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PATRIARHIA ORTODOXĂ GREACĂ A ALEXANDRIEI 

 ȘI ÎNTREGII AFRICI 

EPISCOPIA ORTODOXĂ DIN BURUNDI ȘI RWANDA 
 

 

O scurtă prezentare a istoriei misionare în Africa   

După o evoluţie strălucitoare din perioada primelor sale veacuri, creştinismul din Africa 

a cunoscut două mari încercări: este vorba mai întâi de sciziunea ortodocşilor copţi, 

etiopieni şi alţii, după Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon, iar pe de altă parte de 

stăpânirea islamică începută din secolul al VII-lea. Astfel, deşi se intitulează ca 

Patriarhie a întregii Africi, Patriarhia Alexandriei nu a putut, datorită acestor evenimente, 

să aducă o contribuţie remarcabilă în misiunea de încreştinare din Africa. De aceea 

răspândirea credinţei ortodoxe printre indigenii africani rămâne un fenomen ce poate fi 

consemnat doar de la începutul secolului al XX-lea. Reprezentanţii ortodocşilor de 

culoare au început să călătorescă prin Europa şi America pentru a lua contact cu 

Bisericile ortodoxe de acolo şi pentru a le cere sprijinul[2] 

Există o tendinţă ca creştinismul african să fie tratat doar în contextul misiunilor 

creştine. În Africa, creştinismul este considerat a fi o religie de import împreună cu 

islamismul şi iudaismul. Din acest motiv, s-a putut vorbi despre creştinismul african mai 

ales odată cu expansiunea colonialismului. Această atitudine este, într-o anumită 

măsură, greşită deoarece creştinismul s-a dezvoltat în Africa, mai ales în partea de nord 
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a continentului, chiar de la începuturile lui. Apostolul care a propovăduit Evanghelia în 

Africa a fost Sfântul Apostol Marcu şi, aşadar, se cuvine să spunem că creştinismul în 

Africa este de origine apostolică. Cu toate acestea, multe dintre instituţiile creştine au 

pătruns în Africa ca parte a ceea ce presupunea expansionismul occidental. [3] 

 

Creştinismul a ajuns în Africa la scurt timp după evenimentele legate de moartea şi 

învierea Mântuitorului. Ca urmare a propovăduirii Sfântului Apostol Marcu avem astăzi 

Biserica Coptă şi pe cea Etiopiană cu elementele lor unice adaptate culturii şi 

mentalităţii oamenilor. Aşadar se poate spune că creştinismul s-a constituit şi în Africa 

ca parte indigenă, fiind adânc înrădăcinat în istoria continentului. Creştinismul african 

comportă astfel suficientă vechime pentru a fi considerat o religie africană 

tradiţională.[4] De asemenea, din mijlocul său au apărut autorii patristici de o mare 

valoare, precum Tertulian, Origen, Clement al Alexandriei şi Fericitul Augustin. De 

asemenea reprezentanţi ai creştinismului din Africa au contribuit în mare parte la 

dezvoltarea creştinismului în sine, precum şi la apărarea dogmei. Astfel aceştia iau 

parte la sinoadele ecumenice şi locale ale Bisericii, au contribuţii majore la dezvoltarea 

monahismului, a cultului şi a învăţământului religios prin vestita şcoală catehetică din 

Alexandria. Totodată pământul „continentului negru” a fost şi el udat cu sângele 

martirilor. 

Creştinismul în Africa cunoaşte în ansamblul său o măreţie deosedită, având mii de 

biserici locale, odată cu sosirea negustorilor portughezi, mai târziu cu sosirea 

coloniştilor misionari, iar în secolul XX prin bisericile care au luat naştere după anul 

1960, an în care majoritatea ţărilor africane şi-au dobândit independenţa. 

Alte regiuni în care creştinismul s-a răspândit în mod considerabil în această perioadă 

timpurie au fost Nubia şi Etiopia. În Nubia s-a răspândit în mod indirect prin comerţ şi, 

probabil, prin aşezarea aici a unor comunităţi monahale coptice de-a lungul malurilor şi 

insulelor Nilului. Aceasta a fost una din puţinele ţări din lumea antică care a fost 

convertită la creştinism fără ca în prealabil să fi experimentat dominaţia romană. Ei au 

fost foarte mult influenţaţi de Bizanţ, aşa cum se poate observa din frescele bisericilor 

lor, precum şi din folosirea Liturghiei Sfântului Marcu. Nubia era considerată o mică 

curte bizantină departe de Constantinopol[10]. 

O a doua fază în dezvoltarea creştinismului în Africa a început în secolul XIV, când 

negustori şi misionari spanioli şi portughezi au adus creştinismul pe coastele de Vest 

ale Africii şi la gurile de vărsare ale fluviului Congo. Cu toate acestea se pare că mulţi 

dintre misionari au avut de înfruntat condiţii vitrege, şi chiar şi-au dat viaţa[22]. În 

special în părţile de sud şi de centru, Africa ia contact cu creştinismul pe perioada celor 

450 de ani de cucerire şi dominaţie colonială, care mai târziu a fost cunoscută ca „Era 
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Vasco da Gama”[23]. Portughezii era mulţumiţi de situaţia lor politică: maurii era 

expulzaţi din peninsula Iberică şi o perioadă de puternice exploatări navale i-a dus pe 

portughezi pe coastele Africii. 

În 1800 forma dominantă de monoteism în Africa era Islamul. Cu excepţia copţilor şi 

Etiopiei, creştinismul a fost limitat la mici enclave pe coasta vestică şi în bazinele Congo 

şi Zambezi. Chiar şi aşa creştinismul de acolo era descris ca un amestec de catolicism 

şi practici tradiţionale. Din 1900 însă s-au creat comunităţi creştine noi, printre care 

americanii negri colonişti din Liberia şi creolii din Sierra Leone mulţi dintre ei aducând 

noua religie, întorşi la casele lor[29]. 

Pentru mai bine de trei secole, cel mai semnificativ contact între Europa şi Africa a fost 

comerţul cu sclavi. Sistemul sud-atlantic consuma oameni, la fel cum orice industrie 

consumă materie primă[30]. Aceasta a continuat până la mijlocul secolului al XIX-lea, 

negustorii cei mai importanţi fiind americanii şi brazilienii. Expediţia din Niger, din anul 

1841, condusă de T. Fowell Buxton, sconta într-o promovare a creştinismului, 

comerţului şi civilizaţiei în Africa şi astfel industria cu sclavi urma să ia sfârşit. Însă 

continuarea sclaviei în Statele Unite a susţinut şi justificat comerţul cu oameni în 

Africa[31]. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, renaşterea evanghelică din Marea Britanie a dat 

naştere la ostilităţi puternice împotriva comerţului cu sclavi. Rezultatul a fost dezvoltarea 

societăţilor misionare voluntare, care se spune că erau „instrumente de evanghelizare 

mult mai operative decât cele susţinute de către stat”[32]. 

Astăzi harta religioasă a Africii cunoaşte o mare diversitate. Desigur că numărul 

creştinilor este mult mai mare decât la începutul secolului XX, însă de departe nu este 

majoritar. Aceasta pentru că o altă religie monoteistă, dar şi radicală, cea a islamului 

deţine un mare procentaj. De asemenea acestora li se adaugă iudaismul şi religiile 

indigene, precum hinduismul. Creştinismul este touşi majoritar în ţări, precum: Etiopia, 

Eritreea, Kenya, Africa de Sud, Swaziland, Lesotho, Namibia, Angola, Zair, Rwanda, 

Gabon, Camerun, Gana, Liberia şi Madagascar. În plus, nu există nici o îndoială că 

începând cu a doua jumătate a secolului XX creştinismul s-a extins foarte mult iar 

religiile tradiţionale au cunoscut un declin invers proporţional. În Nigeria procentajul 

creştinilor a crescut din 1953 până în 1970 de la 22% la 44,9%. Mai amintim Burundi 

74%, Congo 92%, Guineea Ecuatorială 81%. Cu toate acestea numărul misionarilor 

implicaţi în ultima vreme în Africa Sub-Sahariană a atins adesea 30-40000 de 

membri[43]. 

Patriarhia Alexandriei, deşi se intitulează şi „a întregii Africi”, are membri în Kenya 

(Liturghia în 11 limbi), Uganda şi Tanzania. De asemenea mai au membri şi în Africa de 

Sud, unde s-a răspândit prin grecii imigranţi acolo[55]. 
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Odată cu invazia arabă, misiunea a devenit imposibilă. Reluarea misiunilor în secolul 

XX a dus la dezvoltarea Ortodoxiei în jurul Lacului Victoria, în Uganda, Kenya, Tanzania 

şi Africa Tropicală. 

Fostul Patriarh Petros al VII-lea ales, în 1997, a murit în accident de elicopter în 11 

septembrie 2004 împreună cu alţi trei episcopi, între care şi episcopul Nectarios, mare 

misionar în Madagascar. Actualul Patriarh Theodoros a fost şi el, la rândul lui, 

Arhiepiscop de Camerun şi Zimbawe[56]. 

Mişcarea ortodoxă din Africa de Est ce se întinde în Uganda, Kenya şi Tanzania este 

legată de iniţiativa unor generaţii de africani, foşti catolici, anglicani sau protestanţi, care 

s-au orientat spre Ortodoxie, avându-l în frunte pe tânărul ugandez Reuben Sebanja 

Mucasa care apoi şi-a luat şi numele Spartas[57]. Acesta începe, în 1925, să 

întemeieze legături cu Bisericile ortodoxe. Găseşte răspuns la Biserica Ortodoxă 

Africană din America. Arhiepiscopul George Alexander MacGuire de la New York, 

însărcinându-l pe reprezentantul său din Africa de Sud, arhiepiscopul Daniel William 

Alexander, cu soluţionarea cererilor[58].  

În 1959, Patriarhia Alexandriei înfiinţează o eparhie pentru Africa de Est trimiţând drept 

conducător pe mitropolitul grec Nicolae, cu titlul de mitropolitul Irinupolei[61]. Acesta şi-a 

avut sediul la Nairobi, Kenya, iar mai târziu la Dar-Es-Salaam în Tanzania. Din păcate, 

preluarea conducerii eparhiale în Africa de Est, fără alegerea sau acordul comunităţilor 

ortodoxe băştinaşe, a constituit o surpriză pentru ortodocşii negri, care doreau să vadă 

în fruntea lor ca episcop pe arhiman¬dritul Spartas, întemeietorul ortodoxiei 

africane[62]. 

Totuşi acest gest al Patriarhiei Alexandriei nu descurajează întru totul avântul tinerei 

comunităţi ortodoxe. Prin diplomaţia arhiman¬dritului Spartas, la 30 septembrie 1965, 

se reuşeşte ca în colaborare cu fostul său prieten Kasasa să realizeze unificarea 

Bisericii Ortodoxe Greacă-Africană cu Biserica Ortodoxă Răsăriteană. Se instituie un 

Consiliu Suprem Bisericesc ce a şi cerut în anul 1968 autonomia Bisericii Ortodoxe din 

Africa de Est şi imediat hirotonirea şi instalarea ca episcop a arhimandritului Spartas. 

Tot în acel an se înfiinţează un seminar la Nairobi pentru studenţii din Kenya, Camerun, 

Nigeria, Zimbawe, Madagascar[63].  

 

Exemplul Ugandei şi Kenyei este luat şi de alte ţări, dar calea le va fi mult mai uşoară, 

având aproape de ei reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe. Astfel în, Tanzania Biserica 

Ortodoxă se extinde prin Pavel Budala, care ia contact cu Biserica Ortodoxă din 

Uganda. În Zimbawe s-a înfiinţat tot de către Patriarhia Alexandriei o mitropolie cu titlul 
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de Accra. Astăzi mitropolitul de Accra are sediul în Yaounde (Camerun), având sub 

jurisdicţie 22 de ţări din Africa de Vest. De altfel creştinismul ortodox african se află sub 

jurisdicţia a patru mitropolii, numite şi împărţite după cele patru puncte cardinale[66].  

Primul preot indigen este tânărul Rafael Gonda care mergând în Grecia, în 1994 se 

botează cu întreaga familie, urmează Seminarul din Nairobi şi ajunge preot. În Zair, 

Ortodoxia se dezvoltă prin arhimandritul Hrisostom Papasaran¬topulos şi ucenicul său 

Cosmas Grigoriotis care primesc în ajutor misionari de la Sfântul Munte. Şi în 

Madagascar Ortodoxia se va răspândi tot printr-un arhimandrit, Nectarios Kellis, venit 

ca preot misionar din Australia, desfăşurându-şi activitatea sub jurisdicţia mitropoliei din 

Zimbawe. În Africa de Vest, în Gana şi Nigeria există două biserici Ortodoxe 

necanonice. În Nigeria – Biserica Greacă Ortodoxă a fost formată de un episcop 

necanonic venit din Statele Unite, care hirotoneşte preoţi. În anul 1985, comunitatea 

ortodoxă de aici ia contact cu Patriarhia Alexandriei, care trimite pe Mitropolitul Irineu de 

Accra pentru a pune lucrurile în ordine. Acesta vine în Nigeria şi aduce sub jurisdicţia 

sa, şi astfel a Alexandriei, noua biserică[67]. 

Pe lângă aceste ţări Africa de la sud de Sahara reprezintă un tărâm nou pentru cei ce 

au primit Cuvântul lui Dumnezeu, şi o dată cu aceasta şi porunca de-al face vestit 

tuturor neamurilor (Cf. Matei, 28, 19-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] P.S. Dr. Antim Nica, „Negrii ortodocşi din Africa de Est şi lupta lor pentru autonomie bisericească”, OXIX (1967), nr. 1, p. 3. 

[3] John Kent, The unacceptable face. The Modern Church in the Eyes of the Historian, London, 1987, apud Marc S. Spindler, „Writing African 

Church History (1969-1989). A Survey of Recent Studies”, inExchange, Journal of Missiological and Ecumenical Research, vol. 19, 1990, nr. 1, p. 

74. 

[9] Elizabeth Isichei, op. cit., p. 28. 

[10] Ibidem, p. 31. 

[22] John Mbiti, Introduction to…, p. 181. 

[23] John S. Pobee and Gabriel Ositelu II, op.cit., p. 20. 

[29] Elizabeth Isichei, op. cit., p. 98. 

[30] Philip Curtin, The Atlantic Slave Trade: A Census, London 1969, p. 38, apud Kevin Ward, art. cit., p. 203. 

[31] Mark A. Noll, Turning Points-Decisive Moments in the History of Christianity, Grand Rapids, Michigan, Baker Books, 1998, p. 280. 

[32] Kevin Ward, art. cit., p. 204. 

[43] E. Isichei, op. cit., pp. 325-327. 

[56] http://orthodoxwiki.org/Orthodoxy_in_Africa 

[57] P.S. Dr. Antim Nica, art.cit., p. 6. 

[58] Stephen Hayes, Orthodox Mision in Tropical Africa, în www.geocities.com¬/Athens/7734/orthmiss.htm 

[62] P.S. Dr. Antim Nica, art.cit., p. 10. 

[63] Stephen Hayes, Orthodox …în www.geocities.com/Athens/7734/orthmiss.htm 

[64] P.S. Dr. Antim Nica, art. cit., pp. 11-13. 

[65] Stephen Hayes, Orthodox…, în www.geocities.com/Athens/7734/orthmiss.htm 

[66] Ibidem. 



 DESPRE EPISCOPIA ORTODOXĂ DIN BURUNDI ȘI  RWANDA 
 

 
7 

 

O țară măcinată de conflicte etnice 

Rwanda este o mică țară din centrul Africii cu o suprafață 

apropiată de cea a Belgiei. Populația Rwandei de aproximativ 11 

milioane de locuitori face din aceasta statul african cu cea mai 

mare densitate a populației.  

 Etnicii hutu sunt cei mai numeroși ei reprezentând aproximativ 

84% din populație, restul de 15% fiind format din etnicii tutsi . 

Deși vorbesc aceeași limbă, împart același pământ și respectă 

aceleași tradiții conflictul etnic dintre Hutu și Tutsi nu reprezintă 

ceva nou. Au existat mereu dezacorduri între majoritarii Hutu și 

minoritarii Tutsi animozitatea dintre aceștia crescând foarte mult 

în perioada colonială . Etnia Tutsi a reprezentat clasa 

conducătoare, regii și conducătorii provenind din această etnie, în 

timp ce Hutu erau agricultori . Coloniștii belgieni au considerat 

etnia tutsi ca fiind superioară celorlalte două dându-le acestora 

slujbe mai bune și asigurându-le o educație mai avansată. 

Acțiunea din 1935 prin care autoritățile belgiene au introdus cărți 

de identitate care clasificau populația în Hutu, Tutsi și Twa nu a 

făcut decât să alimenteze conflictul etnic existent. 

În Eparhia Ortodoxă din Burundi și Rwuanda a avut loc în ultimile 

trei luni o catehizare intensă a comunităților din Rwanda. 

Activitățile catehetice au început din luna  iulie pănă în luna 

septembrie, iar ele includ vizite pastorale onorate de către 

Episcopul Eparhiei, Eminența Sa, Innocentios Byakatonda, 

oficiându-se sf. Liturghie și sfârșind sf. Taină sacramentală a Sf. 

Botez, a Sfintei Cununii și , printer altele, și  sf. Taină a 

spovedaniei . Înainte de a oficia vizita Sa în aceste comunități, 

Preasfinția Sa a trimis cetehezi experimentați, ca să-i învețe 

despre cântările Sfintei Liturghii și alte noțiuni despre creștinism. 
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Dedesubt sunt expuse câteva activități din aceste trei luni: 

 

1. COMUNITATEA DIN  NYAMATA 

2. COMUNITATEA DIN KAZIBA 

3. COMUNITATEA DIN RWANDAN ÎN BURUNDI 

4. COMUNITATEA DIN KIGALI  

5. COMUNITATEA DIN GISHALI  

6. COMUNITATEA DIN RWAMAGANA  

7. COMUNITATEA DIN RWABUTAZI  

8. KAZIBA COMMUNITY 
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 COMUNITATEA DIN  NYAMATA 
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În ziua de 27 iulie 2014 pr. Petros din comunitatea aflată în 

Nyamata a săvârșit sf. Liturghie într-o Biserică neterminată, a 

carei  hram este “ Sfânta Treime“ . Într-adevăr începutul este 

întotdeauna greu , prin urmare comunitatea a trimis un raport 

Episcopului ( Innocentios) explicând provocările la care sunt 

supuși și faptul că , uneori, nu au nici măcar cel mai  elementar 

suport financiar pentru hrană sau alte facilitări igienice. 

 

În ziua de 5 august 2014, Preasfințitul Innocentios Byakatonda, 

Episcop de Burundi și Rwanda a făcut o vizită pastoral în 

comunitatea Nyamata, din districtul Bugusera, Provincia de Est 

din Rwanda, promițându-le că îi va ajuta să termine Biserica cu 

hramul “ Sfânta Treime“. Le-a reamintit că însuși ei sunt  “ 

biserica “, Biserica nefiind doar partea materială, ci mai curând 

este partea nevăzută a lucrurilor. După întâlnire preasfinșitul s-a 

deplasat la casele oamenilor, ca să vadă situația lor reală și cum 

trăiesc aceștia. Prima rugăminte din partea comunități a fost ca 

preasfinția să găsească mijloace necesare pentru a-i ajuta să 

finalizeze lucrarea începută . 



 DESPRE EPISCOPIA ORTODOXĂ DIN BURUNDI ȘI  RWANDA 
 

 
11 

 

 

 

 

 



 DESPRE EPISCOPIA ORTODOXĂ DIN BURUNDI ȘI  RWANDA 
 

 
12 

 

 

 COMUNITATEA DIN KAZIBA 

Joi, 7 august 2014, Preasfinția Sa, Innocentios Byakatonda 

Episcop de Burundi și  de Rwanda, a oficiat o vizită pastorală în 

comunitatea din Kaziba, în orașul Kirehe din districtul de Est al 

Proviciei din Rwanda. Obiectivul vizitezi a fost să se vadă cum și 

cât de bine sunt pregătiți catehumenii pentru sf. Taina a 

Botezului, care va avea loc duminică 17 august 2014 în localitatea 

unde mai bine de 100 de oameni așteapă să fie botezați. 

 

 

( cercetarea catehumenilor de către episcop) 
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După hirotonirea din 10 august 2014 în dreapta de diacon a pr. Maximos , 

alături de pr. Petros au oficiat prima sf. Liturghie în comunitatea Kaziba. 

Câtiva enoriași botezați , alatăruri de catehumeni și-au exprimat cu ardoarea 

setea lor de a îmbrățișa și cunoaște credința ortodoxă. 
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 COMUNITATEA DIN RWANDAN ÎN BURUNDI 

Misiunea Ortodoxă a Diocenesei de Burundi și Rwanda continuă să 

înflorească după catehizări intense săvârșite de însuși Înaltul Innocentios, 

preoți, catehezi, citeți și prieteni veniți speciali din exterior- dinafarea Africii-

. În ziua de 14 august 2014 în timpul Vecerniei în jur de 30 de conaționali au 

fost prezenți în Bujurumba pentru a lua parte la hirotonirea  fratelui lor ,în 

treapta de Diacon, a pr. Panayotis care a avut loc ziua următoare, 15 august 

2014. 

 

Pe data de 15 august 2015 chiar de ziua prăznuirii ADORMIRII A MAICI 

DOMNULUI, în catedrala cu același hram din Bujumbura, capitala Burundei, 

cu Binecuvântarea Preafericitului Patriarh al Alexandriei și al Întregii Africi , 

Theodoros al II-lea , Întaltpreasfințitul Innocentios Byakatonda a hirotonit în 

dreaptă un preot din Burundi  și un Diacon din Rwanda. După Sfânta 

Liturghie având loc o ceremonie culturală ,specifică Africii de Est , dedicată 

autorităților care au luat parte la eveniment. 
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(COMUNITATEA DIN RWANDAN ÎN BURUNDI) 

 

Ziua de 17 august 2014 a fost o zi de mare sărbătoare, 

înaltpreasfințitul Innocentios Byakatonda, Episcop de Burundi și de 

Rwanda a botezat 215 persoane în râul Nyamazi , aflat în regiunea estică 

Kirehe, Rwanda. Dupa sf. Taină a Botezului, sf. Liturghie a fost săvârșită în 

aceași vale , la care au participat peste 800 de persoane.  

 

  

(215 persoane au fost botezate în râul Nyamazi) 
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După aceea, grupul cultural tradițional din Kabiza a întreținut atmosfera prin 

dansuri specifice locului. Evenimentul a fost încheiat printr-o prietenoasă 

partidă de fotball între echipa de tineret ortodoxă Rurenge și echipa Kaziba . 
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 COMUNITATEA DIN KIGALI 

 

 

În ziua praznicului sf. Pimen 

cel Mare și a sf. martir 

Fanurie, comunitatea 

ortodoxă din Rwanda s-a 

bucurat de încreștinarea 

unui nou membru al Bisericii 

Ortodoxe locale , a micuței 

Anastasia, a cărei mama 

este de origine rusă, iar 

tatăl conațional avându-l 

alătur pe  Preasfinția Sa, 

Episcopul Innocentios, la 

sediul episcopiei din Kigali, 

Rwanda. 
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 COMUNITATEA DIN GISHALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ziua de 31 august 2014 ,  

preasfințitul Innocentios a făcut 

o vizită în comunitatea din 

Gishali, comunitate care se 

bucură de mai bine de 130 de 

credincioși dornici  și plin de 

speranță pentru a îmbrațișa 

creștinismul ortodox. Singura 

problemă este că nu dispun de o 

bucată de pământ, pe care să 

ridice un lăcaș de cult, slujba 

oficiându-o într-o casă 

închiriată. Visul lor este să poată 

achiziționa un teren pentru a 

ridica o Biserică.  
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 COMUNITATEA DIN RWAMAGANA 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acestă comunitate din propie 

inițiativă l-au invitat pe 

episcopul locului, 

preasfințitul Innoncetios , ca 

să-i viziteze aflând de 

preasinția sa de la o 

comunitate vecină.  Reacția 

dânsului a fost pozitivă; a 

urmat o vizită în comunitatea 

din Rwamagana . Mai bine de 

150 de persoane au fost 

catehizate, urmând ca apoi 

să fie încreștinate. În 

schimb, aceștia i-au oferit 

ierarhului un spectacol de 

dans tradițional locului și un 

meci de volei . 
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 COMUNITATEA DIN RWABUTAZI 

Comunitatea din Rwabutazi a fost vizitată de  grupul de muzică 

psaltică, care au fost însoțiți de catehezi pentru a le explica 

localnicilor noțiuni catehetice despre tipicul ortodox.  Episcopia din 

Burundi și Rwanda le-a pus la dispoziție clase speciale de catehizare 

pentru a-i susține pe cei mai recent convertiți.  În jur de 70 de 

persoane au beneficiat de orele catehetice care așteapă cu bucurie 

să fie botezați.  

Episcopia din Burundi și Rwanda continuă Misiunea Ortodoxă zi de zi 

fară să se oprească. În ziua de 7 septembrie alți 81 de catehumeni 

au fost botezați în Rwabutazi, una dintre comunitățile din regiunea 

de est a Kireheniei , Rwanda. În cuvântul său, preasfințitul 

Innocentios , adresat atât crericilor cât și laicilor, despre importanța 

fundamentală a sf. Botez, care o dată cu săvârșirea lui , cei botezați 

au devenit frați și surori în Domnul , Acesta dăruindu-ne Preasfântul 

și Preacuratul său Trup sub formă de Euharistie oferindu-ne șansa, 

ca să ne împărtășim cu toții din aceași linguriță. În aceași zi, în 

timpul sf. Liturghi au primit taina sf. Casătorii două cupluri, prima pe 

teritoriul din Rwanda.  
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 COMUNITATEA DIN RWABUTAZI 

 

  

 

 COMUNITATEA DIN KAZIBA 

 

Cu binecuvântarea patriarhului Alexandriei și a Întregii Africi , 

Theodoros al II-lea , în ziua de 14 septembrie 2014 în comunitatea 

din Kaziba, regiune din Estul provinciei Kirehe, Rwanda, la praznicul 

Înălțării Sfintei Cruci , Preasfințitul Innocentios, Episcop al 

Episcopiei din Burundi și Rwanda, a hirotonit în dreaptă un diacon și 

un preot din Rwanda. Acest eveniment a fost unul remarcabil, 
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deoarece au fost primii clerici hirotoniți de pe  teritoriul Rwandei.  

Slujba de hirotonire a fost o slujbă cu o mare încărcătură spirituală 

la care au participat mai bine de 2, 500 de oameni. Cu sinceritate vă 

mărturisim, că locuitorii Rwandrei sunt foarte entuziasmați de 

credința ortodoxă, de aceea , preasfinția sa, IPS Innocentios , i-a 

încurajat să îmbrățiseze creștinismul, religie care mai bine de 2000 

de ani a rămas aceași, datorită sfinților Apostoli , spunându-le 

asemenea lui Filip când i s-a adresat lui Natanael să vină și să vadă 

"Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi" ( 

Ioan 1:46). 
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Cu binecuvântarea Preasfințitului Innocentios Byakatonda s-a tradus în lb. română Misiunea Ortodoxă, 

pe care o pastorește preasfinția sa în Episcopia de Burundi și Rwanda pentru a  o împărtăși cu frații 

ortodocși români.  
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 ( sursă foto: ziarul Lumina ; vizită pastorală în România , 2013) 
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