezidată de 
Arhiepiscopul Gurie al Chişinăului27.

După adoptarea propunerii, el a rostit următoarele cuvinte de salut:
„Ca Arhiepiscop al Basarabiei, salut cu toată inima şi cu tot sufletul această

istorică propunere, făcută de Mitropoliţii Ţării Româneşti, ca noi să avem, în 
capul nostru, pe Patriarhul românilor ortodocşi din ţara întreagă. Noi, basara-
benii, când ne-am regăsit în România întregită şi când am venit să lucrăm la 
legislaţia de organizare unitară a Bisericii, cei dintâi am cerut ca Biserica să 
fie ridicată la rangul de Patriarhie şi am spus că Mitropolitul Primat al Ţării
să fie ridicat la rangul de Patriarh, pentru că în canonul al 34-lea al Sfinţilor
Apostoli se zice ca «fiecare popor să cunoască pe cel dintâi stătător în Biserică,
drept cap al ei». Am cerut ca aceasta să se facă pe bază canonică şi am cerut 
să fim uniţi nu numai în credinţă, dar şi printr-un cap care să ne conducă şi să
ne ocrotească. Salut pe noul nostru Patriarh D.D. Miron! Să trăiască fericit 
şi întru mulţi ani!”28.

Mândria basarabenilor de a se considera „protocroniştii” acestei iniţiative 
era reafirmată ori de câte ori împrejurările stimulau evocarea începuturilor Pa-
triarhiei Române. Un prilej a fost sărbătorirea Patriarhului Miron, la împlinirea 
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vârstei de 70 de ani. Revista Biserica Ortodoxă Română a publicat atunci un 
număr omagial, în care a fost prezent cu un text şi ic. st. Vladimir Burjacovs-
chi/Burjăveanu (1891-1959), care a fost vreme îndelungată consilier eparhial 
la Arhiepiscopia Chişinăului. El reaminteşte că ideea Patriarhiei Române „s-a 
zămislit în capetele şi în inimile fruntaşilor Bisericii basarabene”, atunci când, 
în februarie 1921, Congresul Extraordinar al Bisericii din această provincie a 
susţinut introducerea în Art. III al Statutului Organic a următoarei prevederi: 
„Autoritatea superioară în Biserica Ortodoxă Română este Patriarhul, cu 
Sfântul Sinod episcopesc”. Ceea ce stipula respectivul articol se regăsea şi 
în alte articole, referitoare direct sau tangenţial la instituţia Patriarhiei. Era, 
susţine autorul, „un deziderat curagios (sic) şi chiar îndrăzneţ pentru vremurile 
de-atunci, exprimat de reprezentanţii clerului basarabean”, care avea să devi-
nă „piatra unghiulară în marea organizare bisericească votată în 1925”. Mai 
departe, este relatat un moment mai puţin cunoscut al preliminariilor actului 
respectiv, parând să confirme şi el paternitatea iniţiativei: o convorbire a Pa-
triarhului Miron, pe atunci Mitropolit Primat, cu premierul Ioan I.C. Brătianu, 
în preziua votării Legii pentru noua organizare a Bisericii:

„Ioan I. C. Brătianu a făcut atunci următoarea imputare Înalt Prea Sfin-
ţiei Sale, pe atunci Mitropolit Primat: De ce nu m-ai făcut mai demult atent 
asupra necesităţii de înfiinţare a Patriarhatului român? I.P.S. Sa i-a răspuns:
Este adevărat că clerul superior din Basarabia, în frunte cu Arhiepiscopul 
Gurie, a făcut, înainte cu câţi ani, printr-un memoriu adresat Sfântului Sinod 
o asemenea propunere, dar eu, simţind că e vorba şi de mine am dat preferinţă 
altor chestiuni”.

Mai departe, Vl. Burjacovschi explică de ce o asemenea propunere a venit 
tocmai din Basarabia: „Era firesc ca această idee să se nască tocmai aici, în Ba-
sarabia, care dezrobită şi lipită de trupul patriei, a simţit mai adânc necesitatea 
unei simfonii, a unui principiu superior de alcătuire şi conducere a Bisericii 
într-un stat naţional întregit, îmbrăţişând toate domeniile vieţii organizate sau 
care a fast concretizată în instituţia superioară a Patriarhatului”29.

Acest lucru avea să fie verificat şi confirmat şi de evenimentele, ce au urmat
după izbăvirea de dominaţia sovietică, consemnat de Î.P.S. Dr. Antonie Plă-
mădeală, Mitropolitul Ardealului: „Există astăzi în Basarabia unele frământări 
determinate de interese politice care mai ţin de o lume pe cale de dispariţie, 
dar limba şi simţirea sângelui românesc n-au căzut în somn de moarte. Şi-apoi, 
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până şi din moarte există trezire! Cu atât mai mult din somn!”30.
Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, printr-un Act Patriarhal 

şi Sinodal al Patriarhiei Române, recunoaşte reactivarea Mitropoliei Basara-
biei, autonomă şi de stil vechi, cu reşedinţa la Chişinău.

II. Istorie recentă
Protoiereul Petru Buburuz şi-a început misiunea de slujitor al bisericii cu 

patru decenii în urmă. Deşi îşi făcuse studiile teologice în Rusia sovietică, 
firea-i cutezătoare şi dornică de cunoştinţe, l-a îndemnat să caute rădăcinile
credinţei la basarabeni, astfel, descoperim - în perioada când nu se studia 
nici istoria veche a Moldovei, nemaivorbind de cea a Bisericii, dar nici nu se 
făcea publică informaţia - că viaţa spirituală a băştinaşilor a fost tutelată nu de 
Moscova, ci de duhovnicii de acelaşi sânge, neam şi grai din vechea Moldovă. 
Fapt care, la început, l-a pus la mare încurcătură. Dar după mai multe meditaţii 
la temă, preotul a înţeles că vitregia sorţii a fost de vină, când parohiile din 
Basarabia, adică clerul în întregime, împreună cu enoriaşii săi s-au pomenit 
ca şi întreg spaţiul dintre Prut şi Nistru - dependent de Moscova. Şi în anul 
1991, când Moldova şi-a declarat suveranitatea şi independenţa, a înţeles că 
şi pentru Biserică a bătut ceasul deşteptării. De aceea a fost printre primii, 
care a purces spre Bucureşti, militând pentru trecerea Bisericii basarabene 
sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române. Iar când acest lucru s-a săvârşit, 
a intuit că următorul pas e constituirea unor locaşuri sfinte, care să devină atât
pentru slujitorii cultului cât şi pentru mireni centre spirituale de mare atracţie, în 
special, în situaţia când autorităţile statului nu doreau o rupere de la Patriarhia 
Rusă. Originar din satul Durleşti, devenit între timp suburbie a Chişinăului, 
cunoaşte foarte bine Buiucanii, posesiunea de odinioară a consătenilor săi, 
unde între timp au fost ridicate multe blocuri locative, în care, conform datelor 
primăriei, locuiesc peste 100 000 cetăţeni. Dar în zona respectivă nu exista 
nici o biserică, de aceea el veni cu o idee - să înalţe un sfânt locaş.

Astfel, la 2 decembrie 1991 elaborează o CONCEPŢIE pentru înălţarea în 
cartierul Buiucanii Noi a bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, precum şi
a unei construcţii auxiliare, care să constituie un ansamblu - centru cultural 
ortodox român. Astfel, pe lângă biserică se preconiza şi zidirea unui sediu 
pentru Societatea cultural-bisericească „Mitropolitul Varlaam” şi Muzeul 
cărţii vechi bisericeşti şi a obiectelor de cult, unde se planifica şi instituirea
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unei biblioteci teologice de grad superior.
Dar, în primul rând, urma să se construiască biserica, care să corespundă ne-

cesităţilor spirituale ale locuitorilor întregului cartier. Pentru atingerea acestui 
scop, sfântul locaş trebuia să aibă o capacitate de 600-900 persoane.

„Având în consideraţie procesul renaşterii noastre naţionale şi spirituale, 
această biserică ar trebui să devină un monument al culturii noastre naţionale, 
respectând tradiţiile şi căile de dezvoltare a arhitecturii bisericeşti din Mol-
dova. Ca idee, ea ar putea avea ceva comun şi simbolic cu biserica mănăstirii 
Voroneţ, cu catedrala din Timişoara etc”. - astfel îşi expune viziunea preotul 
Petru Buburuz în „Concepţia”, prezentată autorităţilor laice şi religioase.

Autorul concepţiei dorea ca biserica să fie înălţătoare, cu ferestre mari,
luminoase, iar interiorul spaţios. Şi numaidecât cu turnuri, care înalţă sufletul
spre cer, acoperişul - ca la bisericile din mănăstirile Moldovei, iar sub el - un 
brâu de medalioane pentru icoane în mozaic, precum şi brâul unirii, care în-
conjoară biserica la nivelul de 10 m.

În interior - frescă. Iconostasul - incrustat în lemn, icoanele - pictate pe 
lemn. 

Deoarece biserica urma să fie mai sus de nivelul solului cu un metru, se
planifica ca intrarea să fie înfrumuseţată cu scări din marmură. Uşile - din
stejar masiv. Clopotniţa - încadrată în partea de vest a bisericii.

O idee care avea la bază tradiţionala arhitectură bisericească din Moldova 
medievală, păstrată în arealul românesc de peste Prut, şi mai rar întâlnită în 
spaţiul basarabean.

Ideea a prins, şi la 22.IV.1991, la Ministerul Culturii şi Cultelor, noua struc-
tură bisericească este înregistrată (Certif. nr. 59 din 22.04.1991). La 25.11.91 
parohul viitoarei biserici Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, prot. Petru Buburuz
obţine Decizia Primăriei nr. 3/3-6 din 14.10.1991, prin care se admite proiec-
tarea bisericii pe lotul de pământ de 0,8 ha. A doua zi are loc şedinţa comună a 
Consiliului parohial şi a responsabililor primăriei - participă primarul Nicolae 
Costin, viceprimarul Andrei Cucu, I. Coşanu, arhitectul Nicon Zaporojan, 
pretorul sectorului Buiucani Valeriu Nimerenco, a fost prezent şi arhitectul 
Mihai Rusu, solicitat să realizeze proiectul viitoarei biserici.

După expunerea concepţiei construcţiei, primarul a hotărât să fie anunţat un
concurs pentru proiectarea bisericii, finanţat de primărie (30.000 rub.). Dar în
legătură cu începutul inflaţiei, în luna martie 1992 Primăria oraşului de acum
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trebuie să aloce nu 30, ci 100 mii ruble, factor care a complicat lucrurile. Ca 
urmare, nu s-a făcut nimic, între timp de la Bucureşti s-a adus o Troiţă (păr. 
Bartolomeu), care a fost instalată pe teren. A avut loc şi un Te-Deum. Pe banii 
adunaţi s-a cumpărat piatră pentru fundament, dar multă a fost furată.

În septembrie 1992 s-a încheiat cu arhitectul Mihai Rusu un contract de 
proiectare a bisericii în sumă de 200 mii ruble, stabilindu-se şi termenul - 1 
noiembrie 1992... În decembrie 1992 proiectul a fost prezentat arhitectului-
şef Vlad Modârcă. Departamentul Arhitectură şi Urbanism a insistat asupra 
unor modificări, iar ca urmare actele au fost gata în iunie 1993. Deci până în
toamnă putea începe construcţia.

Între timp, preotul vizita bănci şi întreprinderi în căutarea unor ajutoare. 
La ideea dlui Gheorghe Rotaru şi Ministrului Gospodăriei Comunale Mihai 
Severovan la sfârşitul lui iunie 1993 s-a format un Consiliu Organizatoric al 
construcţiei. Preşedinte a fost ales Prot. Petru Buburuz, Dionisie Antocel, di-
rectorul uzinei „Alfa”, Valeriu Muravschi, fost prim-ministru vice-preşedinţi. 
Lucru bun, dar la şedinţele Consiliului s-a constatat că proiectul este departe 
de a fi gata şi n-are rost să se strângă bani care repede se devalorizează. Atunci
s-a solicitat expertiza proiectului. S-a încheiat un nou contract pentru suma 
de 5,2 mln rub. (apoi aproximativ 5.200 MDL), plătindu-se un avans de 25 
% cu termenul de execuţie 30.04.1994. 

La 12 iulie 1993, în Ziua SfinţilorApostoli Petru şi Pavel, hramul Bisericii,
pe terenul repartizat, s-a săvârşit sfinţirea locului, acţiune la care au participat
mai mulţi preoţi, fiind prezenţi şi mulţi oaspeţi - Ion Ungureanu, Nicolae Măt-
caş – miniştri, dr. Zamfira Mihail, invitaţi din Elveţia, Germania. Tot atunci
s-a efectuat şi prima slujbă bisericească - sfinţirea apei şi a locului.

Un eveniment semnificativ şi foarte important a fost aducerea în 1993
a unei troiţe (de la Noul Ierusalim, România), în memoria lui Ion şi Doina 
Aldea-Teodorovici (iarăşi a pus umărul părintele Bartolomeu).

La 5 august 1994 biserica a primit autorizaţia de construcţie, ce permitea 
începerea lucrărilor la fundaţie.

Prezentăm în continuare selecţiuni dintr-un jurnal al parohului bisericii 
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel prot. Petru Buburuz, notiţe ce ni se par semni-
ficative arunci când vrem să cunoaştem care a fost viaţa Mitropoliei Basara-
biei în primii ani după reactivare şi ce eforturi - materiale şi spirituale - s-au 
depus pentru a vedea astăzi realizată -- cel puţin parţial ideea înălţătoare, ce 
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se născuse la sfârşitul sec. al XX-lea.
În luna iunie 1994, cu sprijinul direcţiei uzinei „Alfa”, pe teren a fost 

adus un vagon special amenajat pentru slujbe. După ce l-am pregătit cum se 
cuvine, sâmbătă, 9 iulie, s-au început slujbele - acesta e începutul activităţii 
parohiei. Mulţi credincioşi şi-au propus serviciile, au donat icoane. A fost 
instalat jertfelnicul, prestolul, s-au adus cele necesare pentru botez. Parohia 
a început să funcţioneze ca toate parohiile.

În procesul de pregătire a construcţiei au apărut diferiţi donatori sau ctitori: 
Patriarhia Română în 1993 a donat 70 000 lei moldoveneşti, echivalent cu 
34 mln lei româneşti; „Moldova-Agroindbank” - 5 500 MDL în 1993, 10000 
MDL- în 1994; parcul de autobuze din strada Munceşti a donat în 1993 un 
autobuz. Un şef de întreprindere ne dă nisip şi prundiş, altul o basculantă de 
cărat pământul. Părintele Valeriu Matceac din Buiucanii Vechi a donat două 
lăzi cu cuie (100 kg), şine de fier.

În 1992, în timpul deplasării în Canada, la o întâlnire, Pr. Mihail Cazacu 
din Toronto făgăduise pentru biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel icoanele
Mântuitorului şi Maica Domnului din iconostas, pe care le va comanda la 
Bucureşti. Pr. Paul Mihail - icoana Hramului (Sf. Apostoli Petru şi Pavel) după 
un model nou „La împăcare”. Dumnezeu să-i ierte. Nu s-a realizat.

Policandrul se planifica să fie făcut după modelul celui din Biserica Precista
din Galaţi. Protopop Ion Postolache, paroh pr. Ion Dobrea. Pictură bună.

Prinţul D. Sturdza din Elveţia făgăduieşte o donaţie de 5000 $, din care 
a şi dat 1000 $.

9 iunie 1994. Sâmbătă, ora 17.00. Are, loc prima vecernie. Au participat 
17 persoane. Slujba a fost săvârşită de prot. Petru Buburuz, parohul bisericii. 
La strană - Maria Mihalaş, ponomar - Vladimir Buburuz.

10 iulie 1994. Duminică. 8.00. Prima utrenie duminicală, acatistul Mân-
tuitorului, sfinţirea apei, sfinţirea locaşului, a vaselor şi obiectelor liturgice,
a icoanelor, mesei pentru prestol, a jertfelnicului. La slujbă au participat 14 
persoane.

12 iulie 2004. Primul hram al bisericii şi prima Sf. Liturghie pe aceste 
meleaguri.

23 iulie 1994. Sâmbătă. 16.00. Botezul a două surori: Ana, căsătorită, 22 
ani, şi Irina, 16 ani. Primul botez.

2 august 1994. Marţi. Sfântul Proroc Ilie. La priveghere - 12 persoane. 
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Sfânta Liturghie la orele 9.00 a săvârşit-o Î.P.S. Episcop Petru, locţiitor de 
Mitropolit al Basarabiei. Prima liturghie arhierească. Episcopul Petru a rostit 
un cuvânt de salut şi binecuvântare, împreună cu mirenii ne-am bucurat de 
prezenţa arhipăstorului în mijlocul enoriaşilor şi credincioşilor Mitropoliei 
Basarabiei.

4 septembrie 1994. Duminică. Cununia lui Oleg Brăduţan (şi-a început 
studiile la Facultatea de Teologie din Chişinău, a urmat anul 3 la Iaşi, acum 
e în anul 4) cu Olga prima cununie. Am săvârşit-o sub cer liber, în faţa va-
gonaşului.

7 septembrie 1994. Astăzi am săvârşit un Te-Deum la începutul oricărui 
lucru bun. Excavatorul a început săparea fundamentului. Doamne, ajută!

3 noiembrie 1994. Punerea pietrei de temelie a bisericii Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel. La ora 10 slujba a fost oficiată de Î.P.S. Episcopul Petru, loc-
ţiitor de Mitropolit al Basarabiei, însoţit de un sobor de preoţi: prot. Vasile 
Petrache, parohul bisericii Sfanţul Nicolae, Chişinău, prot. Petru Buburuz, 
prot. Ioan Daghi, parohul bisericii Sfântul Nicolae din s. Şireţi, pr. Valeriu 
Matceac, biserica Sfinţii Arhangheli, Buiucanii Vechi, prot. Victor Grăjdian,
de pe loc. Au fost prezenţi: Valeriu Muravschi, preşedintele Asociaţiei Băn-
cilor din Moldova, Mircea Rusu, directorul uzinei „Moldavhidromaş”, T. 
Botnari, antreprenor general, Maria Scripnic, directorul magazinului „Unic”, 
Ion Ţăranu, consilier cultural al Ambasadei României, Florin Dăscălescu, 
directorul Băncii „Dacia Felix”, Iurie Roşea şi Ion Neagu, deputaţi în Parla-
mentul Republicii Moldova, Petru Bogatu, Ion Caţaveică de la „Literatura şi 
Arta”, Victor Bucătaru şi Ion Vieru de la Uniunea Scriitorilor, Vasile Gavriliţă 
de la baza „Metal”, arhitectul Mihai Rusu, Alexandru Usatiuc, credincioşi. 
După oficierea slujbei, la paroh acasă a avut loc o agapă frăţească în aer liber.
Dumnezeu a ţinut cu noi, binecuvântându-ne cu un timp frumos. Dumnezeu 
să ne ajute şi mai departe!

8 noiembrie 1994. Acei, care au săpat groapa de fundaţie, astăzi au pre-
dat-o constructorilor.

19 noiembrie 1994. Înmormântarea prof. dr. Ion Osadcenco, de la Facul-
tatea de Litere a Universităţii de Stat din Chişinău.

25 noiembrie 1994. S-a turnat în fundaţia bisericii prima maşină de beton. 
Blocurile au fost puse mai înainte.

3 ianuarie 1995. Svetlana Mâsliţkaia pregăteşte o hotărâre a Primăriei cu 
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scopul de a interzice construcţia bisericii. Alarmat, la ora 15.30, am fost la pri-
marul Serafim Urechean. M-a liniştit că nu mă va trimite la Î.P.S. Mitropolitul
Vladimir, ci voi fi chemat la şedinţa primăriei. Hotărârea se face la cererea
Mitropolitului Vladimir - prin Gheorghe Armaşu, omul negru pentru Biserica 
din Moldova. Mai înainte (1978-1988) n-a permis deschiderea bisericilor în 
Moldova, acum (1993-1995) doreşte să oprească construcţia lor.

14 ianuarie 1995. Împreună cu Î. P. S. Episcopul Petru ne-am întâlnit la 
hotelul „Seabeco” cu lordul Hadkinson, preşedintele comisiei OSCE - în legă-
tură cu neînregistrarea Mitropoliei Basarabiei de către autorităţile statului.

31 ianuarie 1995. La Uniunea Scriitorilor am oficiat înmormântarea scrii-
toarei Vera Malev. Dumnezeu s-o ierte.

13 februarie 1995. La Primărie Svetlana Mâsliţkaia insistă asupra adop-
tării unei decizii a primăriei cu scopul de a stopa construcţia bisericii pentru 
o lună de zile pentru a „legaliza” comunitatea la Ministerul Justiţiei! (De fapt, 
la Serviciul pentru Culte, Gh. Armaşu, apostatul).

Primăria a justificat legalitatea acţiunilor şi deciziilor sale: alocarea lotului
de pământ şi aprobarea construcţiei.

15 februarie 1995. Am împlinit 30 de ani de preoţie.
19 februarie 1995. La biserica Sfântul Nicolae are loc înmormântarea ex-

primarului municipiului Chişinău Nicolae Costin, care ne-a acordat terenul 
pentru construcţia bisericii. Ctitor al Bisericii noastre, în timpul procesiunii 
a plouat întruna.

21 aprilie 1995. Vinerea cea Mare. La 12.30 am avut întâlnire cu prinţul D. 
Sturdza însoţit de dl Bolohan. Prinţul a vizitat biserica, a fotografiat, a vizitat
casa... Apoi împreună l-am vizitat pe Î.P.S. Episcopul Petru. Prinţul D. Sturdza 
a donat pentru construcţia bisericii 5 000 franci elveţieni (20.000 lei mold.).

2 iulie 1995. Începutul examenelor de admitere la Facultăţile de Teologie 
şi Seminarele Teologice din Ţară - eu, preşedinte al comisiei. Examene toată 
săptămâna.

11 august 1995. Sfinţirea casei lui Vasile Gavriliţă, ctitorul bisericii noa-
stre.

12 septembrie 1995. Proces de judecată al Mitropoliei Basarabiei cu 
Guvernul Sangheli. Procesul e câştigat. A urmat recursul lui Gh. Armaşu şi 
protestul procurorului sect. Buiucani. Aşteptăm să vedem ce va face Judecă-
toria Supremă.
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19 septembrie 1995. Biserica a fost vizitată de către dna Liliane Masson 
din Elveţia, FP. Dna Masson a donat un cec de 1000 $ făgăduind să trimită încă 
o mie. La 15.09.95 Banca Ţiriac a donat 5 mln lei româneşti. Alte 20 de bănci 
parcă doresc să facă acelaşi lucru, zice dl V. Muravschi. Vom vedea. (După 
cum a relatat părintele Petru, cele 20 de bănci nu şi-au onorat promisiunea).

16 noiembrie 1995. Am participat la Congresul III al spiritualităţii 
româneşti, desfăşurat la Băile Herculane. Minunat lucru! Să fie în folosul
românimii!

14 iunie 1996. A apărut primul număr al ziarului Mitropoliei Basarabiei 
„Biserica Neamului”.

12 iulie 1996. Vineri. „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel”, hramul bisericii noa-
stre. Ne-a vizitat Î.P.S. Mitropolit Petru şi P.S. Calinic, Episcopul de Argeş, care 
a adus un arhitect - doamna Mulţescu (a donat 50 000 ROL) şi dna Ana Maria 
Marinescu (a donat 50 000 ROL), care vor proiecta Poarta-clopotniţă, clădirea 
cu trei niveluri - sediul Societăţii, Muzeului Bisericesc, Bibliotecii Teologice, 
sălii de conferinţe şi tipografiei. Ierarhii au plecat apoi la Hânceşti.

În aceeaşi zi Sfânta liturghie a fost săvârşită de Î.P.S. Petru, Mitropolitul 
Basarabiei, P.S. Calinic, Episcop de Argeş, eu, prot. Victor Grăjdian şi pr. 
Valeriu Mărgineanu, care a venit la noi cu toată comunitatea. Au venit studenţi 
şi seminarişti cu buchete de flori.

P.S. Episcopul Calinic a donat bisericii o icoană frumoasă.
l decembrie 1996. Împreună cu Î.P.S. Mitropolitul Petru şi V. Caras am 

fost în satul Cucoara, Cahul, unde în fosta bibliotecă şi librărie „Luminiţa” 
s-a instalat un sfânt lăcaş cu hramul Adormirea Maicii Domnului. S-a sfinţit
prestolul de beton, pe stâlp. Preotul Daniel Puiu s-a străduit. V. Caras a donat 
l 000 lei, Î.P.S. Petru 3 - icoane.

Te-Deum de mulţumire pentru Ziua Unirii, în ajun, la Cimitirul Central, 
s-a săvârşit un parastas în memoria eroilor neamului. A fost şi ziua alegerilor 
prezidenţiale. Spre nefericire la putere au ajuns iarăşi comuniştii, în frunte 
cu P. Lucinschi.

6 mai 1997.  Am plecat la hram în satul Anadol, Reni (Ukraina), la pr. 
Nicolae Asargiu, care ţine de Mitropolia Basarabiei. La masă au fost şi ofi-
cialităţi. Oamenii sunt hotărâţi să apere biserica şi preotul.

17 mai 1997. Vizita unei delegaţii de la Bucureşti în frunte cu Toma Istrate, 
Vlad Dumbravă, Gheorghe Stan, prof. Vasile Geonea. Au adus omagii, au 
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donat bani: Toma Istrati - 100$ + 100 000 ROL, ceilalţi 130 000 ROL.
19 mai 1997. Cu tot clerul bisericii am sfinţit monumentul-cruce şi i-am

pomenit pe cei căzuţi la platoul de la Coşniţa la 19 mai 1992. Masa de pome-
nire şi toate cheltuielile pentru monument au fost susţinute de dl Vasile Petrea, 
camarad al combatanţilor căzuţi.

10 august 1997. Am plecat în satul Roşcani, Străşeni, unde preotul Ioan 
cu tot satul a trecut la Mitropolia Basarabiei. Aşteptau să fie atacaţi de proto-
popul de Străşeni, Veaceslav Cazacu. M-am adresat cu un cuvânt de învăţătură 
către enoriaşi. A fost linişte.

19 august 1997. Schimbarea la Faţă. Zi de sărbătoare dublă: Curtea de 
Apel a Republicii Moldova a dat câştig de cauză Mitropoliei Basarabiei în 
litigiul cu Guvernul!

31 august 1997. Sărbătoarea Limba Noastră cea Română.
Ora 10.30. Pe Aleea Clasicilor Literaturii Române, împreună cu prot. Va-

sile Petrache, în prezenţa preşedintelui Republicii Moldova Petru Lucinschi, 
premierului Ion Ciubuc, corpului de miniştri, am sfinţit bustul lui Mihail
Kogălniceanu. La ora 13, la Cimitirul Central, am săvârşit un parastas în 
memoria luptătorilor pentru Neam şi Limbă, mutaţi la Domnul.

28 septembrie 1997. La biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a slujit
Î.P.S. Petru, Mitropolitul Basarabiei, cu prilejul aniversării a 60-a a prot. Petru 
Buburuz.

14 octombrie 1997. Am slujit la biserica „Acoperământul Maicii Dom-
nului” din satul Floreni cu pr. Victor Răstăşanu şi pr. Valeriu Mărgineanu. 
Biserica e la Mitropolia Basarabiei.

28 decembrie 1997. Împreună cu Mitropolitul Basarabiei Î.P.S. Petru am 
fost în s. Ghiliceni, Teleneşti, unde, de vreo 2 luni, biserica a devenit parohie 
a Mitropoliei Basarabiei. Preot Nicolae Ioniţă.

16 aprilie 1998. Am plecat cu tot clerul bisericii noastre în s. Bălăbăneşti 
(pr. Gheorghe Stoica), unde am sfinţit locaşul de rugăciune, deoarece în acest
sat nu a fost niciodată biserică. Pr. Gh. Stoica e primul paroh. Am făcut o 
donaţie de cărţi bisericeşti. După sfinţirea apei şi a paraclisului am săvârşit
un parastas la monumentul ostaşilor, căzuţi în război.

26 aprilie 1998. Am fost la cimitirul român din s. Tabăra, cu Romeo Săn-
dulescu, consilier cultural la Ambasada României la Chişinău.

10 mai 1998. Te-Deum la începutul lucrărilor pe şantierul de construcţie 
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a bisericii: fortificarea pereţilor, tencuitul, instalarea ferestrelor, uşilor, cu
speranţa de a intra în toamnă în biserica din demisol. Doamne, ajută!

21 iunie 1998. În ajun, seara, la Privighere a asistat Î.P.S. Petru Păduraru, 
Mitropolitul Basarabiei, care a vizitat şi şantierul de construcţie a bisericii.

13 august 1998. Cu Î.P.S. Mitropolitul Petru şi un sobor de preoţi (11 cle-
rici), doi diaconi am sfinţit prestolul la Tălăieşti (Krasnoarmeisk), paroh pr.
Gheorghe Ioniţă. Am vizitat biserica din satul Lăpuşna, unde ne-am întâlnit 
cu prot. Gh. Chiriţă, parohul, şi cu al doilea preot.

31 august l998. Am participat cu prot. Vasile Petrache şi corul la sfinţirea
bustului lui Mihail Sadoveanu pe Aleea Clasicilor Literaturii Române. Aştep-
tam în veşminte lângă bust. Au venit şi preşedintele Republicii Moldova P. 
Lucinschi cu primul ministru I. Ciubuc şi suita. Lucinschi s-a aruncat asupra 
noastră pentru că nu venise nimeni de la Mitropolia Moldovei: ce să facă, să 
se ducă? De ce nu ne unim cu biserica lui Vladimir? La sfinţire n-a asistat, a
plecat. Noi ne-am făcut datoria. Apoi am sfinţit Casa Limbii Române din str.
Mihail Kogălniceanu.

11 septembrie 1998. Pr. Vasale Petrov a slujit la Buiucanii Vechi cu Î.P.S. 
Mitropolit Petru. A asistat pr. Nicolae Asargiu, expulzat de autorităţi din satul 
natal Anadol, Ucraina, pentru faptul că a aderat la Mitropolia Basarabiei.

11 octombrie 1998. Împreună cu Î.P.S. Mitropolitul Petru am participat la 
sărbătorirea aniversării a 400 de ani ai Eparhiei Huşilor şi resfinţirea catedralei
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Au fost prezenţi Î.P.S. Mitropolitul Daniel
al Moldovei, Î.P.S. Mitropolitul Damaschinos al Elveţiei, Î.P.S. Mitropolit al 
Basarabiei Petru, episcopii Casian, Ioachim, Gherasim.

1 noiembrie 1998. Împreună cu Î.P.S. Mitropolit Petru am participat la 
sfinţirea bisericii în satul Roşu, Cahul, pr. Gh. Untilă. La sfinţirea prestolului
şi a bisericii au participat Mitropolitul Petru, 10 preoţi, 2 diaconi.

14 ianuarie 1999. La Chişinău a sosit delegaţia Bisericii Ortodoxe Române 
- Î.P.S. Mitropoliţii Daniel şi Nestor Vornicescu pentru a se întâlni cu dele-
gaţia Bisericii Ortodoxe Ruse - Î.P.S. Mitropolitul Chiril cu două persoane. 
La ora 16 au fost aşteptaţi la biserica Sfântul Nicolae, dar au fost „furaţi” la 
Preşedinţie. Credincioşii au rămas dezamăgiţi. Oamenii Preşedinţiei erau 
preoţii vladimirişti.

16 ianuarie 1999. Î.P.S. Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei Daniel, Î.P.S. 
Mitropolit al Olteniei Nestor Vornicescu şi Î.P.S. Mitropolit al Basarabiei Petru 
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au vizitat paraclisul şi construcţia bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, au
semnat în Sfânta Evanghelie de pe prestol. Î.P.S. Mitropolitul Daniel a insuflat
speranţe de ajutoare, poate şi din străinătate.

Rezultatul întâlnirii delegaţiilor celor două biserici - nul, numai că Patriarhia 
Moscovei a smuls un comunicat favorabil lor.

23 aprilie 1999. Pentru prima oară am săvârşit slujbele pe stil nou - Sf. 
Mare Mucenic Gheorghe. Am trecut la calendarul iulian îndreptat pentru a 
sărbători toate sărbătorile împreună cu Biserica-Mamă - Biserica Ortodoxă 
Română, căci şi acesta era un factor de despărţire. La paraclisul Mitropoliei 
a slujit Î.P.S. Mitropolit Petru.

31 august 1999. Sărbătoarea Limba Noastră cea Română. La invitaţia 
Primăriei, clerici ai Mitropoliei Basarabiei şi ai Mitropoliei pro-moscovite au 
săvârşit sfinţirea bustului lui Nichita Stănescu pe Aleea Clasicilor Literaturii
Române în prezenţa Preşedintelui Republicii Moldova P. Lucinschi, preşe-
dintelui Parlamentului D. Diacov, primarului mun. Chişinău S. Urechean, 
Î.P.S. Mitropolitul Vladimir, episcopilor Anatol şi Dorimedont. Au venit mulţi 
preoţi din partea cealaltă.

10-15 septembrie 1999. Eu, prot. P. Buburuz, împreună cu ierom. Antonie 
Pandelea şi Vladimir Buburuz, am săvârşit o călătorie prin România pentru 
a colecta materiale electrice, necesare viitoarei biserici. La 9 septembrie a 
telefonat prinţul D. Sturdza a comunicat că sponsorizează instalarea încălzirii 
cu gaze în biserică, după efectuarea devizului de cheltuieli.

10 septembrie. Chişinău-Iaşi. La Institutul de Proiectare „Iprohim” - dl 
Dumitru Rădăuceanu şi arhitectul Lăcătuşu au acceptat propunerile pentru 
proiectul Centrului Cultural Ortodox cu anexa casei parohiale.

La Târgu-Neamţ - întâlnire cu primarul Serafim Lungu la „Casa Arcaşu-
lui”. Era a treia zi a „Zilelor judeţului şi oraşului Tg. Neamţ”. Am discutat 
o oră, s-a apucat să facă grilele pentru cele 12 ferestre. Seara - la Sihăstria, 
întâlnire cu arh. Ioanichie Bălan (donaţie 500 mii lei româneşti, plus o donaţie 
anterioară echivalentă).

12 septembrie. Am săvârşit Sf. Liturghie cu protopopul Mihai Damian în 
filia Pârâul Mare, în munţi. Predică, apoi parohul m-a prezentat în scop de înfră-
ţire cu o parohie din protopopiat. Au promis ajutor cu lemn pentru construcţia 
noastră. Se cere să dau măsurile exacte ale lemnului pentru acoperiş.

Am vizitat: IPROEB S.A., Ing. Adrian Ghingheli - a donat 2 000 m. de 
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cablu electric din cupru; Magazinul „Plast Sistem” S.A., prin ing. Andrei Rusu 
- 2 000 m. de tuburi pentru instalaţiile electrice; „Metachim Star”, prin Ştefan 
Târziu a alocat transport pentru a duce tuburile la Suceava. 

14 septembrie. Tuburile s-au adus la Suceava, apoi cu transportul primăriei 
Tg. Neamţ - la Iaşi. Am vizitat catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, pr. 
paroh Vasile Ignătescu, din Târgu-Neamţ împreună ne-am dus la depozite, 
am luat cablu pentru sudare, ghips, alte piese electrice - întrerupătoare, prize 
etc.

15 septembrie 1990. Institutul de proiectare a organizat transportarea 
tuburilor până la Pârlita. „Tehnoton”, ing. Vagneac, a promis un aragaz pe 
care îl vor aduce singuri. Părintele Eloi Eleodor din s. Pârliţa ne-a ajutat cu o 
remorcă pentru transportarea tuburilor şi cablului electric în sumă de cea 6 mln 
lei româneşti la Chişinău. La Institutul de Proiectare „Iprohim” am definitivat
cu dl. Rădăuceanu proiectul Centrului Cultural Ortodox.

Vama română - fără probleme. Vama moldovenească - vroiau 200 dolari, 
dar până la urmă ne-au permis să aducem ajutoarele. Am ajuns cu bine acasă. 
Acum avem front de lucru. După 21 septembrie sperăm să începem în demisol 
lucrările de electrificare, montare a ferestrelor şi uşilor, poditul şi tencuitul.

17 mai 2000. A decedat Mitropolitul Olteniei Nestor Vornicescu. Prot. P. 
Buburuz cu Î.P.S. Mitropolitul Petru au plecat la 19 mai la înmormântare. Au 
asistat la înmormântare Preafericitul Patriarh Teoctist, 18 arhierei şi zeci de 
preoţi. A fost prezentă delegaţia Bisericii Greciei în frunte cu arhiepiscopul 
Christodoulos.

12 iulie 2000. Diaconul Ion Cristea a fost hirotonit în preot pentru parohia 
s. Lărguţa, Cahul, care a aderat la Mitropolia Basarabiei.

11 septembrie 2000. Plecarea spre Iaşi, întâlnire la Institutul de Proiectare 
„Iprohim” cu dl Dumitru Rădăuceanu pentru proiectul de gazificare.Am primit
proiectele pentru instalarea încălzirii cu gaze la biserică.

5 noiembrie 2000. S-a sfinţit clopotul de 110 kg, primit de la Fundaţia
Culturală Română. S-a anunţat că sfinţirea „Bisericii de Jos”, cu hramul Sf.
Ierarh Vasile cel Mare va avea loc sâmbătă, 11 noiembrie 2000. Sunt invitaţi 
ctitorii, enoriaşi, oaspeţi.

8 noiembrie 2000. Ultima slujbă în vagon, după Liturghie - trecerea în 
„Biserica de Jos” (demisol), cortul îl vom returna militarilor.

10 noiembrie 2000. Pregătirea demisolului „Bisericii de Jos”, cu hramul 
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Sf. Ierarh Vasile cel Mare, pentru sfinţire: curăţenie, instalarea prestolului,
icoanelor şi a celor necesare. 17.00 - prima privighere - slujba Înnoirii şi a 
Sf. Vasile cel Mare. O rezonanţă deosebită.

11 noiembrie 2000. Sâmbătă. Lume multă, îndeosebi durleşteni, care afir-
mau că aceasta e a doua biserică pe moşia lor. Slujba de sfinţire a bisericii a fost
săvârşită de Î.P.S. Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi 
Exarh al Plaiurilor, însoţit de un sobor de 13 preoţi şi un diacon. Prima Sfântă 
Liturghie, urmată de un Te-Deum, după care a luat cuvântul Î.P.S. Mitropolit 
Petru, completat de relatarea parohului bisericii prot. Petru Buburuz.

În zilele următoare (toată săptămâna, 7 zile) au urmat slujbe de seară şi Sf. Liturghie 
(12-19 noiembrie 2000).

27 septembrie 2001. Dl. Mihai Severovan cu încă două persoane au donat 
11 mii lei pentru achitarea proiectului cazangeriei, şi 2 000 lei în formă de 
materiale (piatră).

12 octombrie 2001. Am plecat la Iaşi să aduc proiectul Centrului Cultural 
Ortodox, fiind invitat de dl Dumitru Rădăuceanu.

14 octombrie 2001. Am celebrat Sf. Liturghie în catedrala din Iaşi - moaş-
tele Cuv. Parascheva şi Brâul Maicii Domnului, adus din mănăstirea Xenia, 
Grecia. Delegaţi: Mitropolitul Metodius din Boston, SUA, şi Mitropolitul 
Vasileos din Grecia.

21 octombrie 2001. S-a început, după Adunarea Generală din Mitropolia 
Chişinăului şi a Moldovei, care a avut loc pe 19 octombrie, lupta fizică împo-
triva Mitropoliei Basarabiei. A fost luată cu forţa (poliţie, securitate) biserica 
din satul Cucoara (la Bubuieci deocamdată n-au reuşit). Se aşteaptă ca luni, 
22 octombrie, să înceapă asaltul parohiilor noastre din Sud - la Cahul, Giur-
giuleşti. Doamne, ajută-ne! Este ameninţată şi biserica noastră.

30 iulie 2002. A fost înregistrată Mitropolia Basarabiei.
4 august 2002. Te-Deum de mulţumire pentru înregistrarea Mitropoliei 

Basarabiei.
6 august 2002. Creştinii au făcut o mică masă frăţească pentru a împărtăşi 

bucuria înregistrării Mitropoliei Basarabiei.
15 decembrie 2002. La Bubuieci, în ajun şi azi au venit preoţii Î.P.S. Vla-

dimir cu preotul Teodor Roşca. Duminică biserica a fost ţinută închisă de pr. 
Nicolae Lebedenco şi credincioşi. Au sosit prot. I. Ciuntu şi pr. Vlad Mihăilă, 
iar tâlharii au plecat, huiduiţi de credincioşi.
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22 decembrie 2002. Duminica dinaintea Naşterii Domnului. Am slujit cu 
un sobor de preoţi, în frunte cu Mitropolitul Petru la biserica Sfânta Teodora 
de la Sihla. Sf. Liturghie cu procesiune împrejurul cartierului. Depunere de 
fiori la monumentul lui Ştefan cel Mare, adunare la „Ginta Latină”, unde
am luat cuvântul cu ocazia aniversării a 10-a de la reactivarea Mitropoliei 
Basarabiei.

11 ianuarie 2003. Ziua, preoţii lui Vladimir au intrat în biserică la Bu-
buieci. Mai târziu, un grup de preoţi ai Mitropoliei Basarabiei, în frunte cu 
prot. Ioan Ciuntu şi credincioşii din sat au intrat în biserică şi i-au îndepărtat 
pe vladimirişti. Pe la ora 22 se făceau slujbe în biserică.

30 aprilie 2003. La Curtea de Apel - judecata cu neînregistrarea bisericii 
noastre. La adresarea Serviciului de Stat pentru Culte şedinţa a fost amânată 
pentru 26 mai 2003.

25 mai 2003. Duminică. A fost botezată nepoata de soră a lui Victor Puş-
caş, preşedinte al Curţii Constituţionale - Aurelia, 28 ani. Am fost surprins de 
intrarea lui Victor Puşcaş în biserică: când Mitropolia Basarabiei a câştigat la 
Curtea de Apel împotriva Guvernului Republicii Moldova, Judecătoria Supre-
mă (preşedinte al şedinţei V. Puşcaş) - ne-a refuzat. Adică noi nu aveam nici 
pereţi, nici acoperiş şi „nu vom fi înregistraţi niciodată”. Iată că Dumnezeu
schimbă lucrurile!

26 mai 2003. A treia şedinţă la Curtea de Apel, care interpelează Mitro-
polia Moldovei în problema înregistrării parohiei noastre (de ce ei trebuie 
să-şi dea învoirea, dacă noi ţinem de Mitropolia Basarabiei?). Următoarea 
şedinţă la 2 iunie.

2 iunie 2003. Judecata la Curtea de Apel. N-a venit avocatul Vitalie Iorda-
che. Gh. Armaşu (Serviciul Culte) a adus scrisoarea secretarului Mitropoliei 
Moldovei, care propunea: Ca urmare a unei cereri din partea parohiei s-ar putea 
institui o procedură de eliberare a parohiei în Mitropolia Basarabiei dacă s-ar 
constata că biserica se construieşte cu ajutorul Mitropoliei Basarabiei.

Am protestat vehement: nu-i nici o necesitate de a adresa cereri celeilalte 
mitropolii: să se aplice Constituţia .

Şedinţă amânată pentru 11 iunie.
11 iunie 2003. La Curtea de Apel a avut loc şedinţa de încheiere a procesului 

de judecată: Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” împotriva Serviciului
Culte pentru refuzul de a înregistra parohia, deşi Mitropolia Basarabiei e de 
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acum recunoscută. Judecătoarea N. Budai ne-a dat câştig de cauză, obligând 
Serviciul Culte (Gh. Armaşu) să achite 1 000 lei - cheltuieli pentru avocat, 
şi să restituie taxa plătită de biserică - 360 lei. Timp de 15 zile ei pot înainta 
recurs la Curtea Supremă de Justiţie.

28 octombrie 2003. La Bucureşti cu arhim. Porfirie şi ierom. Natanail.Am
adus cristelniţa, dăruită de P.S. Episcop Vincenţiu, 5 cărţi (molitvelnic ş.a.) 
- de la P.F. Patriarh Teoctist. Am comandat 4 rânduri de veşminte.

19 august 2004. Cu mulţumiri lui Dumnezeu menţionăm aici:
Lucrările de pregătire a construcţiei bisericii principale „Sfinţii Apostoli

Petru şi Pavel”, Biserica de sus, situată pe demisol - Biserica de Jos, Sfântul 
Ierarh Vasile cel Mare au început în iulie 2003: instalarea macaralei, trans-
portul blocurilor de piatră de la Volodeni, Cupcini, pregătirea materialelor de 
construcţie, geodezia.

Lucrările de construcţie au început în martie 2004: s-a dezgropat şi controlat 
armatura, au început lucrările de construcţie-zidărie, peretele interior, schela. 
Slavă Domnului, lucrările au ajuns la 8 metri (din 16 metri - pereţii până la 
acoperiş). Se finisează vârful ferestrelor. Să dea Domnul să ridicăm până în
toamnă acoperişul. Lucrările se efectuează calitativ de către muncitorii de la 
firma „Glorinal” şef – Vasile Chirică, inginer - Valentin Soltan. Din partea
bisericii – ing. Tudor Bubucea, împreună cu managerul Grigore Burlacu.  
Căutăm bani şi materiale.

28 noiembrie 2004. În ajun enoriaşii Ana şi Pavel Junghină au donat bi-
sericii Icoana mare pictată „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” (1 m x 70 cm).

19 decembrie 2004. Enoriaşii Vera şi Vitalie Cireş au donat 6 000 lei, 
apoi la 19 decembrie au cumpărat de la magazinul catedralei Icoana Maica 
Domnului - 2 000 lei, un vas de miruit - 550 lei, o candelă - 90 lei, şi o făclie 
- 60 lei.

10 octombrie 2006. 13.00. Astăzi a avut loc sfinţirea Crucii Mari şi a altor
7 - mai mici pentru acoperiş. Am înmânat 27 diplome de ctitori ai Bisericii. 
Am primit icoana „Cina cea de taină”.

11 octombrie 2006. Plecarea la Bucureşti.
12 octombrie 2006. Vizită la Patriarhie, audienţă la Ep. Vincenţiu.
13-15 octombrie 2006. Are loc Conferinţa comunităţilor româneşti din 

Europa şi vecinătate.
16 octombrie 2006. Audienţă la Bogdan Tătaru-Cazaban, consilierul pentru 
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problemele cultelor a Preşedintelui României Traian Băsescu. Audienţă la P.F. 
Patriarh Teoctist, iar la prânz cu el şi Ep. Ciprian Câmpeanu discuţie despre 
situaţia Mitropoliei Basarabiei. „Răbdare!”. Mi-a spus să fac o cerere pentru 
un set de cărţi pentru biserică.

24 decembrie 2006. Toamna a fost lungă şi caldă, doar câteva nopţi s-a 
ajuns la minus 1-5 grade. N-a plouat, n-a nins. Am reuşit să acoperim biserica 
doar pe clopotniţă, turnul central, parţial „fustiţa” şi partea de nord a acope-
rişului între turnul central şi clopotniţă.

Fie voia Domnului!
În toţi anii aceştea parohul bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” prot.

Petru Buburuz a fost optimist. Şi cu toate că promisiuni de acordare a unui 
sprijin la înălţarea sfântului locaş a avut multe şi de la diferite persoane, în 
realitate a fost lăsat de unul singur în faţa tuturor greutăţilor. Căci de cele mai 
multe ori promisiunile făcute (menţionate în jurnal de către paroh cu speranţa 
că oamenii n-au aruncat vorbele în vânt) au fost uitate. Dar Domnul l-a lumi-
nat pe prot. Petru Buburuz, care nu s-a supărat pe cei de-au făcut promisiuni 
deşarte, şi a căutat să facă atât, pe cât i-au stat puterile.

În această ordine de idei este remarcabilă opinia preotului Alexandru Ena-
che din Braşov (România), publicată în unul din numerele revistei Luminăto-
rul: „Ori de câte ori primesc şi citesc - pe nerăsuflate - revista „Luminătorul”,
am un fericit prilej să-L laud încă o dată pe Cel de Sus, strigând: „Mare eşti, 
Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale!”. Răsfoind „Luminătorul” nr 5 din 
2006 şi ajungând la paginile 28, 30 şi 31, mi-au umplut ochii, gata să mi-i 
scalde în lacrimi, frumoasele imagini ale bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel”. În forma-i arhetipică, de concept miniatural, de desen, începusem a 
mi-o face ochilor privelişte alintată acum şapte ani, tot datorită „Luminăto-
rului”, care şi-o făcuse emblemă sugestivă şi semn de confirmare a ceea ce
ne relatau articolele de fond ale periodicului, ca un Amin la vedere. Iar acum, 
făţiş - să vezi şi să crezi! - iat-o ctitorită de-a binelea, stâlp şi temelie de cre-
dinţă întrupată. Catedrală, nu alta! Privelişte sfântă ce mi-a copleşit mintea şi 
închipuirea cu un întreg val de gânduri, toate pulsând de o mistică bucurie şi 
entuziasm. Adevărat Te-Deum şi strigăt de „Slăvit să fie Domnul!”. Interesant
că primul gând m-a dus, fără răgaz, la vestitul colind de Crăciun, ce-şi deschide 
relatarea cu uimirea versului: „Ce vedere minunată lângă Betleem se arată!”, 
făcându-mă să zic cu murmur sinonimic: „Ce vedere în plin Buiucani ni se 
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arată: o nou-nouţă Casă a Domnului!”. Care va continua, ca toate adevăratele 
biserici, Proscomidia începută la Betleem, localizând şi actualizând, „iară şi 
iar”, adhoc, Munţii Fericirilor, Taborului, Golgotei şi înălţării, cu tâlcul lor 
de mare revelaţie. Ca o grădină de comori, în care să se suie, spre a-L vedea 
şi a-L auzi pe Domnul, tot buiucăneanu...

Bucuraţi-vă, oameni buni, pentru aflarea mărgăritarului cel de mult preţ!
Cu preţul a multjertfelnicei credinţe a părintelui paroh Petru Buburuz - întru 
răbdare şi nădejde, întru neobosit „Doamne ajută!” şi „Acum slobozeşte” 
- l-aţi scos în lumină...

Cei ce vor să înţeleagă ce a dorit să spună psalmistul când a zis: „Adevărul 
din pământ a răsărit, iar dreptatea din cer a privit”, să ia aminte la izbânda 
dumneavoastră, la adevărul bisericii ce-şi avântă crucea spre cer - ca într-o 
permanentă sărbătoare a sfintei ei înălţări...

[...] Omul şi clericul luptător, care purcese nu doar la construirea propriei 
sale parohii, ci şi la reconstituirea întregii Mitropolii basarabene, ruptă din cor-
pul firesc al Patriarhiei Române. Nu singur, desigur, ci ajutat şi de alţi vrednici
luptători. Unii ca dumneavoastră ce aţi sărit ca la o sfântă alarmă patriotico-
duhovnicească, la refacerea mult jignitei şi răstignitei noastre Basarabii, a 
Bisericii ei strămoşeşti. La spălarea obrazului cel scuipat de vrăjmaşi.

[...] Dar noi, cei ce ne facem veacul în ţara invalidă, aşa vedem lucrurile. 
Noi, care, nefiind la faţa locului, ne-am făcut-o pe biserica dumneavoastră
icoană - icoană în relief duhovnicesc, înrămată cu numele dumneavoastră de 
botez, mitrica ei. Aceasta în timp ce numele de familie, care ne aduc aminte 
de părinţii şi chiar strămoşii dumneavoastră, precum şi ale soţiilor dumnea-
voastră, încadrându-le şi pe cele ale urmaşilor dumneavoastră, au început să 
fie scrise în cronica parohiei, devenită istorie...

Pe o parte dintre vrednicii şi devotaţii colaboratori ai Prea Cucerniciei 
Sale şi ai întregului cler i-am memorizat şi noi, chişinăuienii de la Braşov, 
fericindu-i pe Vasile Petrea, Vasile Gavriliţă, Anatol Gorbunov, familia Bu-
zencu, Dumitru Rusu, Leonid Bocanu, Valeriu Foca, Pavel Tolstogan, Larisa 
şi Gheorghe Plămădeală, Gheorghe Ursachi, Victor Zatic, Tudor Bubucea, 
Eudochia Ciobanu, Larisa Ursu, Victor Martâniuc. Suntem încredinţaţi că 
pomelnicul ce se va întocmi cu prilejul marii târnosiri va fi mult mai bogat,
mai ales că unii vor veni într-ajutor în perioada de finisare a sfintei ctitorii...
(Luminătorul, nr. 1/2007, p. 62-64).
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„Când te apropii de Chişinău, venind dinspre Iaşi, observi mai multe 
biserici în stil moldovenesc de construcţie veche. Au rămas zidurile acestor 
lăcaşe de demult, căci nici Tătarii, nici Turcii pe când jăfuiau încă pe la 1806 
tot largul Moldovei, n-au ars bisericile clădite din piatră” - astfel începea 
capitolul „Biserici şi cimitire” Gheorghe Bezviconi în cunoscuta monografie
„Semimileniul Chişinăului”31.

Cronicarul Chişinăului, Gheorghe Bezviconi, sublinia încă un fapt, sesizat 
de o altă personalitate intrată în istoria Basarabiei, Alexandru Zaşciuc, care la 
1862, în lucrarea Regiunea Basarabiei, editată la Sankt-Petersburg, menţiona 
că la acel moment Chişinăul avea câteva periferii, printre care şi „Buiucani, 
cu o bisericuţă”32.

Astăzi cartierul Buiucanii-Noi al Chişinăului se mândreşte cu o adevărată 
capodoperă arhitecturală e adevărat, nefinisată deocamdată - care, însă, nu
are pereche în tot spaţiul dintre Prut şi Nistru, dar care poate fi considerată
adevărată Catedrală. Prin aceasta, fondatorul şi principalul ei ctitor protoiereul 
Petru Buburuz - a deschis o filă nouă în istoria locaşurilor sfinte, promovând
stilul arhitectonic bisericesc, tradiţional odinioară în Moldova.

Constantin Gh. CIOBANU,
doctor în ştiinţe istorice, 

şef secţie Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
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Omagieri  

Un exemplu de slujire lui 
Dumnezeu [i \=rii  

La 23 septembrie, Biblioteca Naţională a organizat în incinta sa  o manifestare 
consacrată unui important eveniment din viaţa  cunoscutei feţe bisericeşti, proto-
iereul Petru Buburuz,  -  jubileul de 70 de ani. Bucuria au venit s-o împărtăşească  
numeroase personalităţi ale vieţii publice, prieteni şi enoriaşi  ai bisericii “Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” din sectorul  Buiucani al Chişinăului. Fireşte, mulţi dintre 
cei prezenţi au  dorit să-şi exprime respectul şi dragostea faţă de omul care  trăieşte 
şi activează întru slujirea lui Dumnezeu. Andrei  Vartic, Vladimir Beşleagă, Grigore 
Vieru, Ion  Ungureanu, Dumitru şi Alexandrina Matcovschi, Vitalie Ojovanu, Vasile 
Malaneţchi, Vasile Gavriliţă, Constantin Ciobanu, Vasile Şoimaru, care a prezentat 
mesajul Dnei Dr. Zamfira Mihail din Bucureşti, Svetlana Miron, Veaceslav Go-
reanu, preotul Vlad Mihăilă, enoriaşa Ana Sofroni au  menţionat binecunoscutul 
de toţi fapt că anii pe care i-a trăit  până acum Petru Buburuz au fost trăiţi întru 
binele Ortodoxiei  din Basarabia, întru binele întregii societăţi basarabene, şi  nu 
numai, ei fiind aducători de Lumină pentru toţi cei care  conştientizează necesita-
tea prezenţei lui Dumnezeu . Ceea ce a  făcut şi continuă să facă în spaţiul nostru 
Prea Cucernicia Sa  este atât de important, încât faptul în cauză sunt nevoiţi să-l  
recunoască până şi nesimpatizanţii Mitropoliei Basarabiei. Iar   catedrala pe care 
o înalţă părintele pe strada Alba Iulia  reprezintă un excepţional model de gândire 
arhitectonică  românească. Cât priveşte activitatea  cărturărească, aceasta s-a ma-
nifestat prin relansarea şi  editarea în condiţii destul de dificile a cunoscutei reviste 
“Luminătorul”, precum şi reînfiinţarea Facultăţii de Teologie în  cadrul Universi-
tăţii de Stat. Nu a fost scăpată din vederea nici  munca ştiinţifică a magistrului în
teologie Petru Buburuz, care  s-a materializat în valorosul volum “Tradiţia Apos-
tolică” a  Sfântului Ipolit Romanul. La acestea, toţi vorbitorii au  adăugat slujbele 
pe care protoiereul Petru Buburuz le ţine timp de peste 40 de ani şi la care vin să  
asiste mulţine de oameni de toate vârstele cu dorinţa ca,  ascultând cuvântul lui 
Dumnezeu, să-şi orânduiască viaţa în mod  creştinesc. Doi dintre vorbitori ne-au 
prezentat varianta scrisă  a alocuţiunilor, oferindu-ne posibilitatea să le publicăm. 
Şi,   desigur, inserăm în paginile acestui număt de revistă şi  mărturisirile pe care 
le-a făcut în faţa celor prezenţi la  manifestare însuşi sărbătoritul.     
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La popas aniversar!
Aşi începe acest cuvânt cu înşirarea, asemeni unor mărgăritare, a versetelor 

biblice ce mărturisesc despre dorinţa pe care o are cineva pentru preoţie.
În acest sens Sf. Apostol Pavel spunea episcopilor săi Timotei şi Tit că 

slujitorul, ca să fie vrednic de ceea ce doreşte, trebuie să fie fără prihană..., să
aibă mărturie bună de la acei din afară..., păstrând tainele credinţei în cuget 
curat. 

Dar şi aceştia să fie mai întâi puşi la încercare..., să fie veghetori, înţelep-
ţi...(I Tim. 3, 2-10); un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie
blând faţă de toţi...(II Tim. 2,24), iubitor de străini, nu grabnic la mânie..., 
cuvios, cumpătat, şi să îndemne la învăţătura cea sănătoasă (Tit 1, 7-9). Aceste 
mărturii vin să ne asigure cu câtă responsabilitate trata Apostolul misiunea de 
slujire a Bisericii, o misiune complexă în care cele dinlăuntrul, adică din fiinţa
întreagă a persoanei, împreună cu cele din afară, adică viaţa însăşi, trebuie să 
conducă la vrednicia de a fi iconom al Tainelor (I Cor. 4,1).

Sf. Ap. Petru completează portretul celui vrednic cu atribuţiile ce revin, 
pentru că s-au pregătit să fie mâna prin care lucrează Dumnezeu, adică preot
şi duhovnic, deci să păstorească turma dată în pază..., cercetând-o după 
Dumnezeu... şi din dragoste, nu ca şi cum ar fi stăpân...., ci pildă făcându-se
turmei (I Petru 5, 2-3).

De cele expuse mai sus, dar şi de alte îndemnuri şi învăţături biblice se 
ghidează de-a lungul vieţii sale neobositul Protoiereu Petru Buburuz. Nu l-au 
speriat dictatura şi intimidările regimului ateist-comunist, când, ca un adevărat 
slujitor al Domnului, a ştiut cum să-şi păstorească turma încredinţată. Trăind în 
suflet cu dorul şi dragostea Bisericii strămoşeşti, s-a dovedit a fi mai apoi unul
din vitejii bărbaţi care au pus umărul la reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

Pe tărâmul pastoral părintele protoiereu a fost îndemnat de nobila şi sfânta 
misiune de a cultiva în sufletele credincioşilor dreapta învăţătură, principiile
moralei creştine, dragostea de frumos, de adevăr, de neam şi de ţară, respec-
tul faţă de jertfa înaintaşilor, faţă de valorile spirituale şi artistice ale acestui 
popor, toate conducând în final spre Frumuseţea şi Lumina adevărată care
este Hristos. Acest lucru sfinţia sa l-a realizat pe mai multe căi: editarea de
cărţi şi reviste, participarea la emisiuni radio-tv, conferinţe, simpozioane şi 
alte manifestări cultural-religioase şi artistice.
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În pofida tuturor ispitelor şi încercărilor cu care a fost împresurat, părintele
şi-a păstrat acea verticalitate duhovnicească, pe care o cere Hristos de la un 
adevărat slujitor. Numai devotamentul şi râvna mistuitoare îl face pe acest 
slujitor al lui Hristos să rămână credincios slujirii sale în vremuri de grea în-
cercare, momente dificile, care nu au lipsit niciodată din frământata istorie a
lumii, şi numai iubirea jertfelnică îl ţine pe păstorul cel bun să nu fugă când 
vede lupul venind salvându-şi oile turmei sale iubite prin propria-i jertfire.

Prea Cucernice Părinte Protoiereu Petru Buburuz!
La acest popas aniversar din viaţa Preacucerniciei Voastre, gândul nostru se 

înalţă către Dumnezeu şi-I mulţumim că ne-a învrednicit de asemenea păstor 
cu suflet bun, cu strădanie deosebită în binecuvântata lucrare de îndrumare
spre mântuire.

Din adâncul sufletului vă dorim netulburate bucurii şi neşterse înfăptuiri
spre binele Bisericii şi a neamului nostru.

Preot Alexei SEMIONOV, 
paroh al bisericii „Sf. Ioan Iacob” din Chişinău
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Preotul c=rturar Protoiereul 
Mitropofor Petru Buburuz, 

ctitor al  reînfiin\atei 
Facult=\i de Teologie 

Ortodox= din Chi[in=u  
Prof. univ. dr. Zamfira MIHAIL 

Părintele Magistru în Teologie Petru Buburuz, parohul bisericii  
“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău, pe care îl omagiem la îm-

plinirea a 70 de ani, este un preot cărturar.  
Aceasta înseamnă că el şi-a dedicat viaţa căutării adevărului  lui Hristos 

prin întreaga sa activitate, pe care o dedică, pe  lângă pastoraţie şi ctitorie de 
biserică, luminării poporului.  

În acelaşi timp, Părintele Buburuz s-a preocupat, - atunci când  împrejură-
rile create în anul 1990 au permis Bisericii Ortodoxe  din Republica Moldova 
să cunoască o perioadă de înflorire a  activităţii ei educative şi sociale -, să
facă demersuri pentru  a obţine cadrul instituţional pentru pregătirea unor 
noi  generaţii de teologi. El este ctitorul noii Facultăţi de  Teologie Ortodoxă, 
inaugurată în 1990 la Chişinău, care a  reactivat Facultatea de Teologie ce 
funcţionase în acelaşi local  în perioada 1926-28 iunie 1940.

În octombrie 1926 a fost creat acest aşezământ de cultură şi  teologie 
românească a cărui menire a fost atât pregătirea  superioară a clerului, cât şi 
iradierea culturii în mijlocul  populaţiei. După Marea Unire de la 27 martie 
1918, înfiinţarea  Facultăţii de Teologie la Chişinău a fost una din marile  eve-
nimente ale provinciei. De aici au plecat sute de licenţiaţi  în teologie, care au 
slujit în bisericile Basarabiei, au luminat  credincioşii din satele Moldovei. De 
aici au intrat în istoria  culturii româneşti zeci de scrieri teologice şi istorice. 
La  Chişinău au tradus din nou Biblia în limba română profesorii  Vasile Radu 
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şi Gala Galaction (de citit un articol consacrat  temei în “Luminătorul” nr. 4 
din 2006, revistă de cultură  bisericească reînfiinţată de asemenea de Părintele
Petru  Buburuz). Se vor mai aflând în viaţă preoţi care s-au pregătit,  în anii
1926-1940, la facultatea de ştiinţă teologică şi model  de vieţuire creştineas-
că din Chişinău. Despre ea s-au scris mai  multe lucrări, ultima apariţie este 
volumul Învăţământul  Teologic superior în Moldova şi Bucovina, alcătuit de 
Virginia  Popa şi preot dr. Mihai Cizitiu, Iaşi, 2007.  

Părintele Petru Buburuz, primul decan al nou înfiinţatei  Facultăţi de Teo-
logie din Chişinău în 1990, a avut sarcini grele  de îndeplinit şi misiunea sa 
a fost deosebit de complexă. El a  fost în fruntea Comisiei, după obţinerea 
Hotărârii Guvernului cu  privire la funcţionarea facultăţii, care a instituit 
un concufrs  pentru numirea cadrelor didactice. A lucrat alături de consiliul  
profesoral la alcătuirea programei de învăţământ şi a pregătit  examenul de 
selecţie a tinerilor care au devenit studenţi ai  Facultăţii de Teologie din Chi-
şinău în toamna anului 1990.  

Pentru cei mai buni dintre ei a instituit burse care să le dea  posibilitatea 
desăvârşirii sturiilor. S-a zbătut pentru  obţinerea localului vechiului Seminar 
Teologic, în care să  funcţioneze noua instituţie, şi pentru pregătirea lui pentru  
activitate didactică. A obţinut prin relaţii personale cu Î.P.S.  Mitropolit Nicolae 
al Banatului retrocedarea iconostasului  pentru Paraclisul facultăţii, pe care 
l-a sfinţit un sobor de  preoţi pentru slujire zilnică. Aici îşi însuşesc practica 
liturgică viitorii clerici. A adunat un depozit de carte  biblioteca Facultăţii de 
Teologie şi a iniţiat publicarea unei  reviste. A organizat şi cămin studenţesc 
pentru studenţii veniţi  din diferite localităţi ale Moldovei. A fost deschizătorul 
de  drum pentru una dintre cele mai nobile îndeletniciri educative  ale preo-
ţimii: formarea noilor generaţii, pentru ca ştafeta lor  să pregătească viitorul 
nu numai al instituţiei, ci şi al ţării.  

Însă, după numai trei ani de conducere a Facultăţii de Teologie  şi de sus-
ţinere a cursurilor de profesor, interesele partizane  şi orientarea Puterii către 
alte orizonturi l-au îndepărtat, în  noiembrie 1993, pe Părintele Profesor Petru 
Buburuz de la  activitatea didactică. Pierderea este a învăţământului din  Mol-
dova, a tinerilor care sunt lipsiţi de un Magistru şi de un  Duhovnic, un sfătuitor 
care să-i îndrume în cele sufleteşti, dar  şi în activitatea practică. Pentru că este
un model virtual  pentru toţi cei care îl cunosc şi care pot să ia exemplu de la  
activitatea pe care o desfăşoară, neobosit, de-a lungul  deceniilor. Şi-a conti-
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nuat, neabătut, menirea de “ziditor” de  suflete sau de locaşuri de rugăciune,
devenind ctitorul şi al  unei monumentale Catedrale a Neamului - biserica 
“Sfinţii  Apostoli Petru şi Pavel”. Şi, totodată, nu a uitat de cele  cărturăreşti,
continuând publicarea unor lucrări importante ca  Trebnicul din 1989 până la 
„Tradiţia Apostolică a lui Ipolit  Romanul” şi diferitele articole.  

Preocupările culturale ale Părintelui Petru Buburuz au coalizat  un grup de 
intelectuali ortodocşi, care lărgesc sfera de dialog  a Bisericii şi antrenează, 
la rândul lor, reprezentanţii  elitelor în încercarea de menţinere a continuităţii 
şi unităţii.  

Doar câteva cuvinte despre traducerea de către Părintele Petru  Buburuz 
a textului Tradiţiei Apostolice, care se adresează nu  numai teologilor, ci şi 
tuturor creştinilor doritori să cunoască  continuitatea neîntrerupră a Bisericii 
lui Hristos, din perioada  în care era Una. În Cuvântul introductiv, regretatul 
Părinte  Profesor Dr. Petru David a atras atenţia asupra valorii  traducerii 
datorate Părintelui Petru Buburuz, teolog cu mare  ştiinţă a scripturilor, dar 
şi a limbii române, încât lucrarea  este accesibilă oricărui cititor. Părintele 
Petru Buburuz a  întocmit un studiu filologic şi istoric pe baza a numeroase 
informaţii despre Sfântul Ipolit şi opera sa, contribuind la  cunoaşterea rolului 
acestui ierarh la întărirea Bisericii şi a  învăţăturii Sale.  

De ce considerăm că este necesar pentru toţi credincioşii să  citească ase-
menea cărţi despre istoria Bisericii? Pentru că  astfel vom avea respect sporit 
pentru Tradiţia Bisericii  Ortodoxe, care a păstrat de-a lungul a două mii de ani 
regulile  de slujire lăsate oamenilor de către Iisus Hristos prin  Apostolii Săi şi 
se vor înarma cu Lumina învăţăturii pentru a  arăta celor care se îndepărtează 
de dreapta credinţă prăpastia  în care alunecă. Lucrarea Tradiţia Apostolică de 
Sf. Ipolit este  un ajutor de nădejde în a arăta Adevărul şi a lupta contra  pro-
zelitismului sectanţilor. Munca de ani de zile a Părintelui  Protoiereu Mitrofor 
Petru Buburuz va lăsa urme în viaţa  duhovnicească ortodoxă.  

Această ultimă apariţie editorială a Părintelui Buburuz se  adaugă tipări-
turilor periodice de sub egida Societăţii Culturale  şi Bisericeşti “Mitropolitul 
Varlaam”, acum “Sfântul Mitropolit  Varlaam”, ctitorită de către Prea Cucer-
nicia Sa, care editează  revista “Luminătorul”, aflată în al şaisprezecelea an,
ce  continuă o tradiţie deja seculară de reviste româneşti  bisericeşti.  Părintele 
Petru Buburuz a contribuit peste tot cu entuziasmul şi  perseverenţa sa, cu 
ştiinţa sa teologică, cu puterea de  transpunere în realitate a unor idei generoase. 
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Inaugurarea  Facultăţii de Teologie la Chişinău a fost una din ele.  
Jertfelnicia în munca de ctitorie a unei Catedrale şi a unui  Centru Cultural 

Ortodox Român, care se vor reuni la finalizarea  lucrărilor de la biserica “Sf.
Ap. Petru şi Pavel”, este tot un  aspect al aceleiaşi misiuni de la Dumnezeu, 
pe care o  îndeplineşte Părintele Petru Buburuz.  

Activitatea cultural-cărturărească de peste trei decenii a  Părintelui Petru 
Buburuz îi conferă acea autoritate spirituală  de care are nevoie clerul orto-
dox în faţa agresiunii lumii  secularizate. Ştiinţa, experienţa şi destoinicia sa 
se cuvin  transmise şi tinerilor, pentru asigurarea liantului între  generaţii. 
Rugăciunea se îmbină cu lumina cărţii, ce se  răspândeşte prin Biserică şi 
prin Credinţă.  

Cu dragoste şi omagiu am scris aceste rânduri în amintirea  respectului pe 
care l-a avut tatăl meu, Pr. Avva Dr. Paul  Mihail, pentru activitatea Părintelui 
Protoiereu Mitrofor Petru  Buburuz. Ad Multos Anni! 



LUMINĂTORULNr. 6 55

Sfinţiei Sale, Părintelui Petru Buburuz,
preotul paroh al bisericii 

„Sf. Apostoli Patru şi Pavel”
din Chişinău

În moment aniversar, îngăduiţi-ne să fim alături de Sfinţia Voastră, cu sufletul şi
afecţiunea, cu preţuirea şi recunoştinţa unor colegi şi parteneri de idealuri.

Am străbătut împreună un drum care datorită unor prieteni ca Sfinţia Voastră ni s-a
părut mai uşor şi mai plăcut, pentru împlinirea într-o fiinţă a acestui neam care îşi are
inima stângă pe un mal al Prutului şi cealaltă pe celălalt mal.

Bunătatea şi înţelepciunea  cu care aţi adunat în jurul Sfinţiei Voastre sufletele curate
şi sincere cu care Astra se mândreşte, sunt un exemplu pe care l-au apreciat şi îl apreciază 
în egală măsură toată familia noastră din atâtea colţuri ale Europei şi Balcanilor unde 
Astra a aprins făclia.

Fiţi binecuvântat şi de oameni, aşa cum Domnul o face pentru faptele şi credinţele 
Sfinţiei Voastre, părinte Petru Buburuz.

La ceas aniversar, primiţi urările noastre de sănătate şi viaţă lungă, de putere, de 
jertfă pentru idealul căruia v-aţi consacrat.

La mulţi ani!

 * * *
Dragă Părinte,
La mulţi, mulţi ani, să trăiţi şi să vă bucuraţi de tot ce munciţi din greu de o viaţă!
Cu ajutorul Domnului, să vă sărbătorim şi să ne bucurăm de Dumneavoastră la 100 

de ani!
Vă promit că eu, dacă trăiesc p`nă atunci, vin la Chişinău să sărbătorim cei 100 de 

ani ai Dumneavoastră cu mult drag şi bucurie!
Mă bucur de ceremonia care a avut loc cu ocaţia aniversării Dumneavoastră, ca oma-

giu de recunoştinţă şi apreciere a omului şi preotului de excepţie care sunteţi. Meritaţi 
elogii şi o ceremonie deosebită.

Dr. Lilian MASSON, Pully, Suisse

Felicitări
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Publica\iile p=rintelui prot. 
Petru Buburuz în paginile 

revistei Журнал Московской 
Патриархии în perioada 

1975-1988*
Referindu-mă la publicaţiile părintelui prot. Petru Buburuz în paginile 

revistei Журнал Московской Патриархии în perioada 1975-1988 ar trebui 
să explic de ce am ales anume aceste limite cronologice?

Răspunsul este simplu. Pentru că primul articol pe care l-am depistat în 
paginile acestei reviste şi semnat de părintele Petru Buburuz a fost unul din 
1975 şi ultimul este un articol din 1988. Iată aceasta a şi determinat hotarele 
cronologice a referatului meu de astăzi. În urma cercetării conţinutului re-
vistei Журнал Московской Патриархии pentru perioada 1950-1991 au fost 
depistate 7 materiale publicate de părintele protoiereu Petru Buburuz. Aceste 
materiale sau articole au fost tipărite la trei rubrici: 5 materiale la Viaţa bise-
ricească (Церковная жизнь), un material la rubrica Necrolog şi un material 
la rubrica Pentru pace (За мир). 

Eu aş fi grupat altfel materialele publicate de părintele Petru. În dependenţă
de tematica lor, două le-aşi fi plasat la “evenimentul zilei” şi cinci la “istoria
Bisericii şi culturii române”.

Voi începe cu сele plasate la tema evenimentul zile: unul este consa-
crat aniversării a 40 de ani de la eliberarea RSSM de sub ocupaţia fascistă 
“Юбилейные торжества в Молдавии”1 (Solemnităţi jubiliare în Moldova) 
şi publicat în nr. 1, 1985, ЖМП la p. 49. Este un material mic după volum 
în care se relatează despre manifestările consacrate acestei aniversări, care 
s-au desfăşurat la Chişinău. Alt material la aceeaşi rubrică tematică poartă 
titlul „Кишиневской Епархии 175 лет. Празднование юбилея”2 (175 de 
ani ai Eparhiei Chişinăului. Solemnităţi jubiliare) publicat în nr. 10, 1988, al 
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reviste ЖMП, la p. 21. Deşi acest material nu este semnat cu numele întreg, 
are doar iniţialele П. Б. Dar judecând după stil intuiesc că totuşi este vorba 
despre părintele Petru Buburuz. Acest material este de fapt un reportaj de la 
manifestările organizate la Chişinău cu ocazia împlinirii a 175 de ani de la 
întemeierea eparhiei Chişinăului şi Hotinului. 

Am menţionat mai sus că celelalte cinci materiale ar putea fi plasate la
rubrica „Istoria Bisericii şi culturii româneşti”. Primul material la accesată 
temă, dar şi primul care vine în ordinea cronologică a publicaţiilor părintelui 
Petru Buburuz în revista ЖMП şi  care a văzut lumina tiparului în nr. 9, 1975, 
la p. 10-15 este întitulat: „Посещение Патриархом Румынским Юстинианом 
Русской Православной Церкви”3 (Vizita Patriarhului Iustinian al Românilor 
în Biserica Ortodoxă Rusă). Este o relatare a celei de a 16 vizite efectuate în 
perioada 9-16 iunie 1975 de Preafericitul Patriarh Iustinian în Patriarhia Rusă. 
Pe lângă relatarea lucrurilor ce ţin de protocolul oficial al vizitei, recepţii,
întruniri, alocuţiuni ş.a. sunt interesante şi binevenite unele intervenţii ale 
autorului cu informaţii referitoare la două personalităţi marcante în istoria şi 
cultura românească mitropoliţii Petru Movilă şi Dosoftei al Moldovei. Astfel 
relatând despre călătoria Părintelui Patriarh Iustinian în eparhia de Lvov şi 
Ternopol se relatează despre vizita lui la biserica „Naşterea Domnului” din or. 
Nesterov, fosta localitate Jolcva sau Jolkiev unde distinsul nostru Mitropolit 
Dosoftei şi-a petrecut ultimii doi ani din viaţa pământească. Cu această oca-
zie autorul ţine să vorbească despre personalitatea acestui ierarh şi în special 
despre măreaţa lui operă „Psaltirea în Versuri”. Mai informează autorul şi 
despre aducerea de către Dosoftei a moaştelor „Sf. Ioan de la Suceava”, care 
s-au păstrat în biserica „Naşterea Domnului” din Jolkiev aproape 100 de ani, 
până în 1783 când au fost readuse în patrie.

Alt material la aceeaşi rubrică este cel care a văzut lumina tiparului în nr. 
7 din 1981 la p.20- 21 şi intitulat „Жабский Вознесенский монастырь”4 
(Mănăstirea Înălţării Domnului de la Jabca). Este un articol consacrat istoriei 
mănăstirii Jabca din Basarabia, retransmis integral de Radio Vatican.

În articol autorul prezintă o succintă istorie al acestui aşezământ monas-
tic. Menţionează părintele Petru Buburuz că mănăstirea a fost fondată în sec 
XVII când ieromonahul Iezechiil şi fraţii veniţi de la mănăstirea Deleni din 
Moldova au săpat în stâncă primele chilii. În timpul mitropolitului Gavriil 
Bănulescu-Bodoni, schitul este trecut în categoria mănăstirilor. În continuare 
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părintele Petru prezintă activităţile unor stareţi care s-au nevoit în această 
mănăstire: arhim. Sinesie (1822-1824), arhim. Casian(1836-1864); arhim. 
Serafim (1865-1868); arhim. Ieronim (1868-1871); arhim. Benedict (1884-
1886); arhim Porfirii (1905-1916).

În 1916 mănăstirea Jabca este dată în folosinţa călugăriţelor venite de la 
mănăstirea Lesninsk din eparhia de Holmsk şi Varşovia. Autorul duce istoria 
mănăstirii până în 1981 arătând că în prezent aici se nevoiesc 60 de călugăriţe 
şi surori. Mai informează autorul şi structura organizatorică a mănăstirii.

Tot în acest articol autorul menţionează că în perioada interbelică la mă-
năstirea Jabca a funcţionat şi o şcoală pentru copii orfani. 

Acest material poate fi considerat a fi unul ştiinţific deoarece conţine bi-
bliografie şi un aparat ştiinţific, note la subsol.

Alt material la aceeaşi rubrică este un necrolog -„Протоиерей Павел 
Статов”5 (Protoiereul Pavel Statov) consacrat protoiereului Pavel Statov. 
A văzut lumina tiparului acest material în nr. 9 din 1982, la p. 19. În acest 
necrolog autorul prezintă biografia prot. Statov Pavel, fost secretar la episco-
piei Chişinăului şi Moldovei. Născut la 28 august 1906, în s. Tatar-Copciac, 
Ciadâr Lunga, în familia unui preot. Mai menţionează autorul că prot. Pavel 
Statov a activat nu doar în Basarabia dar şi în România (1948-1956) ca paroh 
al bisericii „Sf. Nicolae” din Bucureşti; în Berlinul de Est(1956-1957), paroh 
la catedrala „Înălţarea Domnului”; la reprezentanţa Bisericii Ortodoxe Ruse 
din Beirut (1960-1961). Întors în ţară este numit paroh la biserica ”Înălţarea 
Domnului” din Chişinău şi secretar la eparhie unde activează până în 1978 
după care se pensionează.

Alt material la istora Bisericii Române este cel publicat în nr. 4, 1987, la p. 
42-45 şi intitulat „Блаженнейший Патриарх Теосктист - Предстоятель 
Румынской Православной Церкви”6 (Preafericitul Patriarh Teoctist–Întâistă-
tătorul Bisericii Ortodoxe Române). Este consacrat celui de al 5-lea patriarh 
al Bisericii Române Teoctist Arăpaşu. 

În introducere la acest articol părintele Petru Buburuz, informează cititorul 
că fostul Mitropolit al Moldovei şi Sucevei Teoctist, la 9 noiembrie 1986, a 
fost ales de către Comisia Electorală ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 
Urmează apoi o biografie a Preafericitului Patriarh, ca mai apoi autorul să se
oprească şi asupra activităţii cărturăreşti şi literare a noului Patriarh menţionând 
că el publicase până la acel moment peste 400 de studii, articole, predici, schiţe 
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adunate într-o ediţie din 4 volume şi tipărită la editura eparhială.
Mai relatează părintele Petru Buburuz şi despre evenimentul intronizării 

noului Patriarh care a avut loc la 16 noiembrie 1986 la catedrala patriarhală 
din Bucureşti „Sf. Constantin şi Elena”, şi despre delegaţiile oficiale care au
participat la acest eveniment.

Ultimul material care a văzut lumina tiparului în paginile revistei Журнал 
Московской Патриархии, semnat de părintele Petru Buburuz este cel din 
nr. 10, 1988 la p. 21-23 şi întitulat „Священник Алексей Матеевич-Поэт 
и писатель  Молдавии”7 (Preotul Alexei Mateevici – poet şi scriitor al Mol-
dovei).

Este vorba despre un articol consacrat vestitului nostru preot şi scriitor 
Alexei Mateevici.

În introducere autorul menţionează că în RSSM de curând au fost comemo-
rate două aniversări consacrate acestei personalităţi: în 1987 s-au împlinit 70 de 
ani de la trecerea lui în veşnicie, şi în martie 1988 s-au împlinit 100 de ani de la 
naşterea lui Alexei Mateevici. Urmează apoi o scurtă biografie a poetului. Mai
apoi, părintele Petru Buburuz se opreşte asupra momentului colaborării scrii-
torului nostru cu revistele vremii: Luminătorul, Кишиневксие Епархиальные 
Ведомости, Труды Бессарабского церковно-археологического общества. 
Se mai opreşte autorul şi asupra activităţii literare a preotului-poet, enume-
rând şi o serie de scrieri ale acestuia, în temei a celor cu tematică religioasă 
(Pocăinţa tâlharului, Intrarea Domnului în Ierusalim, Îngerul şi Mironosiţele, 
Duminică dimineaţa, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Mama ş.a.). 
Autorul afirmă, pe bună dreptate că cea mai valoroasă lucrare scrisă de Alexei
Mateevici este poezia „Limba noastră”. Chiar dacă doar această poezie ne-ar 
fi rămas de la Mateevici, şi în acest caz numele lui ar fi demn de nemurire,
susţine părintele Petru Buburuz8.

Undeva intuind că peste ani poezia „Limba noastră” va deveni imn al ţă-
rii, părintele Petru Buburuz menţionează că această poezie sună ca un „imn, 
exprimând esenţa poporului nostru, istoria, viaţa şi credinţa lui”9. 

Şi acest articol, cred eu, poate fi considerat ca lucrare ştiinţifică având
bibliografie şi un aparat ştiinţific, note la subsol.

Din cele relatate mai sus, vedem că părintele prot. Petru Buburuz a publicat 
în decurs de 12 ani, în paginile revistei Журнал Московской Патриархии, 
7 materiale.
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E mult sau e puţin?
Depinde din ce punct de vedere vom încerca să răspundem la această în-

trebare.
Din punctul de vedere al omului de astăzi (anul 2007) e puţin. Luând în 

consideraţie că acum chiar şi o parohie are posibilitatea să editeze un periodic. 
Cu atât mai mult o eparhie poate să aibă şi o revistă de specialitate. La fel şi 
şcolile teologie pot avea reviste ştiinţifice.

Dar dacă privim problema din perspectiva şi situaţia care era până în 1988 
în fosta URSS, când era foarte greu, cu anevoie să tipăreşti o carte, sau un ziar 
bisericesc, când în întreaga Patriarhie Rusă din URSS exista o singură revistă 
oficial permisă de conducerea statului - Журнал Московской Патриархии,
care avea un tiraj limitat, şi un volum destul de redus, ce nu depăşea 70 de 
pagini din care mai mult de jumătate din volum era consacrat materialelor 
oficiale, ce rămânea era împărţit între episcopat şi profesorii celor două Aca-
demii Teologice, de la Leningrad şi Zagorsk, apoi ce mai rămânea pentru 
ceilalţi preoţi? Foarte puţin.

Dacă părintele prot. Petru Buburuz a reuşit să publice în paginile acestei 
reviste 7 materiale în decurs de 12 ani cu siguranţă că este destul de mult 
pentru acele timpuri.

Din expunerea succintă a celor 7 articole publicate de părintele Petru în 
revista Журнал Московской Патриархии se vede preocuparea permanentă 
a autorului de istoria şi cultura românilor de pe ambele maluri ale Prutului. 
Practic mai mult de jumătate din aceste articole sunt consacrate în special 
tematicii legate de istoria Bisericii şi culturii româneşti, ceea ce e o dovadă 
grăitoare a faptului că şi în perioada sovietică când nu se încuraja interesul 
pentru studierea patrimoniului cultural naţional, a istoriei naţionale, părintele 
prot. Petru Buburuz a avut îndrăzneala să familiarizeze, nu atât cititorul din 
RSSM, cât pe cititorul de limbă rusă din întreaga URSS cu istoria şi cultura 
poporului român. Şi acesta este un merit incontestabil al părintelui protoiereu 
Petru Buburuz.

Dr. Nicolae FUŞTEI,  
cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie, 

Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
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(Materialul a fost prezentat la conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării
a 70 de ani a prot. Petru Buburuz, la Biblioteca Naţională din Chişinău, 24 
august 2007)

Note: 
1. Протоиерей Петр Бубуруз. Юбилейные торжества в Молдавии, în Журнал Московской 

Патриархии în continuare ЖМП, № 1, 1985, с. 49
2. П. Б. Кишиевской Епархии 175 лет. Празднование юбилея, în ЖMП, №  10, 1988,  с. 21.
3. Протоиерей Петр Бубуруз. Посещение Патриархом Румынским Юстинианом Русской 

Православной Церкви, ЖМП, № 9, 1975, с. 10-15.
4. Протоиерей Петр Бубуруз. Жабский Вознесенский монастырь,în ЖМП, № 7, 1981, с.20- 21.
5. Протоиерей Петр Бубуруз. Протоиерей Павел Статов, în ЖМП, № 9, 1982, p.19.
6. Протоиерей Петр Бубуруз. Блаженнейший Патриарх Теосктист-Предстоятель Рyмынской 

Православной Церкви, în ЖМП, № 4, 1987, p. 42-45.
7. Протоиерей Петр Бубуруз. Священник Алексей Матеевичь-Поэт и писатель Молдавии, în 

ЖMП, № 10, 1988, p. 21-23.
8. Протоиерей Петр Бубуруз. Священник Алексей Матеевичь-Поэт и писатель  Молдавии, în 

ЖMП, №  10, 1988,  р. 22.
9. Ibidem.

* * *
* Primul articol al meu a fost publicat în Revista Patriarhiei Moscovei 

în Germania de Est  „Stimme der Ortodoxie” („Vocea Ortodoxiei”, în limba 
germană). Era o cronică despre pelerinajul delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse 
la locurile sfinte în aprilie 1966: „O călătorie de neuitat la locurile sfinte”
(Ştimme der Ortodoxie, nr.8, 1966, p. 12-24, cu 7 fotografii).

Două articole despre „Tradiţia Apostolică” a Sfântului Ipolit Romanul au 
apărut în vestita revistă de teologie a Patriarhiei Moscovei – „Богословские 
Труды” (Studii Teologice), nr. 5/1970 p. 275-290 şi nr. 13/1975, p.181-200.

În revista Журнал Московской Патриархий, primul articol a apărut în 
1969 şi se intitulează: ”Христиане Нигерии – гости Русской Православной 
Церкви” (Creştinii Nigeriei – oaspeţi ai Bisericii Ortodoxe Ruse – ЖМП, 
nr. 12/1969, p. 17-18). În 1975 –1976, apoi din 1981 până în 1988 au apărut 
în această revistă articole, cronică eparhială şi necroloage, legate de viaţa 
bisericească a Eparhiei Chişinăului şi a Moldovei. În 1976-1978 am semnat 
cronica din Eparhia Corsuni a Patriarhiei Moscovei în Franţa, când m-am aflat
la studii, la Institutul Catolic din Paris.

Prot. Petru BUBURUZ
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Mărturisiri

Totdeauna osteneala mi-a 
fost sincer= [i curat=

Spune-voi fraţilor mei Numele Tău, 
în mijlocul Bisericii Te voi lăuda 

(Evr. 2,12). 
Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului”

(Ps. 117, 17).  

Dragă şi onorată asistenţă!  
Cele ce urmează să vi le mărturisesc sunt nişte constatări, pe care nu le 

fac spre lauda mea. Mă pot lăuda doar cu slăbiciunile mele, dar, totodată, şi 
cu numele Domnului.  

Prima şi marea binecuvântare a lui Dumnezeu pentru mine îl constituie 
faptul că părinţii mei, Dumitru şi Anastasia, cununaţi la 28 octombrie 1934 
(Dumnezeu să-i odihnească în corturile drepţilor), în 1937 au avut înţelepciu-
nea să mă nască pe pământul românesc întregit în 1918. Deci, sunt român de 
origine. În 1944, când au venit sovieticii, aveam 7 ani. Nu-i consideram de-ai 
noştri. Îi comparam cu soldaţii nemţi şi români, pe care-i memorizasem din 
anii 1942-1944. Sovieticii su venit cu teroarea şi cu toate cele ce au urmat. 
Fiinţa mea niciodată nu a fost de acord cu propaganda şi faptele lor.  

Se consideră că în familia noastră sunt cinci fraţi şi surori. Eu însă consider 
că m-am născut într-o familie de ţărani, care a avut nouă copii. Pe sora Nina şi 
fratele Gheorghe, nici eu (cel mai mare dintre cei cinci) nu-i ţin minte. Ei au 
apărut pe lume înaintea mea şi, după toate probabilităţile, au trăit doar pînă la 
vârsta de un an sau un an şi câteva luni. Pruncii Mihail şi Eugenia (anii 1946-
1947) de asemenea s-au stins din viaţă la vreo jumătate de an de la naşterea lor. 
Sunt fraţii şi surorile mele şi permanent îi am în rugăciuni de când sunt preot.  

Părinţii mi-au sădit în inimă şi în cuget principii sănătoase de viaţă, de-
prinzându-mă de mic cu munca şi osteneala fără de răgaz. Povaţa lor cea mai 
de preţ a fost să nu-mi pierd timpul fără rost. Pot să mărturisesc că, de la 18 
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ani, în viaţă mai că n-am avut zile de odihnă ca atare: sâmbetele, duminicile şi 
sărbătorile sunt la biserică, iar în celelalte zile ale săptămânii, să ne exprimăm 
aşa - la cancelarie şi la scris. Niciodată nu am acceptat atât de mult vehicu-
lata, îndeosebi în ultimul timp, teza că timpul înseamnă bani. Pentru mine, 
timpul este ceea ce îi trebuie omului pentru meditaţie, rugăciune şi însuşire 
a culturii. E adevărat, aceste ocupaţii nu aduc bani, în schimb, doar ele sunt 
capabile să îmbogăţească sufletul omului.  Nu zic, am agonisit şi eu în viaţă
câte ceva din cele materiale. Dumnezeu mi-a dat şi din acestea. Nu mi-am 
dorit însă niciodată să adun avere, ci doar să am pâinea cea de toate zilele. Cu 
tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu prin munca mea, mi-a dat şi înţelepciunea să 
le chivernisesc. M-am străduit să fiu un bun econom în Grădina Domnului.
M-am ferit de mândrie şi de cele deşarte, ca de talpa iadului.  

Cea de-a doua minune pe care a făcut-o Dumnezeu cu mine este aceea că 
m-a înzestrat cu sentimentul curiozităţii şi cu dragostea de desluşire a scrisurilor. 
Am început să fac carte la vârsta de 7 ani, în 1944, după ocupaţia rusească şi cu 
alfabet rusesc (la 6 ani, am încercat să intru la şcoala românească, dar nu m-au 
primit, aşa încât o vreme am stat pe la ferestrele şcolii, uitându-mă prin geam 
la elevii din clasă). Şi s-a întâmplat că, fiind elev în clasa a II-a, am dat din în-
tâmplare în podul şcolii de câteva cărţi româneşti. Nu erau nişte cărţi oarecare, 
ci  cărţi de rugăciuni, un manual pentru clasele I-IV cu lecţii de  citire, istorie 
(domnitorii) şi religie, precum şi cărţi în chirilică moldovenească de până la 
revoluţia din 1917: poveşti despre împăraţii ruşi, dar şi o Evanghelie. M-am 
apucat să le buchisesc. Primele cuvinte pe care am reuşit să le deslupesc erau 
tata şi mama - probabil, pentru că aveau litere asemănătoare cu cele ruseşti. Apoi 
am început să ghicesc, să intuiesc şi alte litere ale alfabetului latin, aşa încât în 
clasele III, IV şi V citeam liber din acele rugăciuni, acatiste, Vieţile Sfinţilor...
Acestea din urmă, adică Vieţile Sfinţilor, erau cele mai apropiate sufletului
meu, răvăşindu-mi toată fiinţa. Deci, pot spune, am început să mă familiarizez
cu citirea celor sfinte, cu rugăciunea de pe le vârsta de 8 ani. Aceasta era taina
mea, care nicidecum nu se putea conforma cu realitatea sovietică. Din acest 
considerent, după ce am absolvit şapte clase, nu aveam dorinţa să urmez şcoala. 
Eram dispus să pasc oile toată viaţa. Părintele meu, Dumitru Buburuz, doar cu 
două clase neterminate, nu a putut să accepte intenţia mea: el dorea ca fiii lui
să fie oameni cărturari. Şi într-o duminică mă întreabă: “N-ai vrea să înveţi la o
şcoală de preoţi?!”. Întrebarea m-a surprins şi, uimit, l-am întrebat: “Da ce, sunt 



LUMINĂTORUL64 Nr. 6

şi aşa şcoli în ţara asta?”. Ştia el ce ştia, pentru că, înainte de această discuţie a 
noastră, după cum am aflat mai târziu, a vorbit cu preotul din sat, protoiereul
Gheorghe Belous, Dumnezeu să-l ierte! Propunerea tatei mi-a plăcut. După care 
acceptînd-o, tata a pornit pe calea întortocheată a “dobândirii” actelor necesare, 
cu care trebuia să mă prezint la Seminarul Teologic din Leningrad. Nu vreau 
să intru în detalii, doar voi spune că Dumnezeu i-a dat răbdare şi înţelepciune 
să-mi deschidă în faţă drumul spre preoţie.  Bineînţeles, m-am ciocnit de dife-
rite greutăţi - unele fireşti, altele special create de regim. În acei ani, dorinţa de
a fi slujitor al Bisericii era apreciată ca o sfidare, o neloialitate faţă de putere.
Totuşi, nu consider că am fost prigonit, că am fost vreodată jertfă. Viaţa e o 
luptă oricât de banal ar suna pentru unii această cunoscută spusă. Vivere militare 
est - aşa ziceau înaintaşii noştri. Fiecare om are crucea sa, doar că unii se lasă 
striviţi de greutatea ei, neavând voinţă s-o suporte, pe când alţii, dimpotrivă, nu 
se îndoaie sub povara ce le-a dat-o Dumnezeu, ci depun eforturi, uneori chiar 
peste puterile lor, ca să reziste. Şi rezistă! Pentru că îl au pe Bunul Dumnezeu 
de aliat. Să ne amintim de cei care - eu aş zice, prin credinţă - au supravieţuit 
în închisori şi gulaguri. Cu propria răbdare şi cu ajutorul lui Dumnezeu, omul 
poate birui greutăţile şi ispitele vieţii.  

Nu consider că am avut vrăjmaşii în viaţa mea - doar răuvoitori şi zavist-
nici rătăciţi, pe care ori nu i-am ştiut, ori m-a îndreptat Dumnezeu să fiu mai
presus de răutatea lor. Niciodată nu am pus la inimă diferite bârfe despre 
mine, cu atât mai mult, în plan personal, niciodată nu m-am gândit, să zicem 
aşa, să declar cuiva război. Biserica şi credinţa am apărat-o întotdeauna cu 
întreaga mea fiinţă. Am folosit o armă simplă: pacea lui Hristos, neluarea în
seamă a răuvoitorilor. Poate anume de aceea greutăţile şi răul din viaţa mea, 
până la urmă, Dumnezeu le-a transformat în bine. Mai mult, Dumnezeu m-a 
binecuvântat cu prieteni adevăraţi şi cu oameni de bună-credinţă, care mă 
înconjoară şi până în prezent.  

Cât priveşte familia, m-a binecuvântat Dumnezeu cu doi feciori. Primul 
m-a bucurat cu doi nepoţi, care sunt bucuria mea şi care-mi vor prelungi viţa. 
Al doilea, Vladimir, şi-a ales partea cea bună - slujirea lui Dumnezeu. E alături 
de mine în cele bisericeşti: deschide şi închide biserica, lucrează în altar, face 
şi altele, în toate arătând o mare dragoste de Dumnezeu.  

Dar mai am şi alţi copii scumpi mie. Cel mai drag şi mai scump este 
Sfânta Biserică - cea înălţată din piatră, dar şi cea vie - credincioşii, ctitorii, 
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susţinătorii şi toţi cei care s-au adunat în jurul acestui locaş “Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel”: ei sunt biserica cea vie... Alt copil crescut de mine este cel pe 
care l-am crescut printr-o mare şi îndelungă osteneală - cartea despre Sfântul 
Ipolit Romanul şi opera lui „Tradiţia Apostolică”. Pentru cei ce s-ar putea 
să nu ştie, voi spune că Ipolit Romanul este o personalitate eminentă a vieţii 
bisericeşti de la începutul secolului III, mucenic şi sfânt. Li-am dat viaţă şi la 
alţi “copii”. Unul din ei este Facultatea de Teologie, care, cu regret, a “trăit” 
doar doi ani şi jumătate, apoi Societatea Culturală şi Bisericească “Mitropolitul 
Varlaam”. Despre această societate nu se prea vorbeşte şi nici nu se scrie, ceea 
ce nu înseamnă că, să ne exprimăm aşa, ea ar fi stearpă. Rodurile ei sunt ziarul 
“Datina creştină”, conceput şi realizat de dl Vasile Malaneţchi,  apoi şi alt ziar, 
“Biserica Neamului”. Cu regret, acestea nu mai  apar. În schimb, apare de acum 
aproape 16 ani la rând revista bisericească “Luminătorul”. Iar actualul sediu 
al Mitropoliei  Basarabiei este o donaţie a Societăţii “Mitropolitul Varlaam”. 
Pentru aceasta, doar eu unul ştiu câte osteneli am depus...  

Toată viaţa de până acum mi-am trăit-o potrivit principiului să  nu dau sau 
să nu mă bag peste alţii, sau să încerc să mă caţăr  mai sus pe treptele carierei.
Totdeauna, m-am mulţumit cu ceea ce  am avut şi cu ceea ce am şi n-am râvnit 
la ceva al altcuiva,  chiar dacă acesta ar fi avut tot aurul pământului. Comoara
cea mai de preţ mi-a fost credinţa. Iar pe aceasta, totdeauna am  avut-o şi o am, 
din mila Domnului. Dar, fără ca să jinduiesc, Dumnezeu  mi-a aranjat viaţa aşa 
ca să am şi unele bunuri sau, să le zicem  aşa, răsplătiri. În rest, totdeauna m-am 
străduit să-mi onorez  obligaţiile în modul cuvenit şi să-mi fac în mod cinstit  
datoria, fără a urmări careva alte scopuri în ceea ce fac. Doar că, uneori, timpul 
şi împrejurările au făcut ca în unele  lucruri sau direcţii să fiu primul.  

La Seminar şi la Academie, am fost unul dintre primii la  învăţătură, în 
fosta Moldovă Sovietică - unicul magistru în teologie.  

Dintre durleşteni - primul preot, iar dintre preoţi - primul  deputat al po-
porului în fosta Uniune Sovietică. Celelalte 4-5  feţe bisericeşti deputaţi în 
Sovietul Suprem erau mitropoliţi  şi patriarhi.  La Eparhia Chişinăului am fost 
primul arhivarius şi şef al  secţiei pensionare. În 1979, când la biserica “Sfânta 
Treime” s-a deschis locul al doilea de preot, eu am început şirul. Sunt primul  
până acum preşedinte al Societăţii Culturale şi Bisericeşti “Mitropolitul Var-
laam”, primul până acum redactor-şef şi editor  al “Luminătorului” reactivat, 
am fost primul decan al  Facultăţii de Teologie pe care, cu ajutorul lui Dum-
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nezeu, am  reuşit s-o reactivez în cadrul Universităţii de Stat de la  Chişinău, 
de asemenea şi membru al Senatului universităţii.   Am binecuvântat Marile 
Adunări Naţionale. În 1991, unicul din  Republica Moldova am reprezentat 
autorităţile de stat şi  bisericeşti din Basarabia şi am binecuvântat Podul de 
Flori de  la Albiţa împreună cu Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei,  acum 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, şi alţi ierarhi şi  slujitori ai Bisericii 
Ortodoxe Române de dincolo de Prut. Sunt  primul paroh şi slujitor al bisericii 
“Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.  Şi mai adaug - primul preot co-pilot pe un MIG 
sovietic,  împreună cu ministrul Culturii de la noi şi al Uniunii Europene  - dl 
Ion Ungureanu.  

Toate acestea le-am enumerat nu ca să mă laud; pentru mine,  toate sunt 
lucruri ordinare. Le-am spus ca să demonstrez  că Dumnezeu răsplăteşte os-
teneala sinceră şi curată a fiecăruia  dintre noi. Cu alte cuvinte, prin muncă şi
slujire, multe  dai, dar şi multe se dau...

În sfârşit, un detaliu, poate, de ordin sentimental. Tatăl meu, Dumitru Bubu-
ruz, a trăit 67 de ani. Ajungând şi eu la această  vârstă, am început să-mi număr 
zilele, întrebîndu-mă: oare cât  mă mai poate răbda Domnul? Fiecare an după 67, 
cât a fost măsura  lui taică-meu, îl consider ca un dar şi o milă de la Dumnezeu,  
căci nu ştie nimeni nici clipa, nici ora când va fi chemat la  Domnul să dea so-
coteală pentru viaţa şi faptele sale. Un singur  vis aş dori să reuşesc a-l împlini: 
să ridic lângă biserică un  centru cultural ortodox român.Proiectul acestuia se 
află în  stadiu de pregătire.  În rest, mulţumire şi slavă lui Dumnezeu.

Mulţumesc tuturor celor care s-au adunat astăzi aici, în acest  frumos 
templu al cunoştinţelor, ca să fie alături şi să  împărtăşească cu mine bucuria
celor împlinite în viaţa mea de  până acum. Ţin să mulţumesc în mod deosebit 
domnului Alexei Rău,  director al Bibliotecii Naţionale, pentru bunăvoinţa 
de a consemna jubileul meu de 70 de ani în paginile Calendarului anual al  
bibliotecii. Mulţumim pentru modul în care administrează  biblioteca, ea 
constituind mândria noastră naţională.  Mulţumesc doamnelor Raisa Melnic, 
Svetlana Miron şi tuturor celor care s-au  străduit să organizeze adunarea 
festivă în legătură cu aniversarea mea. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate şi  
plinătatea bucuriilor duhovniceşti, iar Dumnezeul tuturor să ne  acopere cu 
binecuvântarea şi bunătatea sa. 

Prot. Petru BUBURUZ
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M=n=stirea Neam\ – loc de 
r=scruce a monahismului 

actual
Anul acesta s-au împlinit 510 ani de la sfinţirea bisericii „Înălţarea Domnu-

lui” de la Mănăstirea Neamţ, ctitorită în secolul al XIV-lea, mai întâi de Petru 
Muşat, apoi de Alexandru cel bun, iar biserica mare a mănăstirii a fost ctitorită 
de către Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, marele domnitor 
al Moldovei. Această mănăstire devine centru al spiritualităţii încă din secolul 
al XVI-lea, iar prin ostenelile Cuviosului Paisie, aici se introduce isihasmul, 
care a contribuit foarte mult la formarea viitorilor monahi. Aici a intrat în 
monahism şi vestitul nostru basarabean, Mitropolitul Nestor Vornicescu.

Sosit în pelerinaj la această mănăstire, mi-am amintit de importanţa ei în 
istoria Spiritualităţii româneşti şi am păşit cu paşi domoli şi cu evlavie pe aceste 
locuri unde s-au nevoit mai mulţi sfinţi. Chiar aproape de intrarea în biserica
mănăstirii, se află o piatră pe care se menţionează că în acest loc, în chip minu-
nat, au fost găsite rămăşiţele pământeşti ale unui sfânt necunoscut, sfintele lui
moaşte fiind expuse în biserică spre închinare. În naosul bisericii se află şi alt
odor preţios – icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Neamţ.

În această atmosferă de sfinţenie, în seara zilei de 5 decembrie 2007, ajunul
sărbătorii Sfântului Mare Ierarh Nicolae, avea să aibă loc tunderea în mona-
hism a tânărului teolog Veaceslav Goreanu, basarabeanul cu două facultăţi, 
doctor în Drept canonic. Tânărul monah s-a născut cu treizeci şi doi ani în 
urmă, 1975, într-o familie de preot, care avea şase copii, dintre care cinci cu 
făcut studii teologice.

Un eveniment de asemenea importanţă – un doctor în teologie să aspire la 
taina monahală – mănăstirea nu mai cunoscuse de vreo cincizeci de ani.

Slujba privegherii a fost săvârşită de un sobor important de preoţi de pe 
ambele maluri ale Prutului în frunte cu Prea Sfinţitul Ciprian Câmpineanul,
Episcop, Vicar Patriarhal. Soborul de preoţi îl constituiau stareţul mănăstirii, 
părintele arhimandrit Benedict, împreună cu toţi slujitorii mănăstirii, arhim. 
Timotei Aioanei, exarh al mănăstirilor Arhiepiscopiei Iaşilor cu însoţitorii, 
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un grup de preoţi din Mitropolia Basarabiei: Prot. mitr. Petru Buburuz, Prot. 
protopop Ioan Mutu, Pr. Alexei Semionov, Pr. Roman Botezat, precum şi 
reprezentanţii Mitropoliei Moldovei: Pr. protopop Nicolae Goreanu, arhim. 
Porfirie Dobre şi ierom. Natanail Prisăcaru.

În timpul privegherii, după cei şase psalmi a avut loc slujba tunderii în 
monahism. Preoţii prezenţi, în frunte cu P.S. Episcop Ciprian, l-au luat sub 
mantia arhierească pe viitorul monah Veniamin. La această rânduială, deose-
bită şi neobişnuită pentru mulţi, au mai participat colegi şi rude ale tânărului 
monah. La momentul culminant, pe feţele participanţilor au apărut lacrimi, 
s-au schiţat speranţe şi sentimente de bucurie duhovnicească pentru cel care 
şi-a ales calea slujirii lui Hristos. Toţi cei prezenţi aveau sentimentul că acest 
tânăr monah va face mult pentru Biserică şi pentru ţara sa.

În timpul slujirii slujbei călugăriei, stareţul arhim. Benedict îi dădea foar-
fecele de pe Sf. Evanghelie, iar părintele Veniamin i le dădea înapoi, în semn 
că el singur îşi alege această cruce, iar dându-i a treia oară foarfecele, stareţul 
i-a zis: „Iată din mâna Mântuitorului Hristos iei acest foarfece, vezi dar, Cui te 
făgăduieşti, de Cine te apropii şi de cine te lepezi”. Aceste cuvinte însemnau 
că tânărul călugăr a ales singur şi nesilit de nimeni această cruce. De acum 
încolo el se va gândi că a murit pentru lume şi s-a unit cu Hristos, unitate care 
trebuie păstrată până la sfârşitul vieţii. P.S. Episcop Ciprian, în cuvântul său, 
a arătat că monahul nu este singur, cum ar părea traducerea din limba latină a 
acestui cuvânt, ci mai degrabă el este mereu în relaţie cu Dumnezeu.

Ne-am bucurat nespus de mult de acest eveniment, care ne onora şi ne 
îndatora mult pe noi, basarabenii. Biserica lui Hristos are nevoie de tineri 
teologi şi slujitori smeriţi, dar şi bine pregătiţi, cu un comportament adecvat 
unui slujitor. 

P.S. Episcop Ciprian a transmis celor prezenţi binecuvântarea Prea Fericitu-
lui Patriarh Daniel, care a şi aprobat tunderea în monahism a fratelui Veniamin. 
Cu încrederea, desigur, şi cu speranţa că acesta va fi un pilduitor şi sârguincios
slujitor al Bisericii lui Hristos şi al Neamului nostru mult încercat. Îi dorim şi 
noi părintelui Veniamin o slujire jertfelnică şi cu multă râvnă.

Preot Roman BOTEZAT, 
paroh al bisericii „Acoperemântul Maicii Domnului” din 

Donduşeni
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Cel de-al XI-lea Congres al 
Spiritualit=\ii Române[ti

În acest sfârşit de toamnă, în perioada 28-30 noiembrie, 2007, în oraşul Alba 
Iulia, România, s-au desfăşurat lucrările celei de-a XI-a ediţii a Congresului 
Spiritualităţii Româneşti. Congresul a fost organizat de Liga culturală pentru 
Unitatea Românilor de Pretutindeni, Consiliul Judeţean Alba, Prefectura 
Alba, Primăria Municipiului Alba. Lucrările Congresului din anul acesta s-
au desfăşurat sub egida Integrării României în Uniunea Europeană, cât şi a 
aniversării, în anul 2008, a 90 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri din 1918. 
Congresul Spiritualităţii Româneşti îşi desfăşoară activitatea neîntrerupt din 
anul 1992.

Lucrările ştiinţifice s-au bazat pe cinci secţiuni, care vizau problemele
specifice ale acelor 35 de milioane de români din lume:

• Românii de pretutindeni: Istorie, Credinţă, Cultură;
• 13 milioane de români din afara graniţelor: drepturile şi îndatoririle lor;
• Aromâni din istoria românităţii;
• Generaţia tânără şi viitorul românilor de pretutindeni;
• Românii şi integrarea în Uniunea Europeană.
Anul acesta, la lucrările Congresului au participat peste 300 de reprezen-

tanţi ai comunităţilor româneşti din 42 de state, şi anume: România, Republica 
Moldova, Italia, Africa de Sud, Turcia, Albania, Franţa, Bulgaria, Austria, 
Australia, Ucraina, Belize, Finlanda, Germania, Croaţia, Serbia, Macedonia, 
Grecia, Anglia, Belgia, Polonia, Federaţia Rusă, Slovacia, Spania, Portugalia, 
Luxemburg, Olanda, Suedia, Norvegia, Siria şi Ţările Arabe, Israel, SUA, 
Canada, Argentina, Brazilia, Georgia, Kazahstan, China, Japonia. 

Republica Moldova a fost reprezentată la acest Congres de mai multe per-
sonalităţi din diferite domenii. Unii dintre ei au luat parte activă la lucrările 
Congresului. Aici putem menţiona următoarele personalităţi: acad. Mihai 
Cimpoi, acad. Ion Dediu, prot. Petru Buburuz, prof. univ. Dr. Victor Mora-
ru, prof. dr. Gheorghe Bobână, prof. dr. Ion Buga, deputatul Vasile Grozav, 
prof. Gheorghe Palade, prof. Paraschiva Colţa, prof. Valentina Postolache, 
Pr. Nicolae Ciobanu, dr. Ion Negrei, dr. Ioan Sârbu, Ion Bâlbă, Zoia Jalbă, 
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Valeriu Gaja, Andrei Vacarciuc, ş.a. Aceşti intelectuali cu renume au abordat 
şi susţinut problemele pe care le întâmpină cetăţenii Republicii Moldova, con-
sideraţi români. A fost de asemenea pusă în discuţie şi problema manualului 
„Istoria Românilor” sau „Istoria Integrată”, care astăzi se cere rezolvată. În 
aspect istoric, au fost menţionate activităţile şi intelectualii care au contribuit 
la renaşterea naţională atât din 1918 cât şi din 1990.

Dar pentru noi cu semnificaţie deosebită este Declaraţia în spiritul adevă-
rului istoric şi ştiinţific recunoscut de toţi marii savanţi romanişti din lume şi
de instituţiile academice de profil din România, Republica Moldova, Federaţia
Rusă, Ucraina, Italia, Franţa şi alte ţări că: „LIMBA ROMÂNĂ ESTE UNICĂ 
ŞI UNITARĂ ÎN TOT SPAŢIUL LINGVISTIC AL COMUNITĂŢILOR 
ROMÂNEŞTI DIN ÎNTREAGA LUME”1. Membrii Congresului consideră 
că problema în cauză este politizată şi manipulată de Partidul Comuniştilor 
aflat la putere la noi în ţară. Această putere este cointeresată să denatureze
adevărul, reactualizând noţiunile staliniste de „limbă moldovenească” şi „po-
por moldovenesc”. Declaraţia de mai sus menţiona şi faptul că recunoaşterea 
limbii moldoveneşti din Republica Moldova în locul limbii române ar putea 
duce la recunoaşterea limbilor „americană” pentru America, „canadiană” 
pentru Canada, „australiană” pentru Australia, „braziliană” pentru Brazilia, 
în locul limbilor engleză, germană, spaniolă şi portugheză, care sunt de largă 
circulaţie. Delegaţii au cerut instituţiilor abilitate ale Uniunii Europene să 
suspende decizia cu privire la recunoaşterea limbii moldoveneşti. 

La finele Congresului, delegaţii au adoptat o rezoluţie prin care declară:
„Noi, participanţii la cel de-al XI-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti 

din 42 de ţări, care şi-a desfăşurat lucrările la Alba Iulia în zilele de 29-30 
noiembrie 2007, am abordat probleme stringente ale românilor din Ţară şi 
ale tuturor comunităţilor româneşti istorice.

Adunându-ne după un an de la intrarea României în Uniunea Europeană, 
constatăm că realizarea acestui imperativ de mare importanţă nu a dus şi la 
solidarizarea întregii lumi româneşti, astăzi mai risipită ca oricând. Con-
siderăm că imaginea României în lume poate fi obţinută printr-o mai mare
stabilitate în ţară şi prin conlucrarea românilor de pretutindeni.

Congresul a luat act de intensificarea proceselor de ştergere a identităţii,
de falsificare a adevărului ştiinţific privind limba şi istoria românilor din
afara frontierelor actuale ale ţării, în special în Republica Moldova şi Nordul 



LUMINĂTORULNr. 6 71

Bucovinei. Din păcate, forţe din Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi alte 
organisme continentale, autorităţi insensibile la adevăr de la Bucureşti, le 
legitimează şi le încurajează, precum în cazul aşa-zisei „limbi moldoveneşti”. 
Acest caz demonstrează necesitatea informării organismelor europene asupra 
problemelor românilor din afară şi arată cât de important este militantismul 
riguros pentru adevăr şi pentru cauza naţională.

În această ordine de idei, condamnăm politica ipocrită a „moldovenis-
mului” primitiv, promovată la nivel oficial în Republica Moldova, precum
şi tentativele de restrângere a învăţământului în limba română în regiunea 
Cernăuţi, Ucraina.

Pentru asigurarea unei imagini mai bune a României, solicităm renunţa-
rea la denumirea de „rromi” şi acceptarea aceleia de „ţigani”, aşa cum s-a 
încetăţenit în Spania, Rusia, Ucraina şi în alte ţări, în literatura şi muzica 
universală (amintim celebrele lucrări Romancero ţigan, Ţiganii, Ţiganiada, 
Voievodul ţiganilor). Denumirea corectă ar repune adevărul istoric în dreptu-
rile sale, nu ar mai crea confuzii indezirabile. Precizăm că „rromi” înseamnă 
„oameni”, deci nu semnifică o etnie.

Ţinând cont de problemele serioase pe care le ridică organizarea forului 
nostru, reactualizăm cererea mai veche de a se instituţionaliza Congresul 
Spiritualităţii Româneşti şi de recunoaştere juridică a lui.

Cerem Parlamentului, Guvernului României şi Preşedinţiei să rezolve, în 
regim de urgenţă, problema acordării cetăţeniei şi eliberării vizelor românilor 
basarabeni şi tuturor etnicilor români care doresc acest lucru.

Considerăm că în anul 2008 se cer organizate manifestări culturale con-
sacrate aniversării celor 90 de ani de la Marea Unire, însoţite de editări de 
cărţi, pliante, conferinţe teoretice, alte acţiuni privind epopeea ei şi marile 
personalităţi care au realizat-o.

Solicităm autorităţilor române şi europarlamentarilor români introducerea 
de urgenţă în dosarele de preaderare ale statelor care vor să acceadă în Uniu-
nea Europeană a lipsei drepturilor de identitate naţională pentru românii din 
acele state (Serbia - românii dintre Timoc şi Moravia, Ucraina - români din 
Cernăuţi, Transcarpatia, Odesa, Croaţia - istroromâni; Macedonia - români; 
aromâni; meglenoromâni; Albania - români/aromâni).

Ne exprimăm totalul dezacord cu proiectul de Lege nr. 1826 pentru modi-
ficarea şi completarea unor acte legislative, care se pregăteşte în Parlamentul
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Republicii Moldova şi care prevede că persoanele ce deţin cetăţenie dublă 
nu vor putea ocupa anumite funcţii de răspundere în stat. Legea contravine 
standardelor europene, fiind discriminatorie pentru cei care deţin legal ce-
tăţenie .dublă.

Repetăm solicitarea noastră de acum câţiva ani către toţi cei responsabili 
pentru rezolvarea situaţiei Fundaţiei „Emanoil Gojdu”, care interesează 
în egală măsură pe fraţii noştri din România, Ungaria, Serbia, Republica 
Moldova şi Ucraina.

Lucrările Congresului nostru au reconfirmat vocaţia dialogului valoric
european şi universal a românilor de pretutindeni şi dorinţa lor nestăvilită 
de a intra în acest dialog al naţiunilor şi valorilor”2.

Note:
1. A se vedea: Declaraţie privind limba română, adoptată la cel de-al XI-lea Congres al Spiritualităţii 

Româneşti, Alba Iulia, 30 noiembrie, 2007.
2. În numele delegaţilor la cea de-a XI-a ediţie a Congresului Spiritualităţii Româneşti. Adoptată la 

30 noiembrie 2007.
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