
Duminica Dinaintea 
Botezului Domnului

(Predica Sfântului Ioan Botezătorul)
 Sf. Proroc Maleahi;  

Sf. Mc. Gordie

Botezul Domnului  
DeschiDe cerurile

Botezătorului, dar şi din pricina tuturor 
celor spuse - a venit Duhul în chip de 
porumbel, atrăgând glasul către Iisus şi 
făcând tuturora cunoscut că „Acesta” a 
fost spus nu despre Ioan care boteza, ci 
despre Iisus care Se boteza. 

Iată câte lucruri minunate s-au făcut la 
botez! Şi acestea sunt numai începutul 
celor viitoare! Nu s-a deschis încă raiul, ci 
cerul se deschide! Botezul Domnului – 
„Şi după ce a fost botezat Iisus, îndată a 
ieşit din apă şi iată s-au deschis cerurile”. 
Pentru ce s-au deschis cerurile?
Şi la botezul tău s-au deschis cerurile

Ca să afli că şi la botezul tău s-au 
deschis cerurile, ca Dumnezeu să te cheme 
spre patria cea de sus şi să te înduplece să 
n-ai nimic comun cu pământul. Iar dacă 
n-ai văzut, nu fi necredincios! La în-
ceputurile creştinismului s-au arătat 
totdeauna înfăţişări văzute ale lucrurilor 
mai presus de fire şi duhovniceşti precum 
şi semne ca acestea, din pricina celor care 
erau mai puţin pricepuţi, care aveau nevoie 
de înfăţişări văzute şi care nu puteau avea 

S-a mai întâmplat apoi să mai fie şi 
botezat de Ioan, fapt care le întărea 
şi mai mult bănuiala, chiar dacă n-ar 

fi fost nici una din pricinile de mai sus. 
Gândeau, deci, că şi Hristos este unul din 
cei mulţi. Că îşi spuneau: „N-ar fi venit la 
botez odată cu toţi oamenii, dacă n-ar fi 
fost ca unul din ei; Ioan este, deci, mai 
mare decât El şi cu mult mai minunat”.

„Acesta este Fiul Meu cel iubit”
Prin urmare, ca să nu mai stăpânească 

această părere în mintea multora, cerurile 
s-au deschis când S-a botezat Iisus, Duhul 
S-a pogorât şi glas odată cu Duhul, 
propovăduind vrednicia Celui Unuia-
Născut. 

Dar pentru că glasul care a spus: 
„Acesta este Fiul Meu cel iubit” părea 
multora mai potrivit lui Ioan decât lui 
Iisus - căci glasul din cer n-a spus: 
„Acesta, care Se botează”, ci numai: 
„Acesta”, aşa că fiecare din cei ce au auzit 
au bănuit că glasul a fost mai degrabă 
despre cel ce botează decât despre cel 
botezat şi din pricina vredniciei 

nici o înţelegere pentru cele nemateriale, 
ci îi uimeau numai cele văzute. 

S-au făcut acestea, odată şi la început, 
pentru ca să crezi, chiar dacă mai târziu 
nu s-au mai făcut minuni. Pe timpul 
apostolilor s-a făcut sunet de suflare de 
vânt ce vine repede şi s-au arătat înfăţişări 
de limbi de foc; dar nu pentru apostoli, ci 
pentru iudeii care erau atunci de faţă. 
Chiar dacă acum nu se mai fac semne 
văzute, totuşi credem în cele ce s-au arătat 
odată.

Atunci la botez s-a arătat şi porumbelul 
ca să arate, ca şi cum ar fi arătat cu de-
getul, celor de faţă şi lui Ioan pe Fiul lui 
Dumnezeu. Dar nu numai pentru aceasta, 
ci ca să afli şi tu că vine Duhul şi peste 
tine când te botezi. 

Noi, deci, n-avem nevoie de înfăţişare 
văzută, deoarece credinţa noastră ţine loc 
de minuni. Că n-au nevoie de minuni cre-
dincioşii, ci necredincioşii. ❖

Sfântul Ioan Gură de Aur
(Din „Cuvânt la Botezul Domnului”/ 

Intertitlurile ne aparţin - n.r.)
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Mulţi socoteau că Ioan  
este mai mare decât Iisus,  

pe de o parte pentru că Ioan trăise  
tot timpul în pustie,  

pentru că era fiu de arhiereu,  
pentru că purta o îmbrăcăminte ca aceea,  

pentru că-i chema pe toţi la botez  
şi pentru că s-a născut dintr-o femeie 

stearpă, iar pe de altă parte pentru că 
Iisus era născut de o fată sărmană - că  
nu era cunoscută încă de toţi naşterea  

din Fecioară - pentru că locuise în casă, 
pentru că trăise la un loc cu toţi oamenii, 

pentru că purta haine la fel cu toţi ceilalţi,  
îl socoteau mai mic decât Ioan  

şi pentru că nu ştiau încă nimic  
de tainele mari ale lui Hristos. 



soBorul sfântului Proroc  
Ioan Botezătorul

Îmbrăcat cu haine din păr de cămilă, 
mâncând miere sălbatică şi lăcuste, ru-
gându-se mereu, devine un exemplu pentru 
primii asceţi ai creştinismului şi pentru 
monahism.

Ioan Botezătorul este Înaintemergătorul 
Domnului, cel care a pregătit calea şi 
mulţimile pentru primirea lui Mesia, Iisus 
Hristos. Mesajul principal pe care îl 
transmitea Ioan era „Pocăiţi-vă, că s-a 
apropiat Împărăţia Cerurilor!” Cei care 
renunţau la păcate erau botezaţi în Iordan. 
Botezul acesta are şi o semnificaţie es-
hatologică, prevestind, aşa cum însuşi 
Sfântul Ioan spunea, botezul cu „foc şi Duh 
Sfânt”, pe care îl aducea Cel Care va veni 
după el, Hristos-Domnul.

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul l-a 
criticat pe regele Irod Antipa pentru că s-a 
căsătorit cu Irodiada, fosta soţie a fratelui 
său vitreg, Filip, fapt pentru care regele l-a 
aruncat în temniţă. Dansând Salomeea, 
fiica Irodiadei, la o petrecere, şi plăcând lui 
Irod Antipa, acesta a cedat la rugămintea 
fetei, sfătuită de mama sa, de a-i aduce pe o 
tipsie capul Sfântului Ioan Botezătorul. Aşa 
a fost ucis Sfântul, iar trupul său a fost luat 
de ucenicii săi şi dus în Samaria. 

Se pare că Sf. Ioan a fost înmormântat în 

Sfântul Proroc Ioan s-a născut în 
familia preotului Zaharia, la Ein-
Karem, la aproximativ 10 kilometri 

de Ierusalim. Mama Sf. Ioan, Elisabeta, 
înaintată în vârstă şi fără copii, era des-
cendentă a seminţiei lui Aaron. Arhanghelul 
Gavriil a profeţit naşterea Sf. Ioan într-o 
arătare în timpul slujbei oficiate la templu 
de preotul Zaharia. Pentru că acesta nu a 
crezut în cuvântul îngerului, drept pedeapsă 
a rămas mut.

Sf. Ioan s-a născut cu şase luni înainte de 
Naşterea lui Iisus. Sfinţii Părinţii afirmă că 
naşterea Înaintemergătorului este „minunea 
ce merge înaintea Minunii” şi o privesc ca 
treaptă către naşterea Celui mai presus de 
fire din Fecioara Maria. Pe când era încă 
nenăscut, la salutarea Mariei, Maica Dom-
nului, Scriptura consemnează că pruncul 
Ioan a săltat în pântecele mamei sale. Astfel 
se adevereşte că Ioan apare ca Proroc şi 
prieten al Mirelui, iar ca Înger al întrupării 
el depăşeşte timpul. Ioan este mesager, el 
este trimisul care vine din pustie şi arată 
lumii pe Hristos, Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii.

Sf. Ioan îşi începe propovăduirea în 
pustiu, acolo îşi botează ucenicii, fiind 
„glasul care strigă în pustie.” (Is. 40, 3) 

Samaria, mormântul său fiind profanat în 
timpul împăratului Iulian Apostatul, în 362, 
o parte dintre moaşte fiind arse. Cealaltă 
parte a fost dusă în Ierusalim, apoi în 
Alexandria. Astăzi ştim că o parte a capului 
Sfântului se află la Amiens, în Franţa, iar 
alta în Siria, la Damasc, iar o parte din 
mâna dreaptă se află la Topkapî, în Istanbul. 
Alte fragmente din moaştele sale se găsesc 
în Athos şi în Biserica Coptă.

Sfântul Ioan Botezătorul reprezintă mo-
delul de priveghere, de rugăciune, de po-
căinţă şi de trezvie duhovnicească, de 
trezire a sufletului din moartea păcatului şi 
de ascultare a cuvântului lui Dumnezeu. ❖

Pe 7 ianuarie îl cinstim pe Prorocul care L-a botezat pe Mântuitorul lumii  
în apele Iordanului, când Sfânta Treime S-a arătat oamenilor. Ioan Botezătorul a vestit 
venirea lui Mesia şi i-a botezat în Iordan pe cei ce se pocăiau. Sfântul Ioan Botezătorul 

este Prorocul cu care se închide Vechiul Testament şi se deschide Noul Testament.  
Cel mai mare născut din femeie, simbolul martirilor şi al misionarilor, este cunoscut  

ca Mergătorul-înainte al lui Hristos, cel care ni-L arată pe Mielul lui Dumnezeu, 
Răscumpărătorul păcatelor omenirii.

Agheasma Mare

Sfinţirea cea Mare a apei se să-
vârşeşte numai de Bobotează. 
Slujba de sfinţire a apei se poate 

săvârşi de trei ori: la finalul Sfintei Li-
turghii din ajunul praznicului, după 
terminarea slujbei Utreniei Bobotezei şi 
după Sfânta Liturghie din ziua Bobotezei. 
Primele două slujbe se oficiază mai ales 
la catedralele chiriarhale şi mănăstiri. 

Din Agheasma Mare vom gusta de 8 
ori, pe nemâncate, apoi luăm sfânta ana-
fora. Când ne împărtăşim putem gusta 
din ea imediat după Sfânta Euharistie.

Beneficiile Agheasmei Mari: ne 
sfinţeşte sufletele şi trupurile, casele, 

gospodăriile, pământurile, întreg spaţiul 
în care ne desfăşurăm activitatea, munca, 
învăţătura. Prin sfinţirea naturii, a tot ce-l 
înconjoară pe om, Biserica ne arată că 
Dumnezeu trebuie mărturisit şi lăudat nu 
numai în biserică, ci şi în afara ei. De 
aceea, slujba de sfinţire a Agheasmei Mari 
se face în exteriorul bisericii, de obicei 
lângă un râu, fântână, izvor sau într-un loc 
frumos amenajat, uneori împodobit cu 
cruci de gheaţă, unde se pregătesc şi se 
împodobesc numeroase vase cu apă.

Agheasma Mare ne aduce vindecare 
de boli sufleteşti şi trupeşti. Apa sfinţită 
ne vindecă, ne sporeşte credinţa, dragostea 
de Dumnezeu şi de semeni. Este 
izbăvitoare de patimi şi izgonitoare a 
duhurilor celor rele. 

Agheasma Mare se păstrează nestricată 
vreme îndelungată. O parte din ea se 
păstrează în Biserică, într-un vas anume 
(vasul de agheasmă, numit şi agheasmatar), 

şi e folosită de preot la o mulţime de slujbe 
(ierurgii). Cu dânsa preoţii stropesc casele 
credincioşilor şi pe cei ai casei, în ajunul 
Bobotezei. 

De asemenea, cu Agheasma Mare se 
stropesc toate persoanele şi lucrurile care 
trebuie să fie exorcizate, curăţite şi bine-
cuvântate sau sfinţite, ca de pildă, 
rânduiala la curăţirea fântânii spurcate, la 
vasul cel spurcat, la binecuvântarea şi 
sfinţirea prapurilor, la sfinţirea Crucii şi a 
troiţelor, a clopotului, a vaselor şi a 
veşmintelor bisericeşti ş.a. Agheasma 
Mare e folosită, de asemenea, de către 
arhiereu la sfinţirea bisericilor, a anti-
miselor, a Sfântului şi Marelui Mir. 

Fiecare creştin va avea în casă un vas 
cu Agheasmă Mare, ţinut la loc curat şi va 
gusta cu evlavie din ea în zilele de post, în 
vreme de necazuri, ispite, nevoi sau grele 
suferinţe, dar numai după ce primeşte 
dezlegare de la duhovnic. ❖



CuVÂnt ŞI MISIune SFÂntă la IorDan

naştere de sus a omului din apă şi din Duh.
Sfântul Ioan îndemna pe toţi care veneau 

la el: „Faceţi-ţi roade vrednice de pocăinţă”. 
Căci judecata este aproape, iată că securea 
stă la rădăcina pomului, orice pom care nu 
aduce rod se taie şi se aruncă în foc.

Mai zicea că vine Hristos şi El are lopata 
în mână şi va curăţa aria Sa şi va aduna 
grâul, (adică pe fiii cei buni), iar pleava (fiii 
pierzării) o va da afară în foc nestins. Veneau 
mulţi de îl ascultau pe Sfântul Ioan, cuvinte 
grele le spunea fariseilor şi cărturarilor 
poporului, numindu-i pui de viperă, căci le 
spunea: cunoaşteţi Legea, dar nu o împliniţi; 
nu vă lăudaţi că sunteţi fiii lui Avraam, 
urmaţi credinţa lui Avraam. 

De asemenea, spunea mulţimilor: „Cel ce 
are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce 
are bucate să facă asemenea”, iar vameşilor, 
vestiţi pentru lăcomia şi corupţia lor, să nu ia 
mai mult decât taxele rânduite legal. La fel şi 
ostaşilor le spunea: „Să nu asupriţi pe ni-
meni, nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi 
mulţumiţi cu solda voastră..”

Vine şi Iisus la Iordan şi cere Sfântului 
Ioan să-L boteze. Înaintemergătorul a ezitat: 
Cum eu, robul, să-L botez pe Stăpânul cel 
fără de păcat? Cum mâna mea de ţărână să 
atingă creştetul Ziditorului? Eu am nevoie 
ca Tu să mă botezi, zice Ioan. Căci eu nu 
sunt vrednic nici cureaua încălţămintei Lui 

să o dezleg. Domnul îi linişteşte nedumerirea 
şi ezitarea: „Lasă Ioane, căci se cuvenea să 
împlinim toată dreptatea”, adică dreptatea 
cea din lege, căci din rânduiala lui Dumnezeu 
a fost trimiterea şi misiunea lui Ioan la 
Iordan.

Atunci Ioan L-a botezat pe Hristos în apa 
Iordanului şi Cerurile s-au deschis, Treimea 
s-a arătat, Glasul Tatălui a vorbit din Cer, iar 
Duhul Sfânt s-a coborât peste Hristos în 
chip de porumbel. S-au împlinit cuvintele 
profetului David: „Marea a văzut şi a fugit, 
Iordanul s-a întors înapoi”, văzând pe Stă-
pânul botezându-se. (Psalm 113, 3)

Acum a înţeles pe deplin Sfântul Ioan că 
are în faţa sa pe Fiul lui Dumnezeu cel 
Întrupat, care va creşte de la Iordan pe când 
el, Ioan-făclia, se va micşora, dar fără să se 
stingă.

Mişcătoare, deci şi cutremurătoare, a fost 
întâlnirea dintre Înaintemergătorul şi Hris-
tos Domnul pe malul Iordanului.

Sfântul Ioan a trăit pe viu Taina Sfintei 
Treimi care s-a arătat. De la Iordan va începe 
şi Hristos propovăduirea noii Evanghelii a 
păcii şi bunăvoirii între oameni, spre mân-
tuirea noastră a tuturor. Să fim şi noi, în 
anul în care am păşit, oameni înnoiţi în 
harul şi lucrarea Prea Sfintei Treimi, 
umblând ca fii ai lumini. Amin! ❖

Părintele Eugen Moraru

Încredinţat de chemarea şi trimiterea lui 
să pregătească mai dinainte calea lui 
Hristos, Sfântul Ioan predica pocăinţa 

în pustia Iordanului, în ţinutul Betabara şi 
în regiunile din jur, chemând pe oameni 
să-şi înnoiască viaţa, botezându-i cu apă în 
Iordan. Veneau mulţi din toată Iudeea să-l 
vadă şi să-l asculte pe marele Proroc. Mulţi 
erau pătrunşi la suflet de cuvintele de foc 
ale Sfântului Ioan şi îşi schimbau viaţa, 
scuturând pleava păcatului din conştiinţa 
lor. Tot poporul îl socoteau pe Ioan sfânt, 
drept şi bineplăcut înaintea lui Dumnezeu.

El zicea despre sine că nu este el Hristos 
(adică Mesia), ci el este trimis de Dumnezeu 
să pregătească venirea Lui. În persoana şi 
lucrarea Sfântului Ioan se împlineşte pro-
feţia lui Isaia, cap. 40, căci el este: „Glasul 
celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea 
Domnului şi drepte faceţi cărările Lui”. Se 
împlineşte şi cuvântul lui Maleahi prorocul, 
cap.3: „Iată eu trimit pe îngerul Meu” - zice 
Domnul - „înaintea feţei tale care va pregăti 
calea Mea”.

Ascetică era viaţa Sfântului Ioan, căci 
mânca acride (lăcuste) şi miere sălbatică; 
aspră-i era îmbrăcămintea, căci purta o 
haină din păr de cămilă şi era încins cu o 
curea; tăioase şi pătrunzătoare erau cu-
vintele lui: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat 
Împărăţia lui Dumnezeu”, adică rânduiţi-vă 
viaţa după voia şi poruncile lui Dumnezeu.

Sfântul Ioan mărturisea: „Eu botez cu apă 
spre iertarea păcatelor, dar în mijlocul vostru 
stă Acela pe care voi nu-L ştiţi. Acela care 
vine după mine, dar care mai înainte de mine 
era; Acela vă va boteza cu Duh Sfânt”.

Deci botezul pe care îl practica Sfântul 
Ioan era o pregătire pentru botezul adevărat, 
săvârşit de Biserica lui Hristos din ziua 
Cincizecimii şi până astăzi şi înţeles ca o 

Încheind zilele de prăznuire legate  
de Nașterea Mântuitorului Hristos, de sărbătoarea 

Tăierii împrejur a Domnului la 8 zile de când a primit 
numele Iisus și de pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel 

Mare, cu Duminica de astăzi, ca o înainte-prăznuire, 
anticipăm Botezul Mântuitorului Hristos la Iordan  

de către Sfântul Ioan Înaintemergătorul Domnului, când 
Cerurile s-au deschis și Dumnezeiasca Treime s-a arătat, 

când apele s-au sfințit și Sfântul Ioan l-a mărturisit pe 
Hristos ca „Miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”.

Pregătind Taina minunată a Iordanului,  
Sfânta Evanghelie de astăzi - Marcu, cap.1 - dar și ceilalți 

Sfinți Evangheliști (Matei, cap.3; Luca, cap .3;  
Ioan, cap.1) ne vorbesc despre misiunea și lucrarea 

Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul proroc  
al Vechiului Testament, ales și trimis de Dumnezeu  

să predice pocăința spre iertarea păcatelor,  
să pregătească la Iordan calea lui Hristos,  

să-L arate lumii pe Fiul lui Dumnezeu și să boteze cu apă 
pe cei care își mărturiseau păcatele  

și se hotărau să ducă o viață bineplăcută lui Dumnezeu.

PrograMul BISerICII ŞerBan VoDă În PerIoaDa 3-10 IanuarIe 2021
ZIUA	 ORA	 SLUJBE/activităţi
Duminică 3.01 0800-1200 Duminica dinaintea Botezului Domnului (Predica Sfântului Ioan Botezătorul) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie 
Luni 4.01 de la 2230 Slujbă de priveghere de toată noaptea, Sfinţirea Agheasmei Mari
Marţi 5.01  Preoţii vor merge cu Botezul pe la casele enoriaşilor
Miercuri 6.01 0800-1200 (†)Botezul Domnului - Utrenia, Sfânta Liturghie; Sfinţirea Agheasmei Mari
Joi 7.01 0800-1200 † Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul - Utrenia, Sfânta Liturghie
Sâmbătă 9.01 0730-0930 Sfânta Liturghie, Parastas cu pomenirea celor adormiţi
Duminică 10.01 0800-1200 Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie



Am păşit deja în noul an. Primul 
lucru pe care l-am făcut a fost să-i 
mulţumim lui Dumnezeu pentru 

toate binefacerile şi toate încercările pe care 
ni le-a dat sau le-a îngăduit în anul 2020. 

Un an absolut atipic. Poate nimic de la 
cel de-al doilea război mondial nu se 
compară cu schimbările aduse de pandemia 
declanşată de un coronavirus. Economic şi 
social aproape totul s-a oprit. Spitalele s-au 
închis pentru celelalte boli - de care lumea 
nu s-a vindecat ca prin minune! - iar totul 
s-a pus în slujba războiului împotriva 
temutului virus, uneori colapsând sistemele 
medicale din întreaga lume.

Un an neobişnuit. În care ni s-au întâmplat 
multe lucruri rele, în plan personal, dar şi 
social. Planeta întreagă a suferit.

A fost un an plin de încercări, de situaţii 
inedite: s-au închis locurile de muncă, 
şcolile, activităţile culturale şi bisericile. 
Iar noi, credincioşii, am resimţit cel mai 

acut lipsa bisericii, a slujbelor şi a Sfintelor 
Taine.

Pe cei mai mulţi ne-a cuprins frica sau 
deznădejdea. Unii am pierdut locuri de muncă. 
Cu toţii ne-am schimbat radical modul de 
viaţă şi obiceiurile. Ne-am îndepărtat social, 
nu de puţine ori ne-am izolat.

Cu toate acestea ni s-au întâmplat şi 
multe lucruri bune, care la prima vedere 
poate nu sunt percepute ca atare. Ne-am 
trezit dintr-o viaţă de multe ori comodă. 
Sau prea comodă. Ne-am scuturat. Am 
început să gândim, să evaluăm lumea în 
care trăim din punct de vedere politic, 
economic şi social. Am înţeles anul acesta 
mai multe lucruri decât în cel puţin 20 de 
ani dinainte. Ne-am maturizat sau înţelepţit 
peste noapte. Aşa cum tot peste noapte 
viaţa noastră a luat-o razna.

Ne-am redescoperit. Ne-am pus multe 
întrebări - mai ales „de ce”? – şi-am devenit 
mai puternici, mai înţelepti, mai umani. Am 

înţeles care sunt lucrurile de valoare din 
viaţa noastră. Dar am descoperit şi că nu 
suntem pregătiţi pentru viaţă, adică pentru 
provocările vieţii care ne pot pune la pământ 
sau schimba radical şi definitiv viaţa. 

Toate acestea ne-au întărit. Provocările 
nu s-au terminat. Dar vă urez ca în noul an 
să fiţi lucizi, înţelepţi, neînfricaţi şi 
nemanipulabili. Aşa cum ne învaţă 
Scripturile, cercetaţi tot. Nu mai primiţi de-
a gata nimic. Căci nimeni, în afara celor 
apropiaţi şi a Bunului Dumnezeu, nu se 
gândeşte la binele nostru. Doar noi putem 
veghea şi acţiona.

Dar mai ales apropiaţi-vă cu tot sufletul, 
cu toată puterea şi dorirea de Dumnezeu. 
Începeţi totul cu Dumnezeu, faceţi totul ca 
pentru Dumnezeu, încredinţaţi-vă lui 
Dumnezeu. Şi veţi vedea mari minuni în 
viaţa voastră, veţi primi putere, sănătate, 
lumină şi credinţă. Încă un an al mântuirii 
ne stă în faţă. ❖

„Odată cu crearea site-ului oficial  
în primăvara anului 2014 a fost deschis  

și contul YouTube al Bisericii.  
Această nevoie a apărut ca urmare a setei 
de Cuvânt a celor departe fizic de biserica 

noastră sau chiar de România. Totodată, 
evenimentele importante, concertele  

de muzică psaltică, patriotice sau de colinde, 
conferințele sau discuțiile realizate  

sub numele „Mărturii de credință  
în secolul XXI” de Pr. Dinu au captat foarte 

multe vizionări, fapt care ne-a încurajat  
să mergem mai departe cu această lucrare.

conferinţe, pilde, slujbe liturgice, acatiste, 
reportaje - iar în mod nepublic - chiar 
filmări de arhivă pe care am decis să le 
păstrăm pentru viitor. 4,2 milioane total 
vizionări (o medie de 4.300 vizionări pe 
film) au adunat acestea, iar abonaţii sunt în 
număr de aproape 26 de mii.

De curând a fost emis un raport rezumat 
pentru anul 2020, iar cifrele ne-au bucurat 
pe toţi şi le redăm în slide de fotografii aşa 
cum ne-au fost trimise (vezi postarea de pe 
Site - n.r.).

Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate 
şi dvs. vă mulţumim că ne sunteţi alături!” 
(Marian Stoenică)

Să mai adăugăm şi alte cifre: în anul 
2020 au fost postate pe canalul YouTube 
7.832 de minute de conţinut; au fost atraşi 
încă 13.786 noi abonaţi şi s-au înregistrat 
2.000.000 de vizionări noi; urmăritorii 
postărilor noastre au petrecut împreună 
384.823 ore vizionând materialele de pe 
platformă; s-au făcut 18.251 de comentarii 

pe canalul nostru, iar materialele au fost 
redistribuite de 117.848 ori.

În orice chip vă îndemnăm să vă apropiaţi 
de biserică. Nu rămâneţi departe de ea. Fiţi în 
legătură cu Dumnezeu prin slujbe, rugăciune, 
post şi lecturi patristice. Şi mai ales prin 
Sfintele Taine. Căutaţi în acest nou an să vă 
deconectaţi de la informaţiile care ne ţin 
captivi. Uitaţi-vă mai puţin la televizor, 
folosiţi cu zgârcenie reţelele social-media. 
Dar înmulţiţi rugăciunea şi fiţi în legătură cu 
duhovnicii şi preoţii dumneavoastră, cu viaţa 
parohiei. Iar ziarul nostru duminical – 
„Cuvântul care zideşte” – va fi şi el lângă 
dumneavoastră cu altfel de sfaturi şi informaţii 
decât cele pe care zi de zi le primiţi şi care de 
multe ori vă neliniştesc şi vă debusolează. 
Urmăriţi-ne cât de des puteţi pe Site, 
Facebook, canalul de YouTube sau căutaţi 
publicaţia noastră săptămânală. Dar cel mai 
des veniţi la biserică. Căci acolo veţi primi 
hrana duhovnicească de care aveţi nevoie 
pentru a trăi, a vă tămădui şi a vă mântui. ❖

Anul 2020 a fost greu şi trist pentru 
că interzicerea manifestării 
credinţei cu toate formele ei 

(participări la slujbe, pelerinaje, procesiuni, 
primirea Tainelor Sfinte, evenimente 
familiale, nunţi, botezuri, înmormântări, 
etc.) - hotărâte de vremelnicii conducători 
de stat - începute în Postul Mare, au 
continuat luni la rând, ţinându-ne la distanţă 
unii de alţii sau de lăcaşul sfânt. Sunt foarte 
mulţi semeni care s-au îndepărtat de 
Dumnezeu din cauza acestor impuneri şi 
care îşi trăiesc viaţa în continuare cu teamă 
şi la distanţă de Tainele Bisericii.

Dar pentru că planurile lui Dumnezeu 
erau dinainte gătite şi puse în lucrare, 
platformele Site oficial - Facebook - 
YouTube şi-au intrat şi mai mult în rol şi au 
dus mesajul Bisericii la sufletele tuturor. 
De asemenea, fotografiile şi de multe ori 
live-urile au ajuns în casele oamenilor.

977 filme se află pe platforma YouTube, 
predici, cântări psaltice, concerte, 

Canalul YoutuBe al BISerICII ŞerBan VoDă
Cele mai importante momente 2020

În	acest	an	să-L	punem	pe	Dumnezeu	temelie	vieţii	noastre


