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„În Biserica slavei tale stând, în cer ni se pare a sta, 

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti uşă cerească; 

deschide-ne nouă uşile milei tale.” (Slujba Utreniei)

Preacucernice Părinte Protopop Constantin Alupei,

Preacucernici Părinţi,

Stimate Domnule Primar,

Iubiţi credincioşi,

Dragi oneşteni,

Deşi responsabilităţile bisericeşti m-au determinat să fiu departe de 

momentul istoric al deschiderii porţilor Catedralei „Pogorârea Duhului 

Sfânt” din Municipiul Oneşti, doresc să mă fac părtaş la bucuria 

dumneavoastră, transmiţându-Vă prin acest mesaj câteva gânduri de 

apreciere pentru efortul, dragostea şi sprijinul pe care le-aţi arătat în mod 

constant spre împlinirea unui măreţ proiect, reprezentativ pentru 

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului şi pentru acest oraş.

La începutul Postului Crăciunului, în ziua de 21 noiembrie, întreaga 

creştinătate a prăznuit sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, 

prin care am rememorat evenimentul încredinţării de către drepţii părinţi 

Ioachim şi Ana a pruncei Maria către marele preot Zaharia şi sălăşluirea 

acesteia în Sfânta Sfintelor. Odată cu acest act s-a înfiripat planul de 

mântuire al întregii omeniri, rânduit de Dumnezeu Tatăl din veşnicie şi adus 

la săvârşire la plinirea vremii, cum, inspiraţi de Duhul Sfânt, Sfinţii Părinţi au 

concentrat aceasta în troparul zilei: „Astăzi înainte însemnarea buneivoinţe a 

lui Dumnezeu, şi propovăduirea mântuirii oamenilor. În biserica lui 

Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos, tuturor, mai-nainte îl 

vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-Te, plinirea 

rânduielii Ziditorului.”

Sfânta Sfintelor a fost pentru prunca Maria spaţiul sacru în care a 

crescut, s-a rugat, a primit învăţăturile Sfintei Scripturi, a fost umbrită de 

Fiţi mărturisitori ai Adevărului şi împlinitori ai Evangheliei!
Cuvânt la deschiderea Catedralei „Pogorârea Duhului Sfânt”, Oneşti
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harul dumnezeiesc. Aici l-a primit pe Arhanghelul Gavriil care i-a adus vestea 

ce bună şi, smerindu-se, a primit să se facă scară între cer şi pământ, rai 

cuvântător, biserică sfinţită.

Aşadar, Biserica a sălăşluit-o pe Maica Domnului, cea care, primind a 

se naşte din trupul ei pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, a 

devenit la rândul ei biserică.

Întru iubirea Preasfintei Treimi suntem astăzi invitaţi să intrăm şi noi 

în Biserică, în Catedrala oneşteană, pentru a ne bucura de lumina lui 

Dumnezeu şi a sta sub omoforul protector al Preasfintei Născătoare de 

Dumnezeu şi în comuniunea sfinţilor.

Pentru creştini, biserica reprezintă spaţiul de comuniune, 

comunicare şi cuminicare. Mai întâi, este loc de comuniune pentru că aici 

omul credincios se întâlneşte, în rugăciune, cu Dumnezeu şi intră în legătură 

cu aproapele, în care recunoaşte chipul lui Dumnezeu-iubire. Este, apoi, loc 

de comunicare, de dialog, de cunoaştere, de interacţiune. Liturghia în sine şi 

fiecare slujbă, presupun un act de rugăciune, dar şi de dialog, atunci când 

sunt date răspunsurile: „Doamne miluieşte”, „Dă Doamne”, „Ţie Doamne” ş.a. 

Iar cuminecarea nu este altceva decât încununarea vieţii creştine şi rodul 

ostenelilor duhovniceşti pe care le împlinim spre dobândirea mântuirii.

Acesta este şi rolul Catedralei „Pogorârea Duhului Sfânt” din Oneşti, 

rol pe care l-a ştiut Părintele Constantin Alupei atunci când, cu mai bine de 20 

de ani în urmă, gândindu-se la mântuirea sufletelor credincioşilor oneşteni s-

a străduit să găsească un spaţiu adecvat pe care să-l consacre pentru a deveni 

o poartă a cerului şi loc de sfinţenie. 

Cu binecuvântarea lui Dumnezu, Ce în Treime slăvit, prin osteneala, 

dărnicia şi dragostea voastră, a celor ce sunteţi prezenţi astăzi aici, cu aportul 

autorităţilor locale, a edililor acestui oraş, s-au ridicat zidurile bisericii, s-a 

acoperit lăcaşul sfânt, s-a împlinit o etapă a acestui edificiu spiritual.  Efortul 

şi neodihnele celor ce s-au angrenat în împlinirea proiectului catedralei le 

ştie Dumnezeu, după cum îi ştie pe fiecare dintre cei ce au contribuit cu mult 

sau puţin.

De acum înainte, urmează o nouă etapă; aceea de a împlini scopul 

pentru care acest lăcaş a prins contur: participarea credincioşilor în 

comuniune de iubire, de convorbire cu Dumnezeu, de sinergie şi împărtăşire 

de har în Sfintele Taine. Acesta este îndemnul părintessc pe care vi-l adresez 

cu prilejul deschiderii Catedralei „Pogorârea Sfântului Duh” din Oneşti: să fiţi 

mărturisitori ai Adevărului şi împlinitori ai Evangheliei  Mântuitorului 

nostru Iisus! 
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Pentru toţi, astăzi este zi de bucurie, căci în Oneşti s-a ridicat o nouă 

biserică, s-a deschis un nou spaţiu sacru, s-a pregătit un nou pridvor al 

Împărăţiei lui Dumnezeu, în care să ne regăsim şi să lucrăm duhovniceşte 

pentru dobândirea mântuirii.

Acestei bucurii ne adăugăm şi noi, mulţumind din adâncul inimii 

dragilor noştri oneşteni, pentru că au ştiut să dăruiască din puţinul lor pentru 

a zidi altar de jertfă Celui ce S-a jertfit din iubire pentru întreaga omenire.

Rog pe milostivul Dumnezeu să Vă ocrotească, să vă dea putere să 

împliniţi cele de folos spre mântuire, păstrând valorile credinţei nealterate, 

ale tradiţiei strămoşeşti, ale dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele.

Cu părintească dragoste şi arhiereşti binecuvântări, al vostru de tot 

binele voitor,

† Ioachim Băcăuanul,

Episcop vicar

al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului
23 noiembrie 2013,
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