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Prea onoratiloru presbiteri si onoratiloru preoţi, mulţii 
stimatiloru inteliginti si cărturari ai poporului din dieces’a

Aradului:
Daru, salute si binecuventarea nâstra archieresca la anula nou 1879!

!

■ •

Candu omulu cugetatoriu, cu credintia in Diimnodieu • 
si in destinatiunea morala a omenimei, ajunge la * pjinctulu 
de timpu cu care se inclieie cursulu anului vechili; si se 
inccpo anulu nou, atunci mai nainte de tote multiamesce 
lui Dumnedieu, căci l’a ajutatu se ajunga acelu punctu de 
timpu, pre care mulţi dintre omeni, si cliiar dintre cunos
cuţii sei nu l’au ajunsu; apoi ispitindu-si lucrurile sale din 
anulu ce se incliieie, se intreba: daca a inaintatu seu 
nu, cu ceva iu anulu trecutu; adeca: daca in decursulu ace
luia a contribuiţii cu ceva la iutemeiarea fericirei sale, si a 
omeniroi?

;
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Tionendu eu ca insusirea si detorinti’a de omu cuge
tatoriu, cu credintia in Dumnedieu si iu demnitatea suppriora 
a omului, nimenui nu p6te se fie mai propria si mai naturala, 
decâtu pastoriului, si arcbipastoriului sufletescu, ca nime n’are 
se se ispitesca mai multu decâtu pastorii suiletesci, daca in 
anulu decursu si-au implinitu cu zelu, cu consciintia si cu 
succesu bunu cbiamarea? daca turm’a cuventatore a lom a 
fostu bine păstorită, si daca aceea prin aseminea păstorire 
a inaintatu in cele bune si folositdre: in faci’a dilei de 
anulu nou, am urmatu a multiami si eu lui Dumnedieu pentru 
mine, si pentru cei incredintiati mie, dar si a-mi trage seina 
cu mine insumi, nu de pre unu singurii anu, ci despre lucră
rile mele de aprdpe 4 ani, decandu Dumnedieu m’a invred- 
nicitu se devinu in fruntea acestei diecese, se devinu archi- 
pastoriulu vostru»
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Iu urnita acestei esaminariam afiatu, câ lucrările mele 

din centru, cu ajutoriulu lui Dumnedieu, alu sinodului, si 
‘ consistorialul nostim eparcliialu, si alu vostru tuturoru, au

bunu. Doveda sunt: edificarea sifostu insocite de succesu 
prevederea cu professori buni, si cu organisare buna a insti
tutului nostru pedagogico-theologicu, infiintiarea alumneului

60 de elevi cu cele trebuin-noştru, care provede apropo 
' tiose, intemeiarea fondului preotiescu, si procurarea si punerea 

in vietia a mai multom fonduri de stipendie, cari ereatiuni 
tote au menitiunea d’a reversâ binefaceri asupra clerului si 

poporului nostru din diecesa, si d’a li asecurâ unu viitoriu 

mai ferieitu.

•v

•I a

Inse preeâtu este de imbucuratoriu acestu resultatu alu 
lucrariloru ndstre din centru, pre atâlu de pucinu imbucu- 
ratore mi se pare starea lucruriloru afara in diecesa.

Esammandu eu acea stare a lucruriloru, si vediendu câ 
afara de înmulţirea unoru scole, si înzestrarea loru cu dotatiuni, 
si Cu invetiatori si invetiatorese mai bune, si afara de unele

ceva mai insemnatu si

•1

altele imbunatatiri mai menunţe,
demnu de lauda, demnii de sublim’a cbiamare a nâstra a 
preotiloru nn s’a facutu: acuma dupace si asia cu cele din 
centru am mai 'terminaţii, credu a fi sositu timpulu, ca* cu 
inceputulu anului nou 1879, se ne apuc amu mai cu bai- 
batie de partea negrigita pana acuma, si asia se ni concen- 
tramu cu totii activitatea nostra mai vertosu asupra celoiu 
mai necesarie din părţile esterne ale diecesei.

Marturisescu ca vediendu iu t6te părţile diecesei atâta 
- lucru reclamaţii de o necesitate adencu simtita, me cuprinde 

•sfiela si temere, mai vertosu candu me cugetu la neajunsulu 
midilâceloru nostre: totuşi, contau du ca totdeunala ajutoriulu 
ceriului, si la conlucrarea aloru 18 protopresbiteri, a vre-o 
600 de preoţi,si totu atâtia invetiatori, lâ inspectorii şco
lari, si la bunavoînti’a inteligintiei nâstre, si in fine si acum 

; ca totdeuna in vieti’a mea, in deplina • consciintia a chiamarei 
mele, 5mi s.upunn umerii mei vnu numai cu resignatiune, ci
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si cu t6ta bunavointi’a, si acestei sarcine grele, si nu pregetu 
a me apuca si de acesta lucrare obositore.

In restimpulu de aprope patru ani, decandu Dumnedieu * - 
prin votulu fiiloru aleşi ai diecesei acesteia, m’a chiamatu • 
la conducerea ei, am facutu acea esperiintia durerosa, ca 
si cu o parte a poporului nostru, si cu o parte a preotimei 
nostre stârni reu, adeca: nu suntemu la inaltimea greuta- 
tiloru, imprejurariloru si necesitaliloru timpului. O parte a 
poporului nostru de câţiva ani incoce inclinâ multu catra 
decadintia si morala si materiala; apoi firesce liiudu popo- 
rulu elementulii corporalii alu bisoricei, cu elu si prin elu 
incepe a se simţi si dccadinti’a biscricei si a preotimei 
nostre; unu lucru precâtu de durorosu totu pro at'âtu insu- 
flaloriu do ingrigire pentru totu sudetulu de romanu adeve- 
ratu, dar mai alesu pentru prootulu romanu, carele are se fia 
lumin’a lumei si sarea pa montului.

Cumca o parte a poporului nostru merge reu, merge înapoi, 
si înclina spre decadintia, nu trebuo se vi-o spunu eu, nici 
se vi-o dovcdcscu; câci voi cari sunteti mai apropo de elu, 
o vedeţi, si o sciţi din propria intuitiune. Insivo vedeţi cum 

si-vindu unii seu li vendu alţii mosi6rcle
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seracescu si cum 
sale parintesci la străini; insivo vedeţi, si raportaţi inc6co, 
câtu de pucini din poporu se intercseza, la câtu de piicini 
li pasa do biserica si de scola; insivo observaţi cum mulţi 
dintre ai nostrii in desperaliunoa loru se predau lenei, si

mulţime do alte rele, ce

î

;

beţiei, din caro apoi izvorescii o 
accelercza cursulu spre ruina. Ciimca de asemenea iele este 
legata si decăderea bisoricei si a preotimei nostre, e con- 
secinti’a cea mai naturala, si pentru ca eu so ve convingu 
despre acest’a, n’am decâtu a vi osplicâ si la acesta oca- 
siune, necsulu celu intimii reciprocitatea si solidaritatea na
turala intre poporu si institutiunilo sale, intre poporu si
conducătorii sei suflotesci.

Poporulu si institutiunile sale religiose cu clerulu, îes- 
pective cu inteliginti’a ce sta in fruntea aceştoru istitutiuni,

|
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facuimpreuna unu organismu viu, care este Biserica 
viu a a Domnului. In acestu organismu, in acesta Bise
rica viua, poporalii este corpulu, clerulu si respective 

... inteliginti’a este sufle tu Iu seu spiritul u, er idealulu 
;• institiitiunei, religiunea, propriu disu, este moral’a eres- 

tinesca, busoFa umanitatii, steu’a conducatore in vietia 
"pentru binele, prosperarea si fericirea tuturora partiloru. 
Deci cum ar' pute se prospere si se infioresca spiritulu 
unde corpulu este in decădere? Firesce ca aci are’ locu si 

. întrebarea intorsa: cum se prospereze, si se infioresca corpulu, 
seu poporalu, candu spiritulu seu conducatoriu, preotimea 

-sa, nu este la înălţimea cbiamarei, si nu-si implinesce din 
destulu detorinti’a facia de poporu? Si in fine, precum credu, 
aici ar mai incape si a treia întrebare: ore institutiunele 

nostre sunt destulu de bune, si deplinu corespundietore mul- 
teloru trebuintie si corintie ale timpului moderau? Celu 
putinii eu n’am pregetatu a-mi ridică vocea, la sinode, si la 
congresulu naţionalii in acesta privintia, si nu voiu incetă 
a face acest’a pana nu voiu vede mai bine regulate, si mai 
niultu perfecţionate unele dintre institutiunile nostre, mai 
alesu pre cele din sinulu poporului; er pre conducătorii din 
eleni si inteligintia, trebue se-i rogu se nu-mi iee in nume 
de reu repetitele mele provocări, intetiri si molestări in pri- 
Vinti’a acest’a, căci ori unde ar fi caus’a reului, in ultim’a 
analisa ea totu asupra ndstra recade, ca asupra acelora, cari 
sunt spiritulu conducatoriu alu poporului, er vocea publica, 
vocea istoriei, si a lui Dumiiedieu, totu pre noi ne va con
damnă fratiloru protopopi, preoţi si inteliginti, pentru 
acei. poporeni ai nostrii, cari inclina spre decădere. In acesta 
consciintia jace indemnulu meii d’a face totu ce se pote 
pentru ridicarea poporului.

Acest’a este nu numai detorinti’a, dar chiar si in inte- 
reşiilu nostru comunu bine pricepuţii. Unui poporu 
inclina catra decădere, seracie si necasuri, nu-i pasa multu 
nici de legaturile, sociali, de sublimitatea ideiloru de patria,

care
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)\naţiune, libertate; atare poporu nu ambla la biserica, nu-şi 
implinesce detorintiele crestinesci, ba nici cele cetatienesoi, * 
uneori căci nu pote, er alteori căci nu voesce, pentrucă 
simte si nu pricepe necesitatea si folosulu acelora; unu . .v'-l
asemenea poporu nu voesce a contribui la sustienerea bise- -* 
ricei, la sustienerea scolei, si daca este se se deehiare pentru 
una ori alta biserica, atunci elu alege mai totdeuna pre~ 
aceea, care nu cere dela ele nimica, seu care cere mai 
pucinu.

. -1

nu
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f

Intre asemenea imprejurari nu mai incape indoiela, ca 
sufere si vedi’a, si chiar interesulu materialu alu preotului. 
Vedi’a lui sufere, căci preotulu in sine fara poporu n’are 
chiamare si valăre; er in poporu nu are alta valore, si alta 
vedia, decâtu aceea pro care o are singuru poporulu in 
faci’a lumei; apoi vedi’a unui poporu care inclina spre decă
dere, este de totu pucina, este desconsideratiunea, din 
care se vine si conducatoriloru sei o parte proportio-
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nala bunicica, adeca — cea principala! Este lucru prea 
firescu ca prelanga vedia sufere si interesulu materialu alu 
preotului, căci dela asemenea poporu nu pote aşteptă preo
tulu, o remuneratiune demna a serviticloru sale, nici dotare 
corespundietdre, nici macar respunderea promta a celorulalte 
competintie preotiesci.

Yediendu eu, cum disei mai susu, că o parte a 
poporului nostru inclina spre decădere, si recugetandu eu 
acesta stare trista, apoi meditandu si asupra causeloru mai 
de aprdpe ale reului acestuia, a trebuitu se recunoscu cău
şele reului mai vertosu in doue defecte mari, in ne cultura 
si nemoraTa ce 1 oru ce inclina spre reu, ambele 

vede, defecte spirituali, ce -se potu atribui de a drep- 
tulu conducerei cei slabe a poporului.

Nimeni nu afirma, si nu p6te afirmă, că poporulu nos
tru ar ave defecte naturalii, ar fi do tatu maşterii dela Bum- 
nedieu prin mam’a natura, nu, ,ci defectele lui sunt resultate

pe lumea aceştia. Defec-

i
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cum se

'
.

ale crescerei si conducerei lui aici,
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V inlu -neculturei seu neinvetiaturei impedeca pre omu in tote 

întreprinderile lui.. Celu fara căite, oii ca tu de bine dotatu 
' dela fire, nu pote pricepe si judeca ca celu cu carte, nupote 

•tienea cu alţii concurintia Ia lucru, nu i-se scie apretiui 
sporiulu, si a trage folosulu, nu scie vinde nici cumperâ 
cele de lipsa, fara scădere, nu scie câtu se emane după 
dreptu, si câtu detoresce in contributiune, si in alte detorin- 
tio catra stătu, si catra comuna, nu scie cum se-si folosesca 
drepturile, nu scie cum si ce se lucre ca se pota castigâ 
mai multu, si se pota trai mai usioru. Pre elu toti ilupotu 
insielâ câţi voescu, toti ilu potu păgubi intr’unu felin 
altulu, din care tote urmeza neavere, neputintia, necasu, si 
nevoe, cari tote nu potu produce decâtu ratacirea mintii, 
apoi îndoieli despre bunatatea, si dreptatea lui Dumnedieu, 
din care stare a sufletului provine nepasarea si nemo- 
r a l’a, cari apoi impedeca si mai multu pre omu dela înain
tare ; câci acestea ilu retienu dela ori ce întreprindere buna 
ilu făcu de nu-si trimite copii la scola; ilu retienu dela 
cercetarea bisericei; ilu retragu in timpulu lucrului dela 
lucru, in timpulu rugatiunei dela rugatiune, ele ilu impingu 
la locuri rele nemorale, i rapescu pacea si buna intielege- 
rea iu casa si familia, i stirpescu iubirea din inima atâtu 
cea catra ai sei, catra copii, femeia, si rudenii, câtu si catra 
vecinii si compatrioţii sei, ba catra totu ce lumea morala 
recunosce de bunu si frumosu, demnu si sublimu, adeca si 
catra virtuti, si catra izvorulu acestora Dumnedieu! Astfeliu 
nepasarea si nemoral’a instraineza pre omu de Dumnedieu 
si mandatele lui, de darulu si binecuventarea lui!

Ori cine dintre noi recunoscendu aceste rele, trebue se 
se cugete seriosu, diu’a si noptea, la delaturarea loru, si 

. acest’a câtu mai in graba, pana candu ele nu prindu rada- 
cine mai afunde, câci atunci este mai greu de stirpitu.

Fiindu vorba de vindecarea aceloru rele se potu nasce 
doue intrebâri, una: cine se vindece acele rele? 
A dou’a: cum se se vindece ele? Incâtu pentru prim'a.

■
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A-întrebare, nu încape disensiune si indoiela, ca atinsele rele 

trebue se le stirpesca din poporu aceia, cari dupa.chiamarea 
loru sunt cei mai deaprope interesaţi si legaţi de poporu, 
prin urmare binevoitori naturali si amicii poporului, adeca:- . 
preoţii si invetiatorii poporului, crescătorii si conducătorii 
lui spirituali; preoţii bisericei, ca unii ce deodata eu darulu 
si beneficiile preotiesci au luatu asupra-si si acesta indeto- 
rire, apoi invetiatorii poporali cari s’au preparaţii si inga- 
giatu pentru oficiulu d’a cultiva si moralisâ mladitiele popo
rului, spre a-li asecura unu viitoriu mai ferice. In totu casulu 
după natur’a positiunei, dar si după intocmirile sacre a le legii 
mantuitoriului nostru Isusu Cbristosu, preoţii sunt cbiamati mai 
antaiu si mai presusu decâtn toti alţii, a fi invetiatorii si lumi
nătorii poporului. „Mergenduinvetiati 161e neamu
rile" a disu intemeietoriulu bisericei creştine apostoliloru sei*

■i

I
V
}

?!v

In câtu pentru a dou’a întrebare de mai susu, respuu- 
sulu este: ca relele atinse se potu sterpi tocmai numai prin 
c u 11 u r a si m oral a. Adeca: necultur’a se vindeca si se

!

alunga prin cultura, întocmai casi intuuereculu prin lumina, 
ser aci’a se vindeca prin avere, er nemoral’a se alunga prin 
insasi moralitatea, prin religiositate, întocmai ca si morbulu 
prin sanatate, slabitiunea prin putere. Candu apare lumin’a 
sorelui, dispare intunereculu nopţii, candu se aprinde macar 
o lumina'in intimerocu, intunereculu dispare dinaintea luminei 
si din prejurulu ei. Totu aseminea candu se ivesce cultur a 
la unu poporu, la o naţiune, iute dispare intunereculu din 
minte-i, priceperea incepe a lucra, consciinti’a se dest&pta, si 
intra mereu in stăpânire si conducere. Acest’a este calea 
progresului catra mântuire. Prin urmare ori cine voesce se-^ 
riosu ridicarea poporului, trebue se-i dee cultur’a si invetia- 
tiir’a ce o pretinde spiritulu timpului. Căci de ar dâ cineva, 
poporului t6te bunătăţile, de nu-i va dâ cultura prin_, in ve
ţi atura buna, prin morala si religiune, nji-i va face nici unu

fa vom momentanii, după care
.

j-J
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bine tiitoriu, ci numai unu 
urmdza cu atfitu mai grea cainti’a.



Cea mai de frunte chiamare a preotiloni li o definesce 
sant’a evangelie c&iidu li dice: „mergendu invetiati t6te 
nemurile‘\ De aci ei sunt detori a invetiâ pre poporu in 
totu timpulu la tote ocasiunile, in si afara de biserica, a-lu 
invetia nu numai cum se se rdge lui Dumnedieu, cum se fie 
înoralu si religioşii, ci si cum se-si intocmesca vieti’a, si inzes- 
treze mintea, pentru ca se-si câştige mai cu înlesnire panea de 
tote dil ele, vedia si onore, si liniscea sufletdsca, cum se-si păs
treze cele câştigate, cum se se feresca de tdte relele si mai 

• vertosu de reulu celu mai mare, de caderea in nemorala si 
' nepăsare, si cum se-si caute si se gasesca fericirea pre 

pamentu si moştenirea eterna in ceriu, prin virtuti, adeca: 
prin binefaceri si sacrificie.

Dar pentru ca preoţii se pota împlini acesta sacra 
•chiamare, insisi trebue se fie la-înălţimea culturei si mora
lei, se fie destulu de invetiati, petrunsi pana la sufietu de 
chiamarea loru si înzestraţi cu tote virtuţile crestinesci.
Acesta calificatiune ei vor ave-o daca se vor ocupa seriosu 
cu cetirea de cârti folositore, si mai alesu cu cetirea sântei 
scripturi, si a vieţii si fapteloru barbatiloru celoru mari ai 
bisericei, din care si-vor castigâ mai antaiu invetiatur’a si 
îndreptarea necesaria, apoi conformandu-se esemplului loru, 
si tari’a sufletesca, intru carea jace sementi’a moralei si a 
virtutiloru crestinesci; astfeliu vor aduna comori adeverate 
neperitdre, pentru sine si pentru fii loru sufietesci, pentru 
poporulu incredintiatu pastorirei loru.

!

i-

- Aici trebue se amintescu cu durere ca sunt intre ai 
noştri, unii preoţi, dicu — uni i, dorindu ca se fie de totu 
pucini, si se dispara temerea ca ar ff mai mulţi— cari 
nu citescu nimica, cari in locu de a face acest’a, de ă se 
califica si perfecţiona pentru chiamarea loru, mai bucurosu 
■petrecu timpulu prin birturi seu cafenele, in jocuri de cârti 
dejosit6r$; cari,prea adeseori parasescu parochi’a, amblandu 
pustii pe la orasie; cari' nti se ingrigescu nici maear se ago- 
nisesca ceva pentru asecuranti’a viitoriului famiîieloru loru,

.
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ba nici de crescerea pmncilorn proprii nn li pasa, ci si 
pre aceştia ii laşa părăsiţi mai reu decât» cei mai de rendu 
săteni! Simt erasi alţii, si intre aceştia — durere, unii ce

cari au

3
;

se tienu de frunte si ornamenta. alu clerului 
slabitiunea de a nu cerceta biseric’a regulatu, si caudu o cei- 
ceteza d’a face servitiulu divinii in fug’a mare, totu sarindu ^ 
si prescurtandu, ca se scape iute de neplacut’a-li detoiintia! 
Alţii erasi functioneza la altariulu Domnului in modu bata- 
toriu la ocbi, fara seriositate si pietate, adeca: fara acelu 
simtiu de evlavia, ce trebue se-lu aiba totu crestinulu, dai 
cu atâtu mai multa unu preotu ce trebue se fie modelu de 
esemplu bunu iu credintia si pietate, după dis a scriptuiei. 
„asia se lumineze lumin’a vostra inaintea ome- 
niloru, ca vediendu faptele vdstre celebune, se 
prea mar esc a pre Tatalu vostru celu din.ceriu ri!“ y
Si aci trebue totu cu durere se adaogu câ unii asemenea 
preoţi nedemni, sunt cbiar ruin’a poporului si a* familiei, 
loru. Cuci ei prin esemplu reu de negrigintia ruinandu pie

tatea, moral’a si credinţi’a poporului, făcu de fiii si nepoţii 
loru nu vor mai ave unde fi preoţi; cari unui poporu ruinaţii 
moralminte nu-i trebuescu preoţi. Catra acest’a, prin 
plulu loru reu negligindu si stricandu atari preoţi si pre 
fiii si nepoţii loru, acesti’a nici la alte dregătorii nu vor 
ave prospecte, nici elemente de cetatieni buni, si de omeni 
fericiţi nu vor pute se fie. Astfeliu preotulu . negliginte, si 
fara cousciinti’a detorintiei sale devine intemeietoriulu unei 
familie ruinate si nefericite! O de ar pricepe acest’a» servi
torii cei negliginti ai altariului ! O de ar intielege ei, ca 
negriginti’a loru este ruinatdre nu numai pentru poporu, ci 
cbiar pentru famili’a loru propria! !

Se plangu adeseori seinenea preoţi, câ nu au dotatiuni 
bune, ca se pota trai bine conformu rangului loru; se 
plangu câ poporulu s’a stricata, câ nu li respuncfe birulu, 
câ nu li remunera mai bine funcţiunile speciali, câ nu cer- 
cetâza -biseric’a, câ nu tiene serbatorile, câ ia numele Dom-

i!

n\

esem-
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nului' Dumnedieu in desiertu, câ. bârfesce si înjura, si altele 
•de acestea; dar .uita acei preoţi ca dora tocmai si suntu 

contribuitu mnltu la stricarea poporului; uita ca 
nici ei insisi nu mergu regulatu la biserica, nici 
punu paza gurei Ioni, si in fine ca nici ei nu-si implinescu 
in regula detorintiele lom, nici catra poporu, nici catra 
familia, nici catra mai marii lom.

Daca aseminea preoţi şi-ar fi alesu alta cariera, alta 
dregatoria, seu ocupatiune, cu priceperea si moral’a loru 

.mărginită, cu invetiatur’a si studiile loru defecluose, nici 
candu n’ar fi dus’o la unu postu cu salariulu celu au ca 
preoţi, se tăcu ca alte funcţiuni mirenesci nimic nu suntu 
mai pucinu decâtu secure; dar apoi in asemenea funcţiuni 
prelanga o disciplina si controla multu mai rigorosa, 
ori irebue se lucre, pana se-si implinesca detorintiele, ori 

se se retraga ca se faca locu altora mai demni.
Am atinsu mai susu cit este detorinti’a principala a 

preotului de a inyeţiâ si a moralisa poporulu.
Ferice de acelu preotu carele si-va implini acesta de- 

torintia, căci elu si cu famili’a lui va fi binecuventatu do 
Dumnedieu si de dmeni; dar vai de acel’a carele nu o va 
implini, căci elu si urmaşii lui, prin urmările naturali ale 
netrebniciei lui, va fi osonditu de Dumnedieu si de omeni.

Pentru preoţii cu bunavointia va fi usioru a- si implini, 
acesta detorintia, daca vor sci se proceda asemenea, precum 
proeede părintele, tatalu celu bunii, la cultivarea si rnora- 
lisarea familiei sale.

ir.

cari au
ei nu-si

I

i';

;
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Unu tata bunu candu vede cit fiii lui sunt buni, ii
sfatuesce se fie si mai buni, si îsi da t6te silintiele intru 
a-i invetiâ si deştepta, ca se fie si mai destepti, si mai 
diligenţi, mai economi, mai morali, mai cu fric’a lui Dumne
dieu si mai bisericosi, er candu vede ca fiii lui nu inclina 
spre biney ca ei sunt mai plecaţi spre calea cea rea, atunci 
sfaturile lui 'sunt neadormite, privegbiarea lui neobosita, 
pentru de a-i impedecâ, ■ si a-i abate dela "Calea cea rea ce

• ; ' ^ v. * * . % Vi*
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duce la perire, si a-i iutorce la calea cea buna ce duce la 
fericire. Tatalu, părintele eelu adeveratu merge pana a-si 

sufietulu pentru binele adeveratu, pentru fericirea copii-

• f

pune 
loru sei. siPreotulu este părintele poporului; si elu are detona ■ 

, ingrigi intoemai pentru fericirea poporului, prin 
d’a in veţi â si îndemna pre cei buui poporeni ai sei totu spre 
mai bine er pre cei ce înclina spre ren a-i sfătui indio- 
citu si iusutitu, a-i păzi si a-i feri diu’a si nâptea de calea 

' ce duce la perire, si a stărui neconteniţii ca se se
duce la lumina si vietia:

urmared’a se
1

cea rea
intorca la calea cea buna ce 
Pastor iulu celu bunii îsi pune suiletulu pentru

oile sale “ Dar precum sfaturile si invetiaturile unui pă
rinte numai atunci au primire la fii, candu faptele părin
telui sunt iu consonautia cu cuvintele lui, adeca, candu 

le invetia părintele eu gur’a le face si elu cu 
astfeliu si invetiatur’a si sfaturile unui preotu

acelea ce
fapt’a ——
numai atunci vor prinde rădăcini la poporu, candu poporalii 
va vede numai acea faceudu cu fapt’a, ce elu mvetia si 
sfatuesce pre omeni cu vorb’a. Asia spre esemplu: daca preo- 

sfatui pre poporu la cercetarea bisericei, si elu insusi
seu dacatulu va

nu va merge bucuroşii si regulatu la biserica, 
preotulu va sfatul pre poporu la diligintia, invetiatura si 
morala, dar pre elu popornlu ilu observa lucrandu din con
tra, presentandu esemplulu unui leuesiu, trandavu, si omu

arama sunatore,slabu, atunci vorbele lui vor li numai o 
tara nici unu cuprinsu reaiu, fal*a nici 
pentru iuim’a poporului. Credinti’a tara de fapte este rnorta,

p6te se petrunda, si se prindă radacine in-inm’a ,

_ /[ </
Sciu si cunoscu eu si greutăţile cu care trebue s se

perdutu din

fructu nutritoriuunu

căci nu 
dmoniloru.

lupte unu preotu in dregători’a sa; 
vedere nici ueajunsele materiali, dotatiunea slaba, lips a de 
midiloce laxei mai mulţi preoţi ai nostrii; • nu am uitatu 
nici necuviinti’a, ea se nu dicu dejosirea preotului, de a

nu am

>
-A->•*



amblâ alaiuri cu pastorii de vile pe la casele crestiniloru 
candu este se-si incasseze biruia preotiescu celu precariu; 
am intielesu si acea, câtu este de pucinu, chiar si in anii 

. cei m<ii roditori, resultatulu acestei colindari dejositore, si 
tocmai pentru aceea mi-am si pusu tote silinliele de 
intemeiatu fondulu preotiescu, pentru ca acestu fondu

am
macar

după ore care timpu se scape preotimea de astfeliu de 
âmî)lare cersitoresca, pe la uşile crestiniloru, mai vertosu ca 
aceste usi, de unu timpu inctfci pre adeseori chiar dinaintea 
preotiloru se inchidu! Sein si cunoscu eu tote acestea, si 

mai diuainte n’aualtele de acestea; dar daca preoţii cei 
gândita ei iusisi se-si reguleze, si se-si aseeure o dotatiune 
mai buna, pentru sine si pentru următorii loru, precum 
facutu acest’a alte corporatiuui mai interiore; daca 
facutu acest’a atunci, candu poporulu eră mai iu stare, 
mai biue plecatu, candu anii erau mai roditori, si chiar 
auetoritatile competinti mai interesate pentru servitorii 
altariului :• eu eredu că, ar fi 
chiar o ruşine

■11
•' -1

!
au{■ ei n’au

unu pecatu neiertatu, si 
in or’a

ji

pe noi, daca nu am face acuma 
ce putemu in acesta privintia. Căcia 11-a totu pre-

cum unu pomu, saditu intr’unu locu bunu, apoi bine grigitu 
si cultivata, fie elu câtu de mieu la sădire, mai tardiu totu 
va aduce fructele sale; asia si lucrările udstre de astadi, 
ori câtu ar fi ele de modeste, preste pucinu totu 
si vor dă fructele loru biuefacatâre.

i
;

vor aduce,

Dar chiar pentru a face ceea ce se p6le pentru irnbu- 
uatatirea, sortii preotimei si a invetiatorimei, ni este de lipsa 
ca o conditiune si basa prealabila - cultivarea si mo- 
r a 11 s a r e a poporului, căci elu,
trebuiutieloru; ei roloscloru sale, 
tiei uostre,--si lipsiudu 
nâstre • d’a- ni imbunatati si 
zadarnice !:

cu pricepere buna a 
este temeiulu esistin- 

acestu temeiu, tote incercarile 
si asecurâ esistinti’a nostra suntu

■
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atunci veţi intielege ca daca suntem noi astadi, unii preoţi, 
alţii protopopi, si eu arcliiereu, toti suntem ceea ce suntem, \ 
pentru ca este poporalii. Adecă, veţi intielege ca popo
ralii este temeiulu essistintiei nostre. Nu me indoiescu . ca .. 
veţi intielege si aceea, ca cu câtu va fi mai iu buna stare, 
mai solida si tare bas’a ndstra, poporulu, cu atâta ya fi ■ 
mai buna si starea nostra, cu atâta va fi ossistinti’a si 
subsistinti’a nostra mai asecurata, er demnitatea, vedica, si 
onorea nostra, mai recunoscute si mai respectate.

Daca veţi intielege acestea, apoi credu tare câ nu se 
va afla nici macar unulu intre Voi, carele se nu simtia in 
peptulu seu celu mai puternicu indemnu d’a lucra din tote 
puterile sale la cultivarea si moralisarea poporului, si la. 
pornirea lui pe calea progressului, spre o stare mai buna, 
mai multiamitore ca cea de astadi iu tote privintiele.

De aici purcodiendu, eu nu aflu cuvinte prin care se ve 
sfatuescu ca pre nisce fraţi iubiţi ai mei, si iinpreuna 
lucratori in vii’a Domnului, ba chiar se ve rog'u - pre totu 
ce aveţi mai scumpu si sacru pe lume, ca „lepadandu pre 
ornulii celu vechiu, si imbracanduve in celu uou ziditu după 
chipulu lui Dumnedieu,“ se lucraţi cu totii, si din tote 
puterile vostre la luminarea poporului, se lucraţi cu cuven- 
tulu si cu fapt’a, cu vreme si tara de vreme, in biserica de 
pe amvonu, in scola de pe catedra, si pretotindenia unde 
veniţi in atingere cu poporulu; se lucraţi câci este ridicarea 
v6stra, si chiar progresulu vostru, si alu urmasiloru vostrii, 
dar si pentru câ traimu timpuri grele, in cari poporulu 
nostru are mai multa lipsa, ca ori caudu, de ajuteriulu. 
vostru, de iudreptarea vostra! ,

Daca veţi fi percursu cu atenţiune lucrările mele, a • !le • 
sinodeloru si cousistorieloru nostre, veţi fi observatu câ totd • • 
acelea, incepeudu dela institutulu pedagogicu-theologicii, 
pana la alumneu si fondurile de stipendii, tote âu de 

. scopu cultivarea, moralisarea, si ridicarea oierului si-a popo
rului nostru.. Este dorinti’a mea intocma ca si a consistorie-

VI
j
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gr loru si a smddeloru n6stre, ca acuma sg iig mtoicomu t6ta 
privirea si activitatea asupra partiloru esterne a le diecesei 
se facemu si acolo cele de lipsa pentru întărirea bisericei, ' 
n6stre, prin ridicarea, întărirea, si luminarea temeliei, a 
poporului nostru. Este dorinti’a nostra se nu remana nici o 
parocMa fora dotatiune buna pentru preotu si invetiatoriu, 
far a .biserica si scdla buna; si spre scopulu acest’a 
se facemu in totu loculu fonduri particularie biseri-, 
cesci si şcolare, preotiesci si invetiatoresci, ca asia preo- 
tulu si invetiatoriulu se-si p6,ta capetâ competinti’a in regula 
si fara scădere Este dorinti’a nostra se regulamu in totu loculu 
banii bisericesci astfeliu incâtu fiecare fondu bisericescu se 
devină unu isvoru de binefacere pentru poporulu nostru, 
se ajutore pre usioru, si se nu fie necesitatu a alerga la 
camatarnici cari îlu ruineza. Se intielege de siue, ca noi 
acestea tote le vom pote face numai asia, daca protopres- 
biterii, preoţii si invetiatorii, ca organe a le nostre la faci’a 
locului ne vor spriginl cu totdeadinsulu, si mana in mana 
cu densii ne vor 'sprigini toti cărturării si fruntaşii popo
rului. Aici in centru am facutu in scurtu timpu unele îmbu
nătăţiri, si le-am pututu face, căci am fostu de facia; dar in 

' părţi; numai cu ajutoriulu vostru se potu întreprinde si face 
tote, câiCi eu nu potu se fiu pretotindenia, si de aceea tre- 
bue se-mi iau lefugiulu la voi, representantii mei legali si 
naturali in poporu.

.

fc-
1

r

;

!
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Deci iubitiloru mei Protopresbiteri si Preoţi! daca voiţi 
— despre ce nu me indoiescu — ca se ajungemu tote acestea, 
si astfeliu se ve asecurati binecuventarea posterităţii,

-

pr°-
puneti-ve cu tota firmitatea si seriositatoa. o îndoita si iudie- 
cita activitate in cbiamarea vostra, si apucati-ve numai decfitu 
de luciu, faceţi din diu’a de astadi, eu inceputulu anului nou, 

inceputu bunii pentru ajungerea mantuitoriului scopu de 
luminare şi moxaHsare a poporului, prin medilâeele urmatore :

1. Tieiieli servitiulu divinii iu biserici regulatu, si după 
tipicu, îndepliniţi tâte-funcţiunile religiâse cu pietatea ce se

:
î -

unu
-

■V*.
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dela preoţii intru indiplinirea acelora; er după termi- 
servitiului diviuu iu Dumineci si serbatori, tieneti

cere
. Inarea

poporului cuventari de invetiatura si morala, fie ele la ince- 
putu câtu de simple si câtu de scurte, dar se fie ieşite din 
minte drepta si inima curata, si se tientesca la luminarea 
mintii si nobilitarea inimii poporeniloru!

2. La tote ocasiunile candu, in oficiulu sâu chiar in 
afacerile vostre economice, conveuiti cu poporulu aratati-i 
greutatea timpuriloru, esplicati-i, ca asemenea greuţati nu. 
provinu numai din iumultirea trebuintieloru statului, din 
sporirea dariloru, care n’ar fi de totu mari, ci ele provinu 
mai vertosu de acolo, ciici s’a sporitu si trebuintiele fami- 
lieloru, ale particulariloru, intre care sunt unele fara de 
care mulţi omeni ar pute fi, apoi mai multu provinu greu
tăţile si din acea imprejurare, ca midilocelo, si putintiele 
poporului d’a castigâ, siiutu de totu mici, er caus’a' este 
lips’a de destula cultura si invetiatura la poporu, — in fine 
mai provinu greutăţile, si din certarea ce ni-o face ceriulu 
priu unu siru de ani rei urmaţi p6te pentru pecatele nostre. 
Faceţi se intielega poporulu, ca astadi candu omenii caia- 
torescu cu aburulu si scriu cu tclegrafulu, colu ce nu in ve- 
tia carte si celu ce nu tiene la morala si religiune, nu o 
mai pote duce, decâtu cu greu si amaru; astfelu faceti-lu 
se intielega folosulu mergerei sale la sant’a biserica, si a 
ascultării cuveutului lui Dumnedieu din gur’a preotului seu, 
si totu asemenea se pricepa folosulu si trebuinţa de a-si 
trimite pruncii la scola, de a-ii provede cu cărţile necesarie, 
si de a contribui totu ce se cere pentru bunacrescerea loru.

3. Spuneţi poporului la intielesu, ca precum biseric’a

'vi
1

nu este numai ca se ascultamu rugatiunirej; ei si ca se1 inve- 
tiamu a urma cuventulu lui Dumnedieu, totu aseiiienia si 
scol’a uu este numai ca se invetie pruncii religiunea, dar 

cum se-si intoemesca muuc’a si economi’asi ca se iuvetie:
sa, ca se câştige panea de tote dilele mai cu inlesnire, ca 

scieţ feri se nu4u insiale nime in vendiare- si cum-
' - Va •

se se

fii
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vs ' perare, si in alte multe împrejurări ale vieţii. Astfeliu va 

sci apoi apretiui din tineretie folosulu celu mare alu 

invetiaturei.

; -
;i

4. Siliti-ve a inmulti scolele'si invetiatorii; dar nu totu 
p6' cont’a pungei poporului, ci mai cautati si alte isvore de 
venitu in jurulu vostru, ea se nu apese prea tare pre poporu 
înmulţirea scoleloru.

5. Staruiti ca invetiatorii se-si capete lefile regulatu; 
dar si ca se-si impiinesca pe deplinii detorintiele loru; se 
merga in ajunulu flecarei Dumineci si serbatori cu pruncii la 
vecernie, er dilele de Dumineci si serbatori la liturgie, si 
acolo se cânte ale vecerniei si liturgiei.

h'?

•'l■

i
ţ . 6. îndemnaţi pro inyetiatori se tiena, si in casu de 

lipsa tieneti insive prelegeri cu poporulu adultu (crescutu) 
mai yertosu in serile cele lungi de ierna, apoi in Dumineci 

si serbatori.

>. -

?

|;V ' *,

7. Unde o parte din poporu s’ar pare ca in Dumineci si 
serbatori inclina spre birtu, spre urit’a beţia, si condemnatulu 
jocu de cârti: sfatuiti-lu se parasâsca aceste patime rele si 
pecat6se, spunendui urmările cele rele si triste, si mai alesu 
ca chiar aceste patimi rele sunt, care mai curendu despoie 
pre omu de mosidr’a parintesca, er pre membrii familiei de 
pane si'îmbrăcăminte, apoi de on6re, de pacea si bunaintiele- 
gerea casnica!

i
i !

i

i
i 8. Cugetaţi flecarele in comun’a sa, cum ar pote in- 

fiintiâ câte unu fondu preptiescu, din care cu timpulu se se 
platesca birulu preotiloru, care biru si asia e precariu; 
cugetaţi cum s’ar pute capitalisâ acelu biru; după acea cum 
se se infiintieze unu fondu scolariu, din care cu timpulu se 
se platesca si lef’â inyetiatoriului, si altele de acestea.

/ Candu vedeţi câ se vendu niscariva pamentiiri eftine, si 
potrovite .pentru- aceste scopuri, nisuitive a le cumperi pe

‘ casu -de lipsa cerendu si ajutoriu
dela fdndulu nostru preotiescu din Arâdu.

i
i

.i !
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Se nu ve sparie consideratiunea, câ acuma, intre imprc-, 
de astadi, nu se pdte face unu inceputu asia 
fi de doritu in acesta prmntia; fie inceputul.u

v
■ 1

jurarile grele
bunu, cum ar .
cârtii de micu totu e mai bunu decâtu nimica. Unu pomu 

bine cultivatu se face mare, si aduce fructe 
timpulu; asia este si cu fondurile. Cugetaţi daca

15—20 de

3
câtu de micu,
mul le cu

fi infiintiatu atare fonduri numai înainte cus ar
fructe ar aduceani, câtu ar fi crescutu pana acuma, si ce 

ele acuma; si apoi ce sun tu 15—20 de ani in vieti’a unui 
poporu si a unei institutiuni!

Spuneţi poporului, câ daca se
duri, ele suntu pentru binele lui, deoparte ca prin ele va 
scapâ de birulu preotiescu si de lefa dascalesca, er de alta 
parte câ la timpu de nevoe poporalii va ave do unde lua 
împrumuturi, ca se nu alerge la camatarnici unde se ruiiidza; 
aratati poporului câ atari fonduri sunt intocma ca si 
institute de bani binefacatdre.

Spre ajungerea scopului se potu intrebuintia o mulţime 
dc mediloce dintre care de astadata se recomanda: colecte 
benevole, pe care le intreprindu si preoţii altoru confossiuni, 
chiar si la poporulu nostru, încercarea de a capitalisâ biralir 
preotiescu, daca nu s’ar invoi intregu poporulu dintr’o comuna, 
apoi măcar dela o parte de poporu care s’ar invoi, rum- 
perea unei parti din pameutulu comunalii uude s’ar afla de 
acest’a, seu macar darea in arenda a unei asemenea parcele 
de pamentu comunalii, pe câţiva ani in folosulu fondului, 
pana se se adune orecare capitalii pentru atare fondu.

9. Mai pre susu de tote silitive a inmulti venitele si 
capitalele bisericeşti, prin o administrare consciintiosa, si 
printr’o economie buna; câci daca se vor inmulti bine acelea, 
chiar de acolo se potu lua sumele necesari pentru întemeierea 
unui seu altui fondu, si prin ac6st’a pentru asecurarea dota- 
tiunei preotiesci si invetiatoresci, sciindu preste acest’a câ 
nici o avere nu este mai bine folositdre .poporului^ clar si 
mai sicura, ca atefo.a biserieesea, pentru presinto -sr^iitoriu.

A
infiintieza asemenea ton-

%

nisce

*t7( ' .
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t . 10. Ca celu mai 'puternica inotivu, unu mofcivu ce 
* ’ rapesce cu sine poporulu, este si romane essemplulu bunu. 

. Deci precum, ve indemiui se luaţi essemplu dela mine, asia 
ve-rogu, si vi recoinandu, ca si voi prin faptele vdstre, prin 
sacrificiile vdstre, se premergeti intru tote poporului cu 

' essemple bune; nu numai pentru ca asia ne invetia Iute- 
■ : meietoriulirlegei ndstre Mantuitoriulu Cliristosu, dar si pentru 

- ca pri ce sacrificii diu partea preotului pentru poporu fruc- 
tiiica indiecitu si insutitu pentru biserica si preoţime!

Acestea sunt pre care la acesta ocasiune am voitu a vi
recomeudă, si preotilorn lui Ddieu, servitoriloru aJtariului, 
iuvetiatoriloru si conducatoriloru poporului, liindu

y *'■• >-
î!;;
; convinsu,

câ la pornirea vostra soridsa si energica pe calea indegetata, 
toti ceilalţi cărturari ai poporului vor merge cu voi sprigi
nind u-ve, si urmandu-ve poporulu intregu.

Nu potu iucheiâ far’ a vi aduce amiute:

m
i

cit tdte a le
lumei treca ca visurile iu somuuiu celu de ubpte, si diu 
tote nu remane alta, decâtu fapt’a cea buna; 
adeveratu buna er fapta

e numai aceea, prin care omulu nu numai 
pre sine se perfecţiona si fericesce, ci si pe deaprdpele 
seu, si neniulu seu, pentru presinte si viitoriu.

Trecu tdte, trecemu si

u i

u°i toti, iesindu astadi unulu, 
mane altulu din vietia, si numai unu lucru este care nu 
trece, care nu ne

j

paiasesce, este lapt’a cea adeveratu 
buna; căci ea, prin efectulu ei moralii si materialii, remane 
iucratore diu generatiune in generatiune. Ea singura nuse 
curma cu vieti’a nostra, nu se îngropa cu noi in pamentu, 
ci se sustiene si din colo de mormentu; cu unu curenţii ea 
este singura, care remane in lumea acest’a in urm’a nostra, 
mailun a vredniciei ndstre, arataudu posterităţii câ cine am 
"° Dfi «ie'altulu se fie chiamatu si calificaţii spre 

’ eiJe de uu "01 ],1'eo tilde susu panajosu? si pentru 
ZZ T? m ai)t6 bUn6’ de 1111 Pentru poporulu nostru -
TtoL -s'? "u * ppt»

' 0«nta seinui, oi ces ce («cernu neutru
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am crescutu
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; o facemu indireetu si pentru noi insiue, si pentrupoporu
urmaşii nostrii! - -

Astfeliu, pre ealea acesta, si iu intielesulii acest a vinu
la conlucrare, la cea mai mare fapta buna, ;

jeu se ve chiemu 
la cultivarea si moralisarea poporului nostru si priu acest’a 
la ridicarea si salvarea lui si a ndstra. Ascultaţi fratiloni 
glasulu meu arcbieresu, si faceţi totu ce pute ti flecarele iu 
parodii’a sa, iu comuna sa, iu cerculu seu pentru împlinirea 
celoru de susu. Dar fiinduca la t6te lucrările si. scop mile 
cele bune si mari se cere si ajutoriulu celui de susu a crea- 
torelui tuturoru, — veniţi se-lu rugarnu cu totii feibinte, se 
ni trimită darulu si spriginulu seu, ca se poternu împlini 
cele popuse, spre binele nostru, si spre marirea numelui seu

■ <

%

celui sântul
După care poftinduvo de la Dumnedieu, ca intru impli- . 

nirea cu zolu si scumpetate a chiamarei vostre, se ajungeţi 
multe dile bune si fericite, la mai mulţi ani noui fericiţi 
— pre langaimpartasirea biuocuventaroi arcliieresci, am remasu

Alu vostru

Ar adu, 1. Ianuariu 1879.

de bine voitoriu:
Ioanu Metianu,

Episcopulu Aradului.

f

Pastoral’â acest’a fiinda adresată numai catra-pveoti 
si inteliginti nu are ă se publică in biserica.
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