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fiia şi necesitatea Misionarismulti 
De: Dr. Grigorie Comşa . 

Episcopul Aradului. 

Vicisitudinile şi adversilăţile timpului de azi se : 

caracterizează prin o luptă organizată împotriva spiri- 
tului omenesc purilicat şi înăljat prin crucea lui Hristos. 
Apelul la forțele preoțimei trebue să fie puternic pen- 

trucă forțele oculte sunt adunate la muncă peniru a 

răsturna edificiul lui Hristos. Forţele anti-creştine, atee, 

comuniste, trancmasonice se concentrează pe aceiaşi 

linie de luptă şi asifel e vorba că birueşie credința 

sau necredinţa, ordinea sau anarhia, dreptul sau forla, 

Hristos sau Veliar, Dumnezeu sau Diavolul, Cerul sau 

iadul? | 
In asemenea împrejurări eu vă chem la luptă ca 

să biruiţi. Eu vă învil să nu decepționaţi, să mergem 

înainte, făcând toate eforturile, ridicându-vă fruntea şi 

zicând lumii de azi: nu te lăsăm să cazi în ţărână» 

ci te ridicăm la treptele Mântuitorului. 

Despre poporul noslru românesc un scriitor fran- 

cez, Lucien Romier, care în 1951 a fost în Sibiu, Cluj, 

Maramureş, laşi, Chişinău, a spus că este lucid, critic, 

senzual, amator de viaţă bună şi veselă!), Noi suntem 

chemali a arăta că poporul nostru este religios nu nu- 

mai prin tradiția patriarhală a satului, ci şi prin edu- 

caţia şi instrucţia religioasă. 

1) Adevărul Literar din 7 Febr. 1932. 
4*
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"DI profesor universitar Mihail Ralea spune că po- 
porul nostru nu e religios, fiind prea înzestrat cu simi 
critic şi lipsindu-i respectul către cele sfinte, căci 
Românul înjură şi cele stinte şi îi place zeflemeaua. 
De aceea noi slujilorii Altarelor avem datoria să cău- 
tăm remedii iață de toate relele. Dumnezeu, când 
Israiltenii rătăcind în pustie au ajuns seloşi la apa 
amară din Mara, la cererea lui Moisi, le-a dat re-: 
mediul: lemnul unui arbust care creştea prin apropiere,. 
aruncat fiind în apă, a îndulcit-o şi poporul şi-a stâm- 
părat setea. Noi, preoţii în mână cu lemnul Crucii cel 
de viață purtător, să mergem şi să îndulcim apa cea 
amară a vieţii oamenilor de azil!!! 

Marele episcop Teodoret zicea: „Au doară un 
bun conducător de oştiri luptă Singur cu armala ina- 
mică ? EL singur înfrânge mulțimea armatei şi îi dis- 
iramă ordinea? Oare nu duce cu sine pe vitejii săi, 
nui aranjază, nu-i îndeamnă la luptă grea şi nu 
luptă cu ei împreună împotriva armatei inamice ? 
Aceasta trebue să o facă beliducele ! Căci datoria 
lui nu este de a ieşi singur pe teren, lăsând pe vi- 
tejii săi să lâncezească sau să doarmă, ci trebue să 
fie cu ei, să-i însuflețească şi îndemne spre a fi la 
locul lor şi să ţină echilibrul ordinei şi al curajului, 
tie lupta cât de dârză. Aceasta este şi datoria slujito- 
rilor Bisericei, precum zice Apostolul în epistola sa că- 
tre ceice au crezut: „Imbrăcaţi-vă întru toate armele 
lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva meşteşugirilor 
Diavolului“. (Efes 6 v 11): | 
„Fericit aş fi eu, episcopul eparhiei Aradului, dacă 

Dumnezeu m'ar învrednici să fiu adevărat beliduce or- 
todox al sufletelor româneşti şi: mai fericit sunt să vă 
numesc, pe voi preoți, viteji, împreună luptători <u mine... 
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Fericiji sunteţi D-Voasire, lineri sludenți în leolo- 
gie, veniţi să vă pregătili peniru a păstori nu peste 

mult timp biserica lui Dumnezeu. Fericiţi sunteţi Prea 

Cucernici preoți, veniţi la acest curs, dacă în fiecare 

clipă a chemării voastre aveţi conşliința împăcată că 

vă faceji datoria. Impăcarea conştiinţei mele o caul şi 

eu venind să deschid cursul misionar al anului 1931 
Imi reamintesc cuvintele Sf. Apostol Pavel adresate 
preoților din Efez: „Drept aceea luați aminte de voi 
şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v'a pus pe 
voi episcopi, ca să păstorii biserica lui Dumnezeu, 
care o a câştigat cu sângele său“. (Fapte 20 v 28). 
Caâlă sfială trebue să fi avut marele Apostol când a 
grăit aceste cuvinte! 

Câtă grije de suflete lrebue să îi puriat toli oamenii 

cei sfinţi ai lui Dumnezeu, cari s'au ocupat cu păslo- 
rirea sufletelor. Câtă îmaginaţie plutea în sufielul lui 

Grigorie de Nazianz, care spunea că lucrările pastorale 

ale preotului sunt mari şi sfinte. El zicea că păstorul 

de suflete irebue să fie medic şi mire conducător al 

suiletului călre Hristos, că păstorul sufletesc trebue să 

fie pictor şi educator de suflete creştine. losn Gură 

de Aur zice despre puterea preotului că este divină : 

„Eu am creiat cerul şi pământul. dar ţie preotule, îţi 

dau puterea de a schimba acest pămân! negru şi înlu- 

necos într'un cer senin şi strălucitor“. Acelaş sfânt 

părinte arată însă şi răspunderea celor încredinjaţi cu 

păstorirea sufletelor. Sf. loan Gură de Aur comentează 

textul dela Evrei 15 v. 17, zicând că preolul va avea 

să dea seama penlru toţi, cari îi stăpâneşte: femei, 

copii şi bărbaţi.!) Grigorie Cel Mare zicea: qui summa 

  

! ) Hrisostom: Explicarea Epistolei către Ebrei. Trod: de 

Teodosie Athanasiu. Bucureşti 1925 p. 385.



docel, summa demonstrare debel.!) Dacă celce învaţă 

cele înalie trebue să dea pildă înaltă, atunci adevărul 
acesia are valabilitate :şi pentru noi, ortodeşii de azi: 

Noi, cârmuitorii de azi ai sufletelor, să ne dăm seama 

că nu suntem prooroci neaveniţi, cari ne ducem învă- 
țăturile în meleaguri slrăine. Dacă în grija pentru mân- 
fuirea sufletelor avem nevoe de misionarism, să nu ne 

grăbim a accentua mereu că fiecare preoi este mi- 
sionar în Îparohia sa, căci aceasla înseamnă pur şi 

simplu a amesteca pasloralia pe de-a întregul cu mi- 
sionarismul. 

Să vedem deci înainte de toale ce este paslo- 

rația. Ea cuprinde acele lucrări bisericeşti prin cari 

cu ajulorul preotului se comunică, se împărtăşesc sufle- 

telor puteri suprafireşti, cari nimicesc moarlea şi pă- 

catui, stabilindu-se cea mai desăvârşilă armonie între 
Dumnezeu şi sufletul omului.?). Prin Calihetică şi Omi- 
letică învăţăm pe creştin, apoi îl sfințim (Studiul Litur- 

ghicei) şi îl cârmuim (Pastorala). kuncliunile cârmuirii 

sufletelor suni de patru feluri: 
0) Apărarea turmei. La hirotonirea preolului, când 

se dă darul duhovniciei, arhiereul se roagă ce noul 
preo! neîncelat să lucreze poruncile Domnului, ca lupii 

cei împolrivitori să nu-i răpească suflelele. Ori, noi 
şlim că e greu a siabili dacă un suflet este sau 
nu răpil. Căci noi judecăm 'după atitudinea indivi- 
dului față de cultul divin şi față de sfintele taine 
şi nu cunoaşiem totdeauna fondul sufletesc ! Pe de 
altă parie impolriva lupilor răpitori nu toți păstorii dau 

lupte, ori dacă o dau nu o dau la limp. Aici mijloa- 
cele pastorale ordinare, obicinuite, nu mai ajută. 

*) Dr. Comellas Krieg: Wissenschafi der Seelenleiiang- 
Preiburg. im B. 19:19 p.6;. 

*) Krieg p. îd.
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b) Un alt act sl cârmuirii sufletului esle cerce- 
tarea celui rălăcil. Păcatele irupeşii şi sufleleșii, rălă- 

cirile de ordin religios şi moral, cer împerios ca sul. 

lelul să fie salvat, reintegrat în raporiul su normal cu 
Dumnezeu, căci Dumnezeu voeşie ca toli oamenii să 

se mânluiască şi la cunoşiinia adevărului să vie. (|. 

Tim. 2 v. 4). Cât de mărej este a lua ca punci de 

plecare parabolele cu oaia cea rătăcită și drahma cea 
pierdută (Luca 15 v. 4 —10). Ce admirabil este apoi 

a cunoaşie că prin pastoraţie poll plania daruri supra 

fireşti şi în sutletele rătăcite, făcându-le să vadă mai 
bine cu ochiul minţii chiar și lumea naturală. 

Numărul celor rătăciţi şi necercelaţi de preoi 
este azi mare şi dacă credem că prin mijloace pas: 
torale obicinulle recâșiigăm lerenul, ne înselăm. Lă. 

sând pe iiecare preol în parohia lui, în izolarea lui, 
esle cu neputinţă îndreplarea. 

c) În al treilea rând să avem în vedere că func- 
jiunile păstorului de suflele urmăresc adâncirea vielii 

religioase, renașterea omului prin plantarea roadalor 
mântuir.i în suflei!). In înțelesul acesta şiiinia Teologiei 
Pastorale este tolalitatea lucrărilor de regenerare a 
sufletelor prin Hrislos şi Duhul Sfânt. Regenerarea 
compleclă a sufletelor nu este ajunsă încă şi nu poale 
fi ajunsă numai prin mijloacele de până acum. Fireşie 
că mijloacele pastorale rămân aceleaşi, dar diferă me- 
toda lor de pregătire şi aplicare şi irebuesc adăogile 

mijloacele misionare. 

d) Cel regenerai are neroe de zidire continuă ca 
să nu recadă. El ere nevoe să crească întru Harul şi 

cunoştinia Domnului lisus. (Il. Petru 3 v. 18). „Cu câl 

este credința mai prolundă în rădăcinile el, şi dragoslea 

1). Rrieg: p. 14. “ . -
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mai lemeinică, cu atât mai curând vom ajunge la 

unirea credinţei 'și a cunoştinței Fiului lui Dumnezeu. 

(Etes. 4 v. 151). Multă muncă trebue peniru păstrarea 

unei vieţi religioase şi pastorația nu ajunge. 

După ce am cercetat pe scurt cele patru func- 
țiuni principale ale cârmuirii sufietelor, să vedem oare 

s'au epuiza! la noi toate mijloacele pastorale, cari ne 

siau la dispoziţie?! Pastorajia individuală a copiilor, ti- 

neretului, bărbaţilor, femeilor, bătrânilor, a sătenilor, a 

servitorilor, muncitorilor, a militarilor, a bolnavilor, să- 

racilor, a indiferenţilor, a convertiţilor, alcoolicilor, etc. 

se face, dar rezuliatele nu sunt cele mai ideale. Bise- 

rica noastră luptă pe frontul sufletului fiecărui credin- 
cios, dar îngrijirea tuturor grupurilor individuale cere 
încă mult. A păsiori pe ţăran, pe muncilor aşa fel ca 

tiecare să fie conştieni de chemarea lui şi să se de- 

săvârşească, este idealul spre care tindem, dorind ca 

lineretul să fie ascultălor, ca sexele să-şi cunoască 
chemarea lor, ca intelectualii să sprijinească mai efectiv 
biserica, jerifind, ca ori şi care credincios simplu să-i 

aibă pildă, Acestea cer mai multă muncă, metode noi. 

Cât privește grija bisericei noastre de sufletul colecti- 

vităţii, prin desvoltarea de virtuţi şi deprinderi bune în 

tamilie, se face toarle mult. Se pregătesc mirii prin 
catehizajie, se combate concubinajul şi divorțurile ! Tot 

prin pastoraţie colectivă se cârmuește viaţa parohială 

prin slujbele duminicale, apoi preotul bun foloseşte 
ocazia de a face pastoraţie colectivă îndemnând pe 
credincioşi să se spovedească şi împărtăşească mai 
des; la cununii, la înmormântări are bun prilej a face 
pastorajie colectivă, Preotul bun combate moravurile 
siricăcioase: pelrecerile vinovate, cinematograful cu 
filme desiructive, înjurăturile, scăderea populaţiei, al- 

') Krieg: op. cit. p. 47—48



— 9 — 

coolismul etc. Preolul bun va colabora la aclivitatea 

cullurală a satelor etc, etc. 

Dar cu toală pastorația individuală şi colectivă 

care se face, noi avem nevoe de o lucrare şi acliune 

care să lrezească lumea din indiferentismul religios, să 

irezească şi suslină sentimentul religios amorţil, să 

apere moravurile bune, în familii, la indivizi, salvând 

pe cei căzuţi, controlând tineretul, lupiând împotriva 

beţiei, concubinajului; avem nevoe de forțe pentru 
conirolarea educaţiei copiilor, peniru readucerea la 
biserică a celor înstreinaţi, îndemnarea lor să se 
împărtășească cu sfintele taine, combalerea secle- 
lor, îngrijirea sistematică, adică organizată a săra 

cilor, bolnavilor etc. Intr'o revistă germană am cilil 
următoarea întâmplare: Mai mulți lucrători minieri lucrau 

într'o mină de cărbuni. Un huruit prelung se auzi fără 
de veste acolo. Mai multe blocuri de piatră câzură în 
mina de cărbuni, astupând calea muncitorilor, cari 

aşteplau strâmtoraţi să fie salvaţi. Ei nu pol face nimic, 
chiar puleri uriaş: să aibe. Numai din afară le pulea 

veni salvarea, cum le-a și venil!). 

Am spus pilda aceasta penirucă ea se potriveşte 

la stările creştinismului de azi. Creștinilor de azi li-s'a 
spus destul în predici şi prin alte mijloace pastorale 

să se libereze de legăturile păcatului, dar admonestă- 
rile acestea erau de natură a ne arăla că singuri nu 

ne vom pulea salva. Numai de sus ne poate deci veni 

salvarea. Duhul lui Hristos trebue să se coboare înire 
noi. Simţim că puteri divine avem în noi, dar ele siau 

neacumulate, neorganizate, căci parecă o pialră mare 
de hotar s'a aşezat înlre noi, prăvălindu-se din necu: 

1) Lebensfragen beaniworltei fiir moderne Menschen. Slult: 

gari 1950 Nr. 5.p.2.
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noscut drepi în mijlocul nostru, ca să ne izoleze, să 

ne ânihileze forțele, osândindu-ne la sterilitate. 

Vrăşmaşii bisericei noastre pare că văd cum se 

bucură, crezând că noi în adevăr am capilulat şi nu 

văd că în zările vieţii noasire ortodoxe de azi ioi mai 

mult lucesc razele misionarizmului. Şi acum că am 
ajuns la acest cuvânt evocator de noui forțe şi energii, 
să-mi îngăduiţi a vă istorisi ce a făcut odată proprie- 
farul unei turbine de apă! El lăsase apa să curgă 
neabătută şi neconcentrată multă vreme, iar apoi a 

consiruiti turbinele. Cineva l-a întrebat odată văzându-l 

pe proprietar: Ce simţi Dia văzând aceasla mare pu: 

tere de apă? Și proprietarul răspunde: Simi că mă 
cuprinde o mânie, când mă gândesc că ani de rândul 
am lăsat neutilizate aceste forţe ale apei. Dar mul- 
țumesc lui Dumnezeu că cel pujin acum am aglomerat 
aceste forţe utile“:). 

Şi noi ne pulem bucura de rezuliatul forţelor 
noastre izolate şi neorganizate, dacă vom avea schinteea 

divină, care să ne îndemne la muncă misionară. Un 

călător, care voia să călătorească, se mira că trenul 
lui nu mai pleacă. Intrebă pe conductor: Domnule, nu 

are apă? Şi acela răspunse: Apă are, dar nu fierbe. 
„Nu era toc de ajuns! Dar noi avem oare focul ne- 
cesar pentru misionarism ?. Unde găsim fozul necesar?! 

Răspundem cu Sf, Scriptură: Mântuitorul zice: 

„Precum m'a trimis pe Mine Tatăl şi Eu vă trimit pe 
voi“. (loan 20 v. 21). A fi trimis de Domnul, înseamnă 

a răspândi voia lui, a lace voia lui, dar aceasta nu 

are limită, căci voia lui Dumnezeu nu este legată de 
loc şi timp. 

Mântuitorul trimite pe Apostoli : „Mergând învățaţ 

') După revisia: „Der Ruf“ pe Ianuarie 1926.
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toale neamurile, botezându-le pe ele în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sf. Duh“ (Mat. 28 v. 19). 

Deaceea zice sfântul Pavel: „Cum vor propo- 
vădui, de nu se vor trimite?“ (Rom 10 v. 15). Deci 

esie vorba de trimitere, de o însărcinare. In înțeles 

general numim misiune o dispoziţie, o măsură oare 
care a autorităţii bisericeşti, prin care cineva este aulo- 
rizat, trimis să exercite o jurisducţie oare-care. Dar şi 
veslirea cuvântului divin tot misiune este. 

In înfeles propriu studiului de faţă, misiunea 
cuprinde totalitatea acelor lucrări pe cari cei în 
drept, adecă misionarii, le îndeplinesc pentru vesti- 

rea cuvântului, în scopul fortificărei credincioşilor, 
a celor şovăelnici şi indiferenți în cele religioase, 
morale; dar misionarism este şi profilaxia împotriva 

conlagiunii ereiice și formarea cadrelor de credincioşi 
conştienţi şi devotaji Bisericei. !) | 

Deci prima lalure a misionarismului privește tre- 

zirea, înviorarea şi redeşteptarea vieţii creştine.?) 

De pildă prin înființarea de comitele misionare 

Oastea Domnului, misiuni poporale etc. se pol ajunge 
scopurile urmărite de aceaslă lature a misionarismului. 

A doua lature este analizarea şi combaterea în: 

vălăturilor polrivnice Bisericei, ceeace iarăş nu se poale 

ajunge numai prin mijloace paslorale obicinuile. Tre- 

buesc mijloace extra-ordinare, şi misionarismul nu esle 

altceva decât pastoraţie cu mijloace exira-ordinare. 
Aici vin în consideraţie de pildă publicaţiile bisericeşti : 

revisle misionare, cum este revista: „Misionarul“, aici 

vin Bibliotecile misionare, cum este: „Biblioteca Creşii- 

1) A Scroznicov în „Misionarul“ din Chişinău Dec. 195 
p. 816. 

- 2) Dr. Grigorie Comşa: In slujba Mislonarismului orlodox 
Arad. 1930p 7.
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nului Ortodox din Arad, Biblioteca Creşiinului Drept- 
credincios din Chişinău etc. 

Tot aici pulem înşira cursurile misionare dela 
şcolile teologice şi cursurile speciale cari trebuesc 

aranjate necondiţionat la centrele eparhiale. Aici vin 
socotite conferințele misionare, studiile speciale etc. 

A treia laiure a misionarismului este reconverti- 
rea rătăciţilor de tot soiul şi vestirea Evangheliei la 

cei cari nu aparlin Bisericei noastre.!) Aici ne gândim 
ls comandamentul cuprins de Mântuitorul în cuvintele: 

„Şi alte oi am cari nu sunt din staulul acesta; şi 
pe acelea Mi se cade a-le aduce şi glasul Meu vor 
auzi; şi va fi o turmă şiunpăstor“ (loan 10 v. 16). 

Aici am ajuns să facem distincţie între misiunea 
externă şi internă, dar înainte de a ne ocupa în amă- 

nunte de acesle feluri de misiuni, ni se impune şi aici 

din nou constatarea: nu mai merge cu concepția că 

fiecare preot e misionar în parohia lui. Cu această 
concepție niciodată nu se va ajunge la o lurmă şi un 

păstor, căci Mântuitorul nu ne-a chemat să ne izolăm 
ermetic în cadrul unei eparhii. Dacă tiecare preot s'ar 
mărgini numai la anumit teritor parohial al său, nici 

odată nu s'ar realiza dorința Mântuitorului. 
Mântuitorul zice celor cari l-au întrebat, unde lo- 

cueşti: „Veniţi şi vedeţi“ (loan 1 v. 358—39). Domnul 
îi chiamă iar nu zice: nu venili că eu m'am izolatii!!! 

Mântuitorul întră în casa lui Lazar şi Marla a 

chemat pe Maria zicând: „Învățătorul te chiamă“ (loan 

11 v. 28). 

lisus merge la Fântâna lui lacob şi învaţă! lisus 
merge cu ucenicii spre Emaus! lisus învață din corabie! 
Este aceasta izolare? Este aceasta limitarea muncii 

1) Scvoznicov: loc cilai p. 876.
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mesianice în senzul cum lac unii preoți de azi, că nu 

voesc să şiie ca alt preot să vie şi să predice şi ac: 

ționeze în parohia lor? ! 

lală graiul Sfintelor Scripturi. El pledează pentr 
misionarism, 

Plini erau de bucurie Magii când au revăzut sieaua, 
care le arăta drumul spre Villeem şi din clipa aceea 
ei n'au mai uilat de lucirea ei.!) Plini de bucurie vom 

fi noi când vom vedea că preolimea întreagă a înțeles 

„rostul misionarismului, 

Deosebirea intre pastorație şi misionarism. 

La încheerea acestei lecţiuni marcăm pe scurt 

deosebirea următoare între pastoraţie şi misionarism. 

„Aclivitatea mântuirii sufletelor nu se mărginește 
numai la grija unui preot față de turma ce i-s'a încre- 

dinjat. Şi mai ales nu se mărgineşte numai la armele 
pastorale de până acum. Se va vedea că misionar poale 

fi oricine, dar păstor de suflete poate ti numai preo- 

tul. Păstor de suflete este preotul pentru cei cari îl 
mai recunosc şi reflectează la serviciile lui, dar misio- 
narul are teren mai vast, față de toți nemulţumiţii; mi- 

sionarul are de scop încreşiinarea în general, dar maj 

ales interiorizarea vieții religioase, adâncirea cugelării 

şi simţirii creştine, sporirea acțiunei creștine, apostola- 

tul faptei. In păstorire avem a face cu oameni cari 

recunosc!autorilatea preolului şi sunt legali de o enorie, în 

misionarism trebue să recunoaştem că munca se dă 

pe un teren mai vast, în cerc mai larg. Misionarismul 

pregăteşte terenul pastorajiei, deci misionarismul nu 

  

1) Kardinai Bertram: Charismen Priesterlicher. Gesinnung. 

Freiburg im. B. 1954 p 24
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are ca scop principal pastorația, ci mai mult vestirea 

mântuirii. Deci pe teren misionar propaganda are rol 

mai accentuat, decât în pastoraţie. Misionarul nu se 

mărgineşie să cunoască şi să traleze o singură enorie; 

căci munca lui se desfășoară înir'un cerc mai vast“,



Misiunea Internă şi Eternă 
Comandamentul Mântuitorului cuprins în Evanghelie 

după loan cap. 10 v. 17. zice categoric: „Şi alle oi 

am care nu sunt din staulul acesia; şi pe acelea Mi- 

se cade a le aduce“ (loan 10 v. 16). Acesi coman: 

dament ca şi cuvintele Domnului: „Mergând, învălaţi 

toate neamurile...“ (Mat. 28 v. 19) ne îndreptălesc să 

vorbim de o misiune externă şi alta internă. 

1. Misiunea exiernă se reteră la păgâni şi la cei 

de altă credință, cum şi la acei abătuji dela dreapla 

credință.!) Misiunea externă are deci ca scop să aducă 

la Hristos pe cei cari nu au avul nici o legătură cu 

El. Misiune externă am putea face noi Românii printre 

mohamedanii şi Evreii din România. Misiune externă 

au făcut mai ales Ruşii, iar în limpul mai nou chiar şi 

în Japonia este o misiune ortodoxă, unde până nu 

de mull era un episcop rus iar acum este un episcop 

sârbesc. 
Biserica ortodoxă a înregislrat în direclia aceasta 

succese demne de laudă. Amintesc numai aclivilalea 

renumitului misionar rus loan Veniaminofi — mai lâr- 

ziu arhiepiscopul Inocenţiu (+ 1872), „cel mai renu mil 

misionar din veacul XIX nu numai al bisericii ruseşti, 

dar al întregii lumi creştine“, apoi Arhimendrilul Ma. 

carie, vestitul llminschi ş. a. lar cu succesul sirălucit 

') 1, P. Sf. Mitropolii Nectarie în discursul său dela Congr. 

misionar. Cernăuţi. Candela Sept. 1930 p. 540.
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înregisiral în misiunea externă de biserica ortodoxă în 

Japonia, nici o confesiune nu se poate lăudă. In capi- 
iala Japoniei, în Tokio, prima sămânță creştină -— spre 
cinstea noastră — a fost aruncală de doi Români ba: 
Sarabeni (din Bălţi): Arhimandritul Anatolie Tihoie şi 
fratele său lacob. Fraţii Tihoie, adâncind porunca mi 
sionară a Mântuitorului, au plecat să răspândească lu- 
mina creștinismului în extremul Orient, alegându-şi drept 
centru de activitate oraşul Tokio. Şi numai peste câiva 
ani (1883), în urma aclivilății lor, comunitatea din Tokio 
numără 1000 de japonezi, cari cerce!au biserica şi din 
mijlocul cărora lacob, care s'a căsătorit acolo cu o 
japoneză orlodoxă, a format şi un cor bisericesc, exe: 
Culând cântările la serviciile divine. Chiar şi un jurnal 
bisericesc ortodox a spărul peniru Japonezi, având 
schimb şi cu revista din Bucureşti „Biserica ortodoxă 
română“ (Bis. orl. a. XII.) 

Este dureros să ştim că misionari români exislă 
şi în Madagascar, dar nu ortodocşi, ci un adventist cu 
numele Tolici, iar în Birmania un misionar român baplist. 

Biserica ortodoxă nu este prozelitistă fiindcă nu 
uzesză de mijloace de ademenire şi nici de apucăluri 
şi uneliiri papislaşe, ci foce doar alâ! că încearcă să 
rea lucă în slaul oaia cea rătăcilă 

Catolicismul prin misiunea externă se răspânieşle 
mai ales. Dar la calolici nu se face distincție între mi. 
siune exlernă şi internă. Ei, cu oarecari exceplii, nu- 
mesc simplu misiune ceeace noi numim misiune ex- 
ternă, iar misiunea internă la ei esle considerată ca 
paslorajie. 

li. Misiunea Internă Sub această denumire noi 
înțelegem loată lucrarea în interiorul Bisericei, cu scop 
de forlilicare a credinței, combatere a rălăcirilor cu 

 



— 17 = 

mijloace cari diteră de ale pastoraliei comune. ŞI tre. 
bue acum să folosim mijloace exiraordinare, căcl ce 

era sslul odată şi ce este azi. In foaia „Cârânt Mol- 
dovenesc“ dela 7 Febr. 1932,ce apare în Chişinău, 

vedem oglinda salului vechiu sub aspect religios: 
In dreapis, gospodarii la rând, unul după altul 

după bătrânețe In spatele lor gospodarii mal îinerl, 

însurăfeii după. dânşii şi apoi băielanii şi băeţii în a: 

ceiaşi rânduială. 

In stânga gospodinele în icunle cu mama preo: 

tease, la rând şi dânsele după anii ce purtau ie care, 

în spatele lor veniau gospodinele tinere apoi felele 

mari după rând, cum au eşii la joc şi copilele în a- 

ceiaşi ordine. 

Până în fund la uşă, în pridvor, până afară, la 

scări, salul umplea Biserica, Dumineca şi sărbătorile 

In faţă nu mai rămânea loc de cât penlru icoana 

Stântului din ziua acele, peniru închinare la icoanele 

din preajma Allarului şi peniru cântărelii de la cele 

două strane, din dreapta şi din stânga Uşilor împărăteșii. 

Preotul întărit dela tăria credincioşilor adunați la 

un loc, insufiețindu-se de Sus. pornia slujba Dumne- 

zeiască, ne însullejiam cu toții, ne simliam una, to! sa- 

tul, şi cu toții ne înălțăm cu inima până la Dumnezeu. 

Tată]. Aşa era salul la Biseiica împodobită cu purle- 

rea de grijă a tuturora şi ea ne cuprindea, petoli, Du. 

minicile şi sărbălorile. 

La sfârşiiul slujbei venia curântul Preotulul odată 

cu sfânta analoră, pe care o primeam fiecare În a. 

ceiaşi rânduială, cu care siăleam înainiea Dumnezees- 

cului praznic. 

lar cuvântul acele, predica de astă-zi, nu era nici 

lungă şi nici curânt de om lar căra cuvântul 

GENMRALĂ 2 
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numai, care se ridica până la înțelepciunea însăşi, şi 
care isvora din înțelegerea şi iubirea dintre oameni, 

Uşuraţi oare cum din strânsoarea nevoilor şi a 
necazurilor, care nu erau mai mici, ca cele de acum. 
Inmuiaţi cu inima prin aflarea la un loc a satului în- 
lreg, după o săplămână de răzlățire după treburi şi 
alergături, Intăriţi cu puterea Duhului Sfânt, chemat a- 
supra noastră prin binecuvântarea Preotul, par'că eram 
altul fie care dintre noi, când treceam înapoi pragul 
gospodăriei, şi dânsa par'că mai frumoasă, alla par'că 
era şi ea, ori care i-ar fi fost starea, 

lar la voia bună, ce urma şi după amiază cu 
lăulari şi jocuri, în aceiaşi cuviincioasă rânduială, ca 
între oameni de neam ce suntem, tot întreg era satul. 

Aşa era salul — una. Ca şi zidirea Bisericii, al- 
căluită din materiale de multe teluri — una şi dânsa — 
care din veacuri ne chiamă la mângăiere, la înălțarea 
cu sufletul şi la întărirea la toate. 

lar estăzi? Satul este turburat de acţiunea nefastă 
a politicianismului. Omogenilatea de gândire este sfărâ- 
mată. îndoiala religioasă a pătruns ici-colo şi la sate. 
Diavolul lucrează şi slăbeşte credința celor buni, iar 
alţii devin indiferenți. Prin propaganda sectară mulţi 
cad în îndoială şi apoi devin absolut atei. Acesta am 
observat-o chiar la bapţişii, cari deschid calea co- 
munismului. lată ce scrie tot foaia cuvântul Moldo- 
venesc (7. Il. 1932). 

In comuna Corcmaz, jud. Cetatea.Albă, secta 
baptistă, văzând că nimeni nu-i mai stinghereşte pro- 
paganda, a începul să propage ideile comuniste chiar 
şi prinlre elevii şcoalei primare. Aceştia sunt îndemnați 
de baptişti să nu mai asculte de învățători. Baplişiii 
spun elevilor că la școala de stat n'au de învăjat nimic



bun, şi că acolo îi silesc să creadă în icoane şi să-și 

facă cruce, şi aceasta este păcal. Intr'adevăr, în şcoala 

primară există câţiva copii ai bapliştilor cari, de frica 
părinților lor, nu voesc să-şi facă cruce. Când facem 
rugăciunea, în loc să se uite la icoană şi să-şi facă 

cruce, ei se întorc în altă parte, în aşa fel, ca să nu 

vadă sf. icoană. spunând că aşe-i învață părinţii lor. 

Au început să îniroducă în şcoală cărticele de rugă- 

ciuni, în legea baptistă. 

Noi ca învăţători am căutat să înlăturăm aceste obi- 

ceiuri rele. . Am ţinut diferite cuvântări la şcoală, iar 

neobositul preot, la biserică, peniru a întoarce pe a- 

ceşti rătăciţi dela calea greşită ce au apucat Aceşii 

încăpăjinaţi baptişti îndeamnă pe copii să nu mai as- 

culte pe învăjători, cari şi aşa — spun ei — în 

curând o să fie puşi la închisoare, din cauză că nui 

lasă în pace. 

La serbarea dela 24 lanuarie, care este o zina- 

țională, n'au trimis nici un copil la şcoală pentru a 

lua parte la serbare. Aşa, de pildă, o domnişoară în- 

văţătoare ducea fetiţele la biserică în ziua de 24 

lanuarie. 

Intre acele felițe se afla şi o fetiţă a unui baptist, 

fugită de acasă, ca să meargă împreună cu celelalte 
la biserică. Tatăl ei, afiând despre aceasta, le ieşi 
înainte şi îşi luă fetiţa, spunând că aceaslă biserică nu 

este cea adevărată. Conducătorii noştri ar trebui să se 

gândească la vremurile, la cari vom ajange, dacă nu 

se vor lua măsuri contra acelora cari propagă ura 

faţă de şcoală, de biserică, faţă de neamul nostru. 

Astfel de propagandă deschide calea comunismului. 

Mult ne-am înşela dacă am crede că aceste 

unelte străine şi coade de topor primejdiose s'ar pu- 
2%



tea combale cu sistemul de până acum. Dacă rom 
sia cu mâlnile în sân, până ce ne va chema cineva 
la un maslu sau la o înmormâniare, ne-am înşela amar, 

Sub misiune internă vom cuprinde şi acele acle 
de pastorelie, aslăzi moi necesare ca ori când, care 
se ocupă organizal cu cei lipsiţi şi nevoleşi. Creşierea, 
educalia linerelului e din cele mal lrumoase misiuni 
interne. Prin aceasta se pregătesc generalii de oameni 
cum se cade, corecli, cinaliţi. Cercelerea bolnavilor, 
îngrijirea lor esie o misiune de somarilani loarte ne- 
cesară. Astăzi a crea şi a produce spiritul de Jerifă la 
creştini peniru a se dedica îngrijirei bolnavilor esie o 
obligaliune creşiinească de mare Importaniă. 

A crela şi sprijini instilujii şi diferite soclelăţi de 
binefacere peniru a îngriji de ucenici, sărmani, peniru 
nenorocili, de lucrălori, de lemel in pericol de deck 
dere, încă e o frumoasă misiune pastorală. Acesle şi 
mulie aliele vor fi preocupările misionarilor.!) 

Toale acestea cer muncă inlensiră, care lese din 
cadrul preocupărilor unui singur preol, izolat În pa- 
rohia sa. Asilcl vedem că fală cu păcatele și licălo- 
şiile din jurul nosiru se organizează osmenii în as0- 
cliajii creştine. 

Asiăzi arem În Biserica ortodoxă români, urmă- 
loarele Asociaţii creșiine orlodoxe: 

1. Asocialia „Palriarhul Miron“ din Bacureşii, 2. 
Oasiea Domnului, 3. Asoc. „Si. Oheorghe“ din epar 
hiile Sibiului, Aradului şi Chișinăului, 4. Prățimea Nașierii 
lui Hristos, Chişinlu, 5. Frălia creştină ortodoxă „Epts- 
copul Lucian” din Eparhia Romanului, 6. Cercul mk 
sionar „Mitropolitul Ourie”, el Sivdenlor din Chişinăe 
7. Prăga Siântului Ciprian, Asociale a inteleciualilor 

) Dv. Nectarie Collarciue: op că p 342. 
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creştini din Bucureşii (în care s'au înscris mulii Pro- 

fesori untversitari, avocali, scriitori, elc.) şi alele *) 

Cu slle cuvinte viaţa pastorală este depăşită ax 

prin orgenizări creştine, cari trec slera pastorală a unei 

enorii şi a unul preot. Precum aciivilaica exira-şcolară 

a doi naştere la Bănci, cooperalire, Atenee populare, 

socletăți culturale, aşa activilalea exira-paslorală e dal 

naștere unul reviriment fericit în biserica noastră. Până 

şi ziarul politic: Viitorul din Bucureşii s'a sesizal de 

acest reviriment. „Avem asilel acele şezălori rell- 

gioase“ cum suni acele seri de rugăctune inaugurale 

de părintele Chiriculă la Bucureşti cu alți preof şi 

evlavioşi creştini. Cunosc aceasi mişcare, luând cu 

vântul de doub ori la acele şezători, dacă putem folosi 

aces! cuvâni profan. 

Mişcarea părintelui Chiriculă e atras lume multă 

din Bucureşti, din dilerile parohii, deci trece marginile: 

unei parohii. 
Avem Predici și lecturi la Rodio în zilele de 

Duminică; avem o lrumoasă mişcare la Biserica SL 

fie Oorgani din capilală, cu o serie de conferiie: 

despre problema mântulrei. Consielând scesiea, zice 

Petronius dela „Viitorul“: 

„lată alâlea semne bune ale unei renaşieri re 

ligioase, manilesiale prin o eciirilale exira-bisericească, 

lăculă însă sub slânia ocrotire a bisericei creșiine. 

Această religie milieniă și aciiră este un ieao- 

men social, vrednic de-a înleresa pe sociolog şi Pe 

istoricul Umpului. Dar ln alară de semaliicaja ce o 

poale area ca fenomen social, reăgie nouă milileniti 

cale un mare balsam la limp venii ca să vindece ră 

nue ali de mule şi dureroase ale vremei a0asire, 

boala: „Caedinia artedeal” din Roma te dn 1 în 192  
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Fie bine venită viaţa mistică de lângă Biserica noastră“! 
Esle timpul suprem să începem o epocă mai mi- 

litantă în Biserica noatră. Prea mult învăţăm pe oameni 
să se familiarizeze cu ideea morii şi să se desparlă 
de lucrurile acestei vieţi.!) „Viaţa de veci să nu onă- 
dăjduim numai după moarie ca un dar graluii, ci săo 
iacem să devie realitate în toate clipele conştiinţei 
noastre din această viață Să căutăm să stabilim cât 
mai multe fire de legătură cu eternitatea, deja în acestă 
viață, să coborim raiul în sutletele noastre deja aici 
pe pământ, să fim curaţi cu inima deja acum, ca să 
se sălăşluiască Dumnezeu în centrul conştiinţei noastre 
şi să fim părtaşi de cea mai înaltă fericire de a-l vedea 
pe Dumnezeu şi de a trăi cu El într'o neînlreruptă 
comunitate de viaţă deja aici pe pământ.?) 

Biserica noastră irebue deci să.şi creeze cât mai 
mule fire de legătură cu realităţile vieţii, ca nu creştinul: 
să devină negustor, ci negustorul creştin, nu creştinul 
să devină profesor, inginer, agricultor ci aceşiia să 
devină creştini. Advocaţii, meseriaşii să devină creştini. 
Spiritul creştin trebue să străbată toate dome- 
niile vieții noastre. Biserica trebue să fie ocrotitou- 
rea culturii şi a problemelor sociale, iar în pri- 
vința individului ea trebue să înveţe că omul avar. 
ține nu numai ordinei naturale, ci şi celei supra 
naturale. Pe cei lipsiţi trebue să-i mângăe, pe cei 
bogaţi să-i inspire a se pune în serviciul ideilor 
umanilare. Biserica irebue să facă dovadă că prin 

“opere pozilive se găseşte în serviciul ordinei morale3). 
S5 arătăm deci că trăim în o Biserică vie şi 

') Pavel Roşca: Viala Creştină Cluj 1923 p 22. 
*) P. Roşca: op cit. p. 17. 
*) P. Roşca: op. cil. p. 2%.
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luptătoare, în care luptă toți creştinii. Să înlăturăm 

porecla că am ti încropiţi în materialism şi în ritualism. 

Ei bine, spre acest scop să ne luăm sarcina mi- 

sionară a organizării lineretului, care întrece simpla 

pastoraţie de enorie, căci noi preconizăm organizarea 

lineretului pe întreaga Biserică ort. română. Dacă 

ieşind din cadrele vechei pastoraţii nu vom organiza 

tineretul pentru o viaţă mai creştină, religioasă-morală 

şi culturală prin mijloace harnice, prin citirea Bibliei, 

catehizaţie, conferinţe, foi şi broşuri, acest tinerei va 

ii organizat de alţii, cari vor fura suflelul generaţiei 

linere. 

Azi, când în oraşul Detroit din America se 

construeşte o nouă universitate cu 85 etaje, când 

un ziar american are aproape 2000 de oameni în 

serviciul său, să nu lăsăm ca bapliştii să organi- 

zeze tineretul. Ei merg din sat în sat şi suni as- 

cultați ! Intrebatu-ne-am oare de ce noi cu studii 

superioare nu suntem crezuți de toţi cei de sânge 

românesc?! De sigur mai întâi. fiindcă aşteptăm 

ca bolnavul, săracul să vină el la noi! Deci să 

schimbăm metodele! 

Cine nu sprijineşte acțiunea Oastei Domnului se 

va lipsi de multe binetaceri auxiliare ale mânluirii vre- 

melnice şi vecinice. Cine nu sprijineşte acțiunea intre- 

prinsă prin misiunile religioase pentru popor vă line 

departe de Hristos mullie suflete. Misiunile aceslea a- 

rată că prin mijloace simple ale pasloraliei mulli au 

rămas dela spovedire şi cuminecare, mulli au rămas 

concubini, nu mai făceau maslu etc, dar prin misiuni 

s'a produs un reviriment salvator. 

Cine nu organizează comitete d 

obține mult dorita pace; cine nu în 
e împăciuire, nu 

flinţează comitele 

a
r
e
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anisionare, nu are concursul laicilor la combaterea 

sectelor, cercelarea bolnavilor şi săracilor. Ori, noi 
slim că în biserică toli trebue să lupte; fără o biserică 
luptătoare vom cădea pradă uneltirilor sireine şi oculte 
şi vom fi de ocară peniru generaţiile viitoare. Dar fără 
concursul laicilor multe acliuni bune vor lipsi. In cu. 

vântarea din 10 Mai 1931, la deschiderea adunării 

eparhiale, spuneam despre concursul laicilor că ei, prin 

munca lor, pot pregăli terenul pastorajiei și pot asigura 
durabilitatea rezultatelor muncii pastorale. Un laic poate 
ajuta la catechizaie, presă, colportaj, comitetele mi- 
sionare, casele culturale elc. Preojimea se va lipsi de 
un mare sprijin dacă nu va încadra pe laici în munca 
Bisericei. 

loan Gură de Aur zice despre Apostolatul laic: 
datori suntem a griji şi de mântuirea allora Să. 
nâtatea irupească a altora o grijim, deci să grijim 
şi de sănătatea lor sufletească. Dacă Vechiul Te- 
slament (Il. M. 23 v. 4) spune să grijim de an - 
malele altora să grljim şi de sufletul altora. 

Dacă ai Răsil o comoară cu galbeni nu ai 
zice că trebue să o ia aoliul, ci o ai lua tu. Când 
e vorba de păcalele altuia, mare comoară vei găsi 
în sufletul lui dacă ii ajuţi să scape de păcale. 
Deşi nu zice că aceasta și aceasta sarcină să o 
facă preotul, ci ajută şi tu aproapelui. Pe un o- 
sândil | ai scâpa dela moarte dacă ai putea; deci 
scapă şi sufletul lui dela osânda vecinică. (Oastea 
Domnului din 21 ll 1952) 

In acest înțeles zice si Parel: Puriaji sarcina 
unul altuia „(Gal. cap. 6.)“ şi to! în senzul acesta grăeşle 
si. Petru de jerilele duhovniceşti ale laicilor şi de o 
preolie in senz împropriu (|. Peru. 2 +. 5.)



In felul acesta intelectualii noştri vor fi foarte 

utili Bisericei dacă îi chemăm la muncă. lar Biserica 

va scăpa de acuzația acelora, cari fac răspunzători 

numai pe preoți de stările din Biserică. Când o co 

rabie e amenințată de valuri, călătorii toli caulă să: 

ajule ca să salveze situația ei; nimeni nu se cugelă să 

invinuiască pe cârmaciu de negligență! Toţi trebue să 

simtă răspundere în Biserică. Toli trebue să se inte- 

greze în munca pentru neam şi lege. 

Aici ar fi ajuns la încheerea celor dovă leclii ale 

mele la cursul misionar din anul acesia. Şi asilel a- 

pelez acum la înalta înțelegere a preojimei pentru greaua 

ei misiune. Vă îndemn să vă cunoașteli lurma, câle 

sullete aţi luat în seamă şi câte vwau rămas, dar să 

şiiţi că şi misionarismul vă ajulă aici. Trebue să ştiţi 

ca păstori de suflete, dacă credincioşii voştri sunt să: 

raci sau bogali, au o picătură de mângăiere în viață 

sau nu, dar că şi misionarismul le poale da orszăde 

nădejde şi că numai un misionarim bine înțeles ve 

creia institule pentru orfani, săraci etc. Dacă misi- 

onarii streini creştinează şi pe sălbaleci, noi să a" 

vem grije cel puțin de turma ce ni-sa incredințat. 

Preoţii trebue să cunoască firea credincioşilor: suni ei 

blânzi, ascultători, sau cerbicoşi şi relraclari? Prin mi- 

jloacele noastre pastorale, prin predică şi pastoralie 

individuală veţi îndrep!a firea lor, dar să ştiţi că pre- 

dica unui misionar îi poale sgudui spre bine, îi poale 

aduce la cunoştinţă şi la sfintele taine. 

Preoții trebue să cunoască învățăturile Bisericii şt 

să lumineze poporul în privinla religioasă morală, dar 

să şlie că fără misionarism nu poate să salreze iine- 

retul de crâşme, de socielăli rele, dar prin asociații 

mistonare vor fi păzitori al sutletului neamului:
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lubijii Mei! Noi acennluăm mereu puterea tradiţiei 
în sânul naţiunii române. Cu drepi cuvânt tradijia este 
sufletul treculului ampiificat prin noi, ea este experienţă 
şi suferință. „Pentru un popor tradiția e un factor 
de lixare, ea constituind elementul comun în jurul că: 
ruia slau sirânşi membri naliei. Apoi fradiţia asigură 

ordinea, organizarea, coheziunea şi continuitatea cul:- 
turală, datorilă imilaţiei şi memoriei colective. Insem- 
nălatea ei se poale veritica cotidian: sunt parlide po- 
litice, care-şi datoresc viala lungă, culiului tradiţiei. In 
plus tradiţia economiseşte forțele umane, oferind îndi- 

vidului cadre sigure, în care să se integreze“!). 
Această tradiţie la Români e slropilă cu multe 

jacrimi şi suspine. Preolii şi învățătorii satelor ardelene, 
până nu de mult erau omogenizali şi pregătiți pentru 
întelegerea nevoilor neamului. Când conducătorii po- 
litici români veneau în popor, preojii duceau poporul 
în haină de sărbătoare la serbările românești-culiurale 
şi naţionale. Azi — zice un cărlurar şi preot ardelean 
avem chiar preo|i — agenţi electorali, cari nu mai 
au aulorilate decât în faţa [ăranilor de același colorit 
politic. 

Avem [ărani, cu pujină carle, care, îmbălaji de 
agenții electorali ai parlidelor, se cred stâlpii satelor. 
Inaintea lor autorilatea intelectualului din loc nu mai 
există. Şi, nu numai în politică! 

Răul pornit de aici se întinde şi în alle domenii. 
Preotul şi învățătorul, — devalorizaţi ca autoritate prin 
polilica de parlid, — nu mai au cuvân! în irebile ob- 
şteşii ale satului, nici în cele culturale sau economice. 
Nu mai e crezul, nu mai e asculiat, în multe regiuni 

*) Dr S. Bârsănescu: „Misionarism şi Concepiia despre 
lume“. laşi 4951 p 26.



din Ardeal. E deajuns ca preolul să nu fie de aceiaşi 

culoare polilică cu satul, sau o parte din sai, pentru ca, 

bunăoară, să nu se poală ţinea o şezătoare cullurală, 

decât cu scandal. Sau: să nu se poală înfăptui o în- 
tovărăşire economică dacă agenţii politici, ţărani, nu-s 
de culoarea preotului. 

Aşa grăeşte părintele lon Agârbiceanu (Cuvânliul 
din 16 Febr. 1951). Unde eşti preot ortodox român? 

Unde eşii azi? Unde eşii azi? Nu uila că trebue să 

stai mai mult la Aliarul lui Hristos! Păslrai altarele 
vechi, ştergeli-le de praf şi vă închinali lor,a zis dl. 

Octavian Goga cu prilejul promovării sale în doctor 
honoris causa la universitatea din Cluj. ” 

Noi, preolii trebue să alungăm praful de pe al: 

tare. Noi trebue să arătăm lumii de azi, că dacă pă- 

rintele Jackinol, misionarul francez din Orient, în zilele 

lui Februar ale anului acestuia, a pulul împăca pe o 

clipă furia japoneză-chineză, oprind lupta celor două 

tabere, şi dacă tiica moştenitorulului de iron al Suediei 

a intret în slujba misiunei interne a ţării sele, noi pre- 

olii de azi avem tol interesul să întrăm în slujba misiona- 

rismului salvator de gândire creștină, română orlodoxă, 

Voiu ti fericit să mă laud şi în viilor că preoli- 

mea din eparhia Aradului şi-a proteniat zelul ei apos. 

tolic şi duhul ei misionar! Voiu fi fericit să o văd la 

luptă şi în viitor prin misionarism organizat. lubiţi Pre: 

oi, voi v'aji făcul datoria! Inainte deci, înainte! Vom 

fi cei mai mulțumili dacă vom l5so urmaşilor noşiri 

haina misionarismului, precum Ille a lăsat lui Eliselu 

haina făcătoare de minuni. 

Voi, tineri sludenți teologi, înarmali.ră cu armele 
Duhului, luând pildă dela foştii studenți cari azi ca 

preoli ilustrează aliarele. Pregătili.vă pentru opere da-



rabile, pregăliți:vă bine, căci urmează să vă integraji 

înțacliunea comună şi unilară, prin care Biserica orlo- 

doxă română va dărâma unellirile văzute şi nevăzule 

ale vrăjmaşilor şi va îndruma sufletul românesc spre 
zările elernilăţii, 

Cu Dumnezeu înainte ! 

Arad, 16 Febr. 1932 

rigori 
pia: tut,
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