
 
Preotul Petru Buburuz 

 
   Ceea ce pentru unii dintre noi, în cele bune, este imposibil, pentru alţii este 
faptă. 
   Stiaţi că un preot din Chişinău a slujit ani în şir într-un cort? Vara. Şi iarna 
–cu mâinile îngheţate şi spatele înţepenit de frig?  La fel şi creştinii. Şi frigul 
din trup era alungat de căldura din suflet? Şi că erau cu sufletul în rai ? Şi că 
veneau la timp la Sfânta Liturghie şi rămâneau până la sfârşit? Şi că  masa 
darurilor, duminecă de duminecă era plină cu bucate? Şi ca feţele lor 
străluceau de mulţumire când vreun român din România dupa care lacrimau,  
venea în această biserica?  Il ospătau, în biserică, din merindele lor sufleteşti 
şi din bucatele de pe masa darurilor. Lacrima din sufletul lui Horia e acum în 
sufletul românilor de la răsărit de Prut. Ei sunt  încă sub roata forţelor 
străine, precum Horia altădată în Munţii Apuseni. Acolo e nevoie de noi. In 
fiecare clipă, în fiecare zi trebuie să ridicăm roata care încă îi striveşte. 
Suntem un singur popor. O singură fiinţa. Un singur trup: Neamul 
Românesc. Atâta vreme cât sunt rupţi de ţară, suferinţa lor este şi în noi. 
Solidaritatea activă, sufletească, va mobiliza energiile şi va duce  la 
reîntregirea poporulu român. Alternativă la acest drept nu există. 
  Şi a cutezat părintele şi mai mult. Greu, foarte greu. Mare îndrăzneală. Să 
înalţe o biserică  în care serviciul divin să fie în limba Româna. Şi să aibă un 
singur păstor, pe Prea Fericitul Patriarh de la Bucureşti. Patriarhul Moscovei 
păstoresţe  la răsărit de Prut ca reprezentant al Pactului Ribbentrop-Molotov. 
Cu greu, sacrificii, martiraj, ani de suferinţa, s-a ajuns să fie admisă existenţa 
Mitropoliei Basarabiei, autonomă, de limbă Română. Credeţi că Patriarul 
Moscovei şi-a retras  Mitropolitul de la Chişinău, de la mitropolia de dură 
tradiţie  de serviciu divin doar  în limba rusă? Mitropolia dominatoare de la 
Chişinău, de sub ascultarea Moscovei, sprijinită de Rusia şi oficialităţile 
moscovite de la Chişinău, a fost instrumentul extrem de periculos, pentru 
desnaţionalizarea poporului român. O singura limba, pentru toţi românii, 
limba Rusă, de la grădiniţă pâna la orice nivel de învăţământ, dar şi în 
biserică. Să dispară românii de pe pămantul lor strămoşesc. Numai că 
Dumnezeu vrea altfel ! Fiecare popor să asculte cele divine în limba sa.  
Biserica Ortodoxă a Rusiei n-a învăţat lecţia dispariţiei URSS. E adevărat că 
Moscovei i-au rămas trupele la Tiraspol şi putinţa unui control ocult asupra 
unor oficialităţi de la Chişinău… 
   Apoi a urmat darul Domnului nostru Iisus peste cei care cutează. Pe cei 
harnici îi ajută Dumnezeu. La jugul greutăţilor intră înşuşi Domnul şi 
Dumnezeul nostru. Şi i-au venit ajutoare părintelui, în sfânta solidaritate 



creştină. Şi la Chisinău se înalţă o caterdrală a mântuirii Neamului 
Românesc. Mai e de lucru şi mai e nevoie să fie ajutat 
   Părintele a întemeiat ctitoria  printr-o troiţă. A fost sculptată la Bucuresţi 
de sculptorii Marian şi Victoria Zidaru. De-odată cu troiţa au sculptat şi doi 
heruvimi, la fel de înalţi ca şi crucea. Troiţa a fost pusă la vedere şi a rodit 
Biserica. Heruvimii au fost dăruiţi, tot la Chişinău, lui Mircea Druc, la 
Frontul Popular. Şi Heruvimii n-au rămas la vedere… Nu se ştie unde sunt... 
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