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CUVÂNT ÎNAINTE
LA EDIȚIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Î

n timp ce asistentele de zbor pregăteau pasagerii
pentru aterizare, în difuzoare se auzi vocea
comandantului de echipaj de pe aeronava care
plecase cu 9 ore înainte de pe aeroportul Vucova din Moscova şi
se pregătea să aterizeze pe aeroportul din Magadan, din Extremul
Orient. Într-o engleză cu accent rusesc, comandantul echipajului
ne-a anunţat că la sol sunt minus 40 de grade Celsius. M-am uitat
spre fratele Boloş Filip, diacon în Biserica Penticostală „Betleem“
din Londra, care era alături de mine, şi l-am întrebat dacă şi el a
înţeles acelaşi lucru. Mi-a răspuns aﬁrmativ. După ce s-au deschis
uşile aeronavei şi am ajuns în capul scărilor, când am inspirat pentru
prima data aerul acela rece, nările mi s-au lipit instantaneu, că a
trebuit sa le dezlipesc cu degetele. Atunci am înţeles ce înseamnă
Siberia.
După un control sumar al paşapoartelor, într-o sală rece de
aşteptare, ne-au fost aduse bagajele. Mi-am băgat mâna în geanta
cea mare unde ştiam ca am căciula groasă pe care mi-o cumpărasem
dintr-un magazin din Londra. După ce mi s-au încălzit urechile,
eram pregătit de acum să-i întâlnesc pe fraţii care au venit să ne
aştepte la aeroport. Pe Colea, translatorul nostru, un ucrainean voinic
ce locuieşte în Republica Moldova, fraţii îl cunoşteau mai bine. Era
de-al lor, vorbea ruseşte, limba de care m-am îndrăgostit încă din clasa
a V-a, când am auzit-o la tovarăşa de limba rusă pentru prima oară.
Dar după ce au trecut câteva minute, şi Filip şi eu aveam sentimentul
că ne cunoaştem de-o viaţă cu toţi ceilalţi. Este un fapt obişnuit în
familia Domnului Isus, care prin jertfa Lui ne-a mântuit pe toţi cei
care credem în El.
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Eram în 23 ianuarie 2009. Asa a inceput cea de-a treia călătorie
misionară în Siberia orientală.
A doua zi am plecat spre oraşul Iagodnoe, la 500 de km de
Magadan, la o adunare unde ne aşteptau fraţii cu multă nerăbdare
ca să le împărtăşim Cuvântul Evangheliei. Pe drum, fraţii ruşi ne-au
arătat locurile unde au fost lagărele comuniste în care au murit sute
de mii de oameni. Regiunea Magadan era recunoscuta în fosta URSS
pentru regimul sever care era aplicat în lagărele de muncă silnică.
Ne-am oprit într-un loc în care termometrul din bordul maşinii indica
temperatura de afară de minus 52 de grade Celsius. Am coborât din
maşină. Vântul ne biciuia feţele, iar frigul ne-a intrat până în măduva
oaselor. Minus 52 de grade… Aveai impresia că cineva iţi taie faţa cu
lama fără o anestezie în prealabil.
În astfel de condiţii lucrau fraţii noştri care erau închişi în acele
lagăre de către un regim care a vrut să construiască o societate fără
Dumnezeu. Dar şi dragostea pentru Domnul Isus, Mântuitorul lor, a
fost atât de mare încât au biruit până la capăt, cei mai mulţi dintre ei
sfârşindu-şi calea pe acest pământ în acele locuri îngheţate. Regimul
comunist din URSS a trecut odată cu destrămarea Imperiu Sovietic.
Aﬁrmaţia fostului tovarăş Nichita Sergheevici Hrusciov că „cel din
urmă credincios va ﬁ arătat la televizor, iar Biblia va mai putea ﬁ
văzută doar la muzeu“ nu s-a adeverit. Acum Rusia are porţile deschise
pentru Evanghelie. Poţi proclama Cuvântul Domnului, într-un mod
liber, din Piaţa Roşie din Moscova până la cel mai îndepărtat sat din
taigaua extremului Orient.
Mare ne-a fost bucuria când, în 2007, grupul nostru de 17 fraţi
români, veniţi pentru a predica Evanghelia, a întâlnit în orasul
Nahotdka, o localitate situată la vreo 250 de kilometri de Vladivostok,
fraţi penticostali care Îl slujeau pe Dumnezeu cu credinţă şi cu teamă
sfântă, aşa cum cere Cuvântul Său. Apoi, timp de două săptămâni cât
am stat atunci în Rusia, pe tot parcursul drumului până la Habarovsk,
Birobidzan şi Komsomol’skna Amur, locul cel mai îndepărtat
vizitat de noi, aﬂat la 2500 de kilometri de Vladivostok, am întâlnit
biserici penticostale vii. M-am întrebat atunci cine a adus Cuvântul
Domnului în acele locuri atât de îndepărtate. Mai târziu am aﬂat că
Dumnezeu s-a folosit de fratele Ivan Voronaev ca să aducă în 1921
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ﬂacăra Rusaliilor şi în Rusia, ţara care avea nevoie de focul sfânt
al Duhului lui Dumnezeu. Fratele Ivan Voronaev, după ce a lucrat
neobosit, predicând Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu însoţită
de puterea Duhului Sfânt aproximativ 10 ani, a fost apoi arestat
şi a petrecut 28 de ani în Gulagul sovietic pentru că Îl iubea pe
Domnul Isus Cristos şi predica salvarea omului din păcat prin jertfa
mântuitoare de pe Golgota. Dar peste tot pe unde a ajuns fratele
Voronaev împreună cu colegii de suferinţă, deportaţi de comunişti,
au dus cu ei ﬂacăra Rusaliilor. Astfel s-a aprins Focul Duhului Sfânt
în fosta URSS.
Bucuria mea este de nedescris că în sfârşit cartea Mesagerul Cincizecimii
a fost tradusă în limba română şi a văzut lumina tiparului. Această
carte este un document istoric de mare valoare pentru generaţia
secolului XXI, care ar trebui să cunoască cât de mare a fost preţul
plătit pentru ca Evanghelia să ajungă până la noi.
Nu ştim ce ne rezervă viitorul, dar dacă va trebui să trecem şi noi
pe drumul prigoanei, Doamne, ajută-ne să ﬁm gata.
„Fiecaruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se
mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul
tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să ﬁe
omorâţi ca şi ei.“ Apocalipsa :

Cornel Nistor
27 octombrie 2011
Pastor în Biserica Penticostală „Betleem“ din Londra
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PREFAȚĂ

„Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii
şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte
în strălucire de altă stea“ ( Cor. :).

P

refaţăm această carte dedicată lui Ivan Eﬁmovici
Voronaev, personalitate istorică şi un slujitor
binecuvântat al credinţei creştine evanghelice,
om trimis de Domnul Isus Cristos pentru propovăduirea Cuvântului
Evangheliei într-o ţară bolşevică. Sperăm că cititorul va ﬁ motivat
şi îmbogăţit citind-o. Este o carte valoroasă tocmai prin faptul că
oferă cititorilor posibilitatea de a cunoaşte în detaliu viaţa, slujirea
şi suferinţele, pe care le-au avut de îndurat atât Ivan Voronaev, cât şi
mulţi dintre slujitorii apropiați lui. Şi precum o stea se deosebeşte în
strălucirea sa de o altă stea, aşa ﬁecare dintre slujitori este deosebit în
felul său. Contribuţia lui Voronaev la întemeierea Bisericii Creştine
Evanghelice se deosebeşte de cea a contemporanilor săi printr-o
importanţă aparte, care este tot mai evidentă în decursul timpului,
ﬁindcă toate lucrurile își au timpul lor sub soare.
Jertfa măreaţă a acestui om poate ﬁ apreciată cu atât mai mult prin
prisma comodităţii creştinismului actual. Când Uniunea Sovietică a
căzut şi s-au deschis frontierele, mulţi, convinşi ﬁind că aceasta este
voia lui Dumnezeu pentru ei, s-au grăbit să-şi părăsească patria
dezorganizată şi instabilă și au plecat într-un loc mai bun. Pentru Ivan
Eﬁmovici, însă, Domnul a trasat un cu totul alt drum, îndreptându-l în
direcţia opusă. În cele mai întunecate vremuri pentru Rusia, acest om,
ascultând de glasul Domnului, alege să părăsească comodul continent
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American, unde ar ﬁ putut sluji și trăi în linişte, bucurându-se de
bunăstare şi respect, și să se întoarcă în Rusia cu întreaga sa familie.
Conştient de tot ce i se putea întâmpla, el se încrede în Domnul şi
merge în Numele Lui ca să răspândească Cuvântul lui Dumnezeu în
Rusia. Propovăduind în condiţii de viaţă neînchipuit de grele, când
pericolul represaliilor îi ameninţa pe toţi creştinii, el valoriﬁcă timpul
ce i s-a încredințat lui pentru slujire.
Cu siguranţă, acest om va primi şi răsplata de la Domnul Isus
Cristos, după măsura „marginilor, pe care le-a însemnat Dumnezeu“
ca să ajungă până la noi. Fraţii Voronaev şi Koltovici nu s-au bizuit pe
puterea lor în lucrarea propovăduirii, ci s-au încrezut în Dumnezeu
care asigură necesarul răspândirii Evangheliei lui Cristos (vezi
2 Cor. 10:14). Slavă lui Dumnezeu, lucrarea lor a fost continuată
de către cei cărora li s-a transmis cuvântul despre botezul cu Duhul
Sfânt. Lucrarea întăririi frăţietăţii în fosta URSS au continuat-o
după el: G. G. Pohurco, A. I. Bidaş, I. A. Levciuk, V. I. Belîh şi alţi
fraţi binecuvântaţi. Toţi aceştia au plătit un mare preţ, având parte
de suferinţele lui Cristos. La fel ca în primul secol, și ei au purtat
ocara lui Cristos în închisori, lagăre şi deportări: „ei, de care lumea
nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi
prin crăpăturile pământului“ (Evr. 11:38). Biserica dăinuie şi creşte
datorită jertfei lor biruitoare. Domnul a ridicat numeroşi episcopi,
predicatori și pastori, iar astăzi Biserica Lui este răspândita în toată
lumea ca o armată înfricoşătoare sub drapelele ei.
Autorii acestei cărţi au urmărit viaţa lui Voronaev pas cu pas,
adunând documente şi numeroase mărturii ale oamenilor, reproducând
istoria vieţii jertﬁte pe altarul credinţei atât a lui Voronaev, cât şi a
tovarăşilor săi. Nouă nu ne rămâne decât să citim aceste mărturii
valoroase despre o viaţă trăită frumos, adunate în această carte.
Voronaev a primit viaţă de la Domnul şi a dăruit-o fără rezerve Celui
ce poate să înmulţească roadele acestei vieţi. La fel ca alţi slujitori,
se va înfăţişa înaintea lui Dumnezeu aducând cu el în veşnicie rodul
bogat al slujirii sale (Matei 25:20).
Voronaev a călătorit mult prin ţară muncind, în veghere, în
foamete, istovit, adeseori postind, în primejdii din pricina tâlharilor
şi în închisori din pricina propovăduirii Cuvântului lui Cristos,
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sfârşindu-şi viaţa ca martir. Viaţa lui luminoasă s-a stins, împuşcat
ﬁind, iar apoi rupt în bucăţi de câinii păzitorilor, special dresaţi să
sfârtece trupurile sﬁnţilor.
Îi mulţumesc Domnului Isus Cristos pentru fratele nostru Ivan
Eﬁmovici, care rămâne un exemplu de credinţă şi în viaţă, şi în
suferinţă. Noi, urmaşii lui în credinţă, suntem mulţumitori că el şi
tovarăşii lui de slujbă au putut să ne transmită dedicarea lor în slujire
ca un exemplu bun de urmat. Personal, aﬂându-mă acum la sfârşitul
vieţii mele şi uitându-mă la moartea lor de martiri, doresc să le urmez
credinţa, ﬁind marcat în mod special de exemplul lui Voronaev.
Ivan Petrovici Fedotov
Actualul episcop al
Uniunii Bisericilor Credinţei Creştine Evanghelice
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Î

n 1885, anul în care s-a născut Voronaev, Imperiul
Rus se aﬂa într-o aşteptare neliniştită. Acest
sentiment amestecat de îngrijorare şi speranţă nu era
întâmplător. Speranţa cea mult aşteptată întârzia să se împlinească.
Se scurseseră mii de ani de când oamenii au început să spere.
Dicţionarul explicativ al lui Ojegov deﬁneşte speranţa ca
„aşteptarea unei întâmplări fericite, credinţa că lucrurile vor lua o
întorsătură favorabilă“.
Când oamenii trăiau în grădina Eden, nu exista nevoia de această
aşteptare, totul era într-o stare de fericire veşnică. Dar, odată cu
căderea în păcat, fericirea şi bucuria au fost pierdute, ivindu-se nevoia
de speranţă.
Acea stare disperată de aşteptare nu a fost întâmplătoare, pentru
că speranţa nu apare din nimic, ea vine în urma experienţei, în urma
biruinţei în încercări (Rom. 5:4). (Expresia biruinţă în încercări este
tradusă în Biblia rusă ca experienţă. Având în vedere că biruinţa în
încercări este o experienţă importantă în viaţa unui creştin, am ales să
folosesc ambele variante de traducere – n.tr.).
Aplicată pe teritoriul Imperiului Rus, această experienţă capătă
un caracter deosebit în virtutea contextului şi a particularităţilor
acestei ţări. Se poate spune că şi roadele care au apărut şi încă mai
apar (poate unele din cele mai târzii) erau şi sunt deosebite în acel
ţinut. „În vremea aceea se vor aduce daruri de mâncare Domnului
Oştirilor, de poporul cel tare şi puternic, de poporul cel înfricoşat de
la începutul lui, neam puternic care zdrobeşte totul şi a cărui ţară este
tăiată de râuri...“(Is. 18:7). Dar ca să culegi roade, trebuie să mergi în
acel ţinut arid și să arunci sămânţa.
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...Duceţi-vă, soli iuţi, la neamul acela tare şi puternic, la poporul acela
înfricoşat de la începutul lui, neam puternic care zdrobeşte totul şi a cărui
ţară este tăiată de râuri (Is. 18:2b).
Unul din primii „soli iuţi“ care a ajuns pe pământul rusesc a fost,
după părerea multor istorici, apostolul Andrei.
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ÎNCEPUTUL

I

storicul Eusebiu al Cezareii (263-340) scrie
că ucenicii lui Cristos au plecat în toată lumea
pentru a predica Evanghelia şi că apostolul Andrei
s-a îndreptat spre regiunea sciţilor. Există şi alte mărturii despre
propovăduirea creştinismului în Europa de Est, cum ar ﬁ scrierile lui
Tertulian (în jurul anilor 160-240), Atanasie din Alexandria (a murit
în 373) şi ale lui Ioan Gură de Aur (347-470). Faptul că apostolul
Andrei a misionat printre sciţi este menţionat în cronicile lui Epifanie
al Ciprului. Iată şi câteva citate: „Zăpezile Sciției sunt topite de focul
credinţei“ (Ieronim), „Andrei i-a îmblânzit pe sciţi prin predicile sale“
(Eucherius din Lyon, a murit în 449).
Cronicarul Nestor aminteşte în scrierea sa că apostolul Andrei,
mergând de-a lungul Niprului, a ajuns la locul unde mai târziu se va ridica
Kievul şi a vorbit astfel ucenicilor care erau cu el: „Vedeţi voi dealurile
acestea? Iată, pe aceste coline se va aşterne harul lui Dumnezeu şi se va
întemeia o mare cetate, iar Dumnezeu va ridica aici multe biserici.“
În coloniile romane de pe malurile Mării Negre învăţătura
creştină a pătruns destul de devreme. Totuşi, în a două jumătate a
secolului al IX-lea, pe teritoriul Rusiei răspândirea creştinismului a
fost nesemniﬁcativă.
Cum a fost acea perioadă pentru sămânţa semănată aici de către
apostolul Andrei şi urmaşii săi? Nouă secole nu este puţin. Cum au
trăit aceşti oameni, care primind vestea cea bună, pentru mulţi ani au
rămas în afară atenţiei cronicarilor?
Cu certitudine putem spune că munca evangheliştilor nu a rămas
zadarnică. Umblarea unui apostol a lui Cristos călăuzit de Duhul Sfânt
prin ţinuturi sălbatice pline de primejdii nu putea să rămână fără rod.
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INSTAURAREA CREŞTINISMULUI
ÎN RUSIA KIEVEANĂ

P

atriarhul
Constantinopolului,
Fotie,
în
scrisoarea sa către bisericile subordonate din
zona răsăriteană, în anul 875, remarcă reuşitele
ortodoxiei, consemnează botezul Rusiei Kievene şi întemeierea
Bisericii în timpul conducerii lui Ascold. Printre altele el scrie: „Nu
doar bulgarii s-au convertit la creştinism, dar şi acel popor care se
deosebea prin sălbăticie şi duritate, aşa-numiţii ruşi. Cucerind
popoarele învecinate, ei au devenit încrezuţi şi au ameninţat până şi
Imperiul Roman. Dar acum şi ei, schimbând vechea lor religie păgână
în favoarea curatei învăţături creştine, s-au unit cu prietenii noştri
loiali, chiar dacă nu cu mult timp în urmă ne jefuiau cu obrăznicia
lor binecunoscută. Acum ard de o sinceră dorinţă după credinţă, au
primit pe păstorul (arhiepiscopul Mihail) şi respectă sârguincios toate
cerinţele credinţei creştine.“
La botez, Ascold primeşte numele creştin Nicolae. Mai târziu
acest lucru a fost conﬁrmat de către nepotul împăratului bizantin
Constantin al VII-lea Porﬁrogenetul. După cum spune legenda,
arhiepiscopul Mihail a fost primit la Kiev cu respect. Preoţii păgâni au
cerut un semn: dacă Evanghelia aruncată în foc nu va ﬁ mistuită, toţi
vor primi credinţa creştină. După ce arhiepiscopul s-a rugat, sulul cu
Sfânta Scriptura a fost aruncat în sobă. Când focul s-a potolit, sulul a
fost scos din sobă nevătămat, nici măcar ciucurii de la şnurul cu care
era legat nu au fost atinse de foc.
La mijlocul secolului al IX-lea, în Europa de Est s-au format două
state slave: Rusia, cu centrul la Kiev, și Slavia, cu centrul în zona Staraia
Ladoga, unde s-a stabilit dinastia normandă. Fondatorul acestei
dinastii a fost Riurik din Upsala care a murit în 879, lăsându-şi tronul
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ﬁului său, Igor, încă neajuns la vârsta majoratului. Conducerea a fost
preluată de tutorele său, Oleg. În 882, acesta porneşte într-un atac
militar împotriva Rusiei, cucereşte Kievul şi-l omoară pe Ascold, şi se
proclamă conducătorul statului reunit al slavilor. Astfel păgânismul
ajunge din nou la putere în Kiev.
În 944, cneazul Kievului, Igor, încheie un tratat cu Imperiul
Bizantin. Textul tratatului conﬁrmă că în Rusia Kieveană atât
creştinismul, cât şi păgânismul coexistau, populaţia ﬁind împărţită
între cei botezaţi şi cei nebotezaţi. Tratatul prevede pedepse diferite
în funcţie de credinţa inculpatului: de la Dumnezeul creştinilor şi de
la dumnezeul păgânilor (zeul Perun). În acelaşi tratat este menţionată
catedrala SF. ILIE din Kiev.
Cneazul Igor si-a pierdut viaţa în timpul colectării tributului de la
drevliani şi este urmat la tron de soţia sa Olga. Aceasta se converteşte
la creştinism în 965 şi conduce statul în calitate de tutoare a ﬁului său
minor Sveatoslav. În 956 Olga a fost primită la Constantinopol de
împăratul bizantin Constantin Porﬁrogenetul. Între membrii suitei se
aﬂa prezbiterul Grigori. Acesta a oﬁciat ceremonia de înmormântare
a Olgăi în anul 969. Credinţa creştină a Olgăi a avut o mare inﬂuenţă
asupra nepotului ei, Vladimir, viitorul cneaz al Kievului.
În anul 969, conducerea statului cu capitala la Kiev trece în
mâinile ﬁului lui Igor şi al Olgăi, cneazul Sveatoslav. Acesta porneşte
persecuţia împotriva creştinilor care a durat până în anul 972.
Creştinii erau făcuţi responsabili până şi pentru eşecurile militare.
Cei care refuzau să aducă jertfe idolilor erau executaţi, nu a fost
cruţat nici măcar fratele de sânge al lui Sveatoslav, Gleb. La porunca
lui Sveatoslav au fost distruse două catedrale construite de mama sa,
Olga, peste mormântul lui Ascold – catedrala SF. SOFIA și catedrala
SF. NICOLAI. Pietrele de la catedralele distruse au fost folosite la
construirea templelor păgâne.
În anul 977, un nou cneaz al Kievului, Iaropolk, primeşte ambasadori
ai papei de la Roma care încercau să instaureze creştinismul în Rusia
Kieveană sub tutela Bisericii Catolice.
În anul 980, pe tron urcă ﬁul nelegitim al lui Sveatoslav, Vladimir.
La începutul domniei lui, Vladimir devine liderul grupării anticreştine,
înﬁinţează un nou Pantheon păgân, care unea şase zei păgâni. Aceşti
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zei erau consideraţi zeii triburilor slavilor de est: polianii, drevlianii,
dragovicii, severienii, crivicii și slovenii. În afara zeilor ploii, vântului
și vegetaţiei, în Pantheon mai erau idolii zeilor împrumutaţi: zeul
iranian al soarelui, Hors; zeiţa triburilor ﬁnice de pe regiunea de
nord a Volgăi, Mokoş; zeul lituan al fulgerului, Perun. Unind aceste
zeităţi născocite de imaginaţia omenească într-un singur Pantheon,
Vladimir încerca să unească Rusia în jurul Kievului. Zeul suprem a
fost numit Perun. În templele păgâne erau aduse ca jertfă nu numai
animale, ci şi oameni. Astfel au fost executaţi doi creştini neguţători
Ioan şi Feodor.
Dar în anul 986 se întâmplă ceva extraordinar: cel care avea
reputaţia unui păcătos înrăit, capabil de orice mârşăvie, minciună,
trădare, adulter, beţie, fapte josnice – până la crimă împotriva fratelui
său și violarea ducesei Rogneda sub ochii părinţilor ei, cneazul
Kievului, Vladimir, începe să simpatizeze cu religia monoteistă. La
Kiev sunt chemaţi mai mulţi misionari: reprezentanţii islamului din
regiunea bulgarilor de pe Volga, ai catolicismului din Germania, ai
ortodoxiei din Imperiul Bizantin şi ai iudaismului din Hazaria.
Pe coasta de nord a Mării Caspice se formează hanatul de Hazaria,
constituit din refugiaţii din Israel, cucerit şi distrus de romani în luna
septembrie a anului 70. Prăbuşirea Templului a risipit evreii prin toată
lumea. Atunci când cneazul Vladimir era în cumpănă, alegând religia
oﬁcială pentru statul rus, acest fapt istoric l-a făcut să se îndoiască de
adevărul religiei iudaice. „Dacă Îl slujiți pe Dumnezeul vostru cum
se cuvine și vă închinați înaintea Lui în mod corect, atunci de ce
v-a izgonit de pe pământul strămoșilor voștri? i-a întrebat cneazul
pe ambasadorii din Hazaria care doreau instaurarea iudaismului în
Rusia.
Reprezentantul Imperiului Bizantin i-a explicat într-un mod
foarte sistematic credinţa creştină, povestindu-i evenimentele biblice
de la Adam până la prăbuşirea Ierusalimului, explicându-i prorociile,
sensul jertfei lui Isus Cristos şi cea de-a doua venire a Lui, arătându-i
tablouri cu imagini despre Judecata de Apoi şi demonstrându-i
răspândirea creştinismului printre alte popoare din lume. I s-a
propus să se boteze. Răspunsul lui Vladimir a fost că mai aşteaptă.
În următorul an sunt trimişi nişte ambasadori din Rusia în regiunea
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Bulgariei de pe Volga, Germania şi Imperiul Bizantin cu scopul de a
studia ritualurile bisericeşti. Ambasadorii au căzut de acord că felul
bizantin le-a plăcut cel mai mult.
După cum scrie în „Relatarea vremilor străvechi“, în anul 988,
cneazul Vladimir, folosind sfatul unui preot-trădător (transmis cu arc
şi săgeată), închide conductele de apă subterane ale oraşului Hersones,
cucerind astfel oraşul. După aceea Vladimir cere împăraţilor bizantini
Vasile al II-lea şi Constantin al VIII-lea să i-o dea de nevastă pe sora
lor, Anna. Cei doi împăraţi au consimţit, condiţionând însă această
cerere a lui Vladimir de primirea botezului. Ei o conving pe sora lor
să se mărite cu Vladimir şi o trimit la Hersones. Dar Vladimir n-a
vrut să intre în catedrala ortodoxă pentru ritualul căsătoriei. Dintr-o
dată însă Vladimir a început să aibă probleme cu ochii şi şi-a pierdut
vederea. Anna l-a sfătuit să primească botezul ca să se însănătoşească.
Ascultând de sfatul ei, Vladimir se botează şi îşi recapătă vederea în
mod miraculos.
Noul cuplu se întoarce la Kiev împreună cu acel preot-trădător
Anastas care l-a ajutat să cucerească şi să jefuiască oraşul. Vladimir
aduce cu el pradă de război: obiecte bisericeşti, icoane, două altare
de aramă, patru statui de aramă, moaştele lui Clement (papa de la
Roma) şi ale ucenicului său, Tit.
La Kiev, Vladimir desﬁinţează Pantheonul păgân, înﬁinţat
tocmai de el. A doua zi, după porunca lui, populaţia Kievului începe
să ﬁe botezată în râul Poceaina. După aceea, Vladimir porunceşte
construirea catedralelor creştine în locurile unde fuseseră templele
păgâne, slujitorii pentru acele catedrale ﬁind aduşi din Herson.
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