
w
si

■ ■

\

■>

i Crr - P; IfM ;■
f

t j/3
CUVENTAREA

rr
l! ce

1

IM©) t i

*

[
Episcopul^ Aradului,

ji' , , t
î la ocasiunea introducerii sale in scaunulu episcopescu, in 

duminec’a Tomii 1875.

;i ; .

■

••
• - r-1

•i ii
!

i!
A ROSTIT’O

i

catra representantii sinodului diecesanu, catra 
clerulu si poporulu eparchialu

j
il LX BISERIC’A CATEDRALA 1)IN aradu. I!'

\ I••

• I
.

/

■!!.
•i

- 5
■:

ARADU. 187T5.
Jn tipografj’a luiI ^TEFANU pYULAI.

, /m»

iU=,-— i>V
3

.!'Vy -L •Vi



Ad. AV. 912 Pr

fV *»• 7 :

CU VE1NTAREA C

ce

leiai Mt@tiaau.
Episcopuiu Aradului^

la ocasiunea introducerii sale in scaunulu episcopescu, in 
duminec’a Tomii 1875.

A ROSTIT’O

catra representantii sinodului diecesanu, catra 
clerulu si poporulu eparchialu

IN BISERIC5A CATEDRALA DIN ARADU.

ARADU, 1STS.
Jn TIPOGRAFI'a LUI ^ŞtEFANU pYULAl.

:>

A



In numele Tatalui, si alu Fiiului, si alu Sântului 
Duelul, aminu!

„Părinte, sanie pre cari mi 
i-ai clătit mie, pazesce-ii intru nu
mele teu!'1 (Ioanu XVIII, 11.)

Astfeliu s’a ruga tu Domnulu nostru Isusu Cristosu 
părintelui seu, lui Ddieu Tatalui, candu i-s’a incredintiatu 
mântuirea neamului omenesc». Daca Isusu Cristosu fiiulu 
lui .Ddieu a simţi tu trebuinti’a unei rugatiuni atâtu de 
ferbinti, candu asia s’a rugatu pentru cei incredintiati gri - 
gei lui; daca elu, carele avea Lola puterea in ceriu si pre 
pamentu „clatu-mi-s a l6ta puterea in ceriu si pre pamentuu 
(Mat. XXVIII. 18), s’a rugatu asia, — apoi cum voiu trebui 
eu se me rogu pariutelui cerescu pentru cei incredintiati mie, 
eu carele sum consciu de neajunsele mele. In lips’a altoru es- 
pressiuni mai potrivite, nu voiu putea decâtu, mai nainte 
de tote, se cadu înaintea ta, si se te adoru pre tine pro- 
vedintia divina si voia dumuedieesca ,/ora cZe care ra?nica 
nu s’a facutu, ce s’a jacutu, si Jora de care nici unu fim de 
peru nu cade după capulu omului. “ (Ioanu I. 3.) Tu eşti care 
ai miscatu inimile alegatoriloru, ale Archiereiloru, si a 
Domnitoriului spre mine; tu eşti care dela sinulu maicei
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mele m’ai destinatu spre slujb’a apostoliei acesteia; tie clar 
me plecu cu adenca cuceria, tie me inchinu si tie ti-mul- 
tiamescu pentru tote câte ai facutu mie; pre tine te rogu 
di’a si noptea, se fii si in viitoriu scutulu si ajutoriulu 
meu, câci tie me incredu pe mine însumi si „pre carii 
ii-ai data mie, rugandu-te se ne pazesci pre toii intru nu
mele teu.u

i

I y*

Iubitiloru mei fii sufletesci! Du pace prin înaintarea 
bunului vostru părinte episcopu Mironu Romanulu, la dem
nitatea de Archiepiscopu si Metropolitu, scaunulu episco- 
palu de aici devenindu vacantu, representantii clerului si 
ai poporului acestei diecese întruniţi in sinodulu electo
rale dela 2/14 februariu a. c. si-au conc.entratu votulu loru 
in mine, alegendu-me de archipastoriulu vostru, deşi eu 
n’am cercatu acesta demnitate, ba inca adeseori m’am ru
gaţii Domnului in ascunsulu ini mei mele „de este cu pu- 
tintia se treca dela mine sarcin’a acest'aa grea de respon
sabilitate, si dupace eu vedienclu cil clorinti’a clerului si 
a poporului a intimpinatu si bunavointi’a preasantitului 
sinodu archierescu, si grati’aMaiestatii Sale prebunului nostru 
Iraperatu si Rege Franciscu Iosifu I., asia dar, tote aceste 
momente le am consideraţii de o dispusetiune tainica a 
preintieleptei provedintie divine.

Si intr’adeveru cine, carele scie,

’
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câtu de
departe am stătu eu de acesta diecesa, intr’unu postu 
modestu, togmai la cealalta margine a provinţiei no- 
s’tre metropolitane; cine, carele scie, câtu de pucinu am 
fostu eu cunoscutu acestei diecese, si câtu de retraşii am 
fostu facia de representantii clerului si ai poporului, nu 
va vedea in alegerea si întărirea mea de episcopu alu 
Aradului, o lucrare tainica a necuprinsei provedintie di
vine? Si daca este asia, ore puteam eu se nu me plecu 
si se nu me cucerescu înaintea atarei clispusetiuni divine?T
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poteam eu se rae opună fora a pecafcui greu inaintea DIui 
si fora a trage asupra-mi osend’a acelei sentintie evange- 
lice, carea dice : „cel’a ce iubesce pre tata, seu pre muma, seu 
pre fiii. seu case, seu avere, mai multu decâtu pre mine, nu 
este vreclnicu de mine, si celu ce nu-si ie crucea sa se vina 
după mine, nu este vrednicu de mine, (Io a nu X. 41.) — 
puteam! si pentru aceea, din supunere si iubire catra Ddieu 
si din iubire catra clerulu si poporulu meu, am primitu 
asupra-mi sarcin’a cea grea archieresca, si asia din da- 
rulu lui Ddieu astadi am fericirea a sta primadata in fa- 
ci’a vostra iubitiloru mei fii sufletesci, ca archiereulu 
vostru.

nu

Oandu dara primadata stau in faci’a vostra, iubitiloru 
representanti ai diecesei mele, veţi fi cu nedumerire, ce se 
auditi dela mine acuma la prim’a nostra convenire aici in 
cas’a lui Dumnedieu; sciu ck veţi voi se-mi spuneţi do- 
rintiele si asceptarile, trebuintiele si lipsele, apoi necasu- 
rile si suferintiele diecesaniloru mei, si se-mi cereţi spri- 
ginulu meu la delaturarea. acelor’a, „dar eu nu sum ne
mernicii in Ierusalimulu ; sciu si cunoscu lipsele si neca- 
surile clerului si poporului diecesei mele, cunoscu si aş
teptările ce au legatu si lega clerulu si poporulu meu de 
person’a mea, si marturisescu ch, candu cugetu la greu
tatea împreunată cu împlinirea atâtora dorintie si aştep
tări juste, ingrigiri si cugetări seriose cuprindu sufletulu 
meu, si me intrebu insu-mi pre mine di’a si noptea, ore 
fi-voiu in stare „a merge la Faraonul ca si orecandu 
marele Moise, „si a cere eliberarea clerului si poporului 
meu din robi'a Egipetului, adeca: fi-voiu in stare a scote 
pre poporulu meu din robi’a miseriei, a lipsei si a ne- 
casuriloru ce-lu apase astadi, mai alesu in urm’a remane- 
rei lui napoi in cultura, me intrebu insu-mi pre mine, 
ore fi-voiu in stare »a duce poporulu meu in pamentulu fa-

-
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gaduintiei,“ — adeca: a-lu face se nu decadia sub greuta
tea necasuriloru dilei. Intre aceste cugetări seriose, o spe- 
rantia fericitore alina sufletulu meu, si incaldiesce inim’a 
mea, spunendu-mi ck, au mai fostu lipse si necasuri, ca 
au mai fostu timpuri grele si in dilele parintiloru noştri, 
si cu tote acestea ei n’au desperatu, si nu s’au periclitatu, 
pentruck au avutu unu angeru pazitoriu, carele ii-a in- 
socitu in tote suferintiele loru, ferindu-ii de rele, si acel’a 
este: religiunea străbună, religiunea nostra dreptmaritore.

A pasce turm’a pe locurile cele bune si sanetose, si 
a o feri de acea pasciune, unde crescu plantele veninose si 
periculose, este prim’a detorintia a pastoriului celui bunu, 
„carele trebue se-si punct sufletulu seu pentru oile sale,“ 
(Ioanu X. 11.) si care alta pasciune mai buna, mai folo- 
sitore, si mai priinciosa pentru turm’a mea cuventatoria 
decâtu câmpurile cele manose, frumose si folositorie ale 
religiunei străbune. Religfa este inceputulu si sfersitulu 
nostru, religiunea este singura carea c\h omului fericirea 
aici, si din colo de mormentu; religiunea este, fora de care 
nu e nici o fericire in lume. Mai nainte de ce v’asi aduce 
alte dovedi, ve rogu, priviţi in lumea larga, si ispitiţi, apoi 
spuneţi, vediutu-s’a candva, vre-unu omu, vre-o familia seu 
vre-o societate fericita, care n’are religiune? nu, pentru- 
ca nu se pote; cine n’are religiune, n’are moralitate: cine 
n’are moralitate n’are liniscea si odichn’a consciiutiei, er 
celu ce n’are acestea, nu pote fi ferice, macar de ar avea 
tote bunătăţile pamentului. Religiunea sustiene pre indi- 
vidi, sustiene pe familii si societăţi; religiunea linistesce 
consciinti’a, nobiliteza inim’a, cultiva sufletulu, si da dul- 
cetia tuturora buuuriloru lumesci, ea este celu mai iidelu 
amicu alu nostru pre pamentu, ea ne iusociesce si in 
mormentu,'ea este care ne ajuta cu respunsu bunu la in- 
fricosiatulu judetiu alui Ddieu. Cine dara nu va imbracisiâ, 
cine nu va iubi acesta moştenire santa?

r
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Ori cine eunosce macar numai in parte trecutulu 
nostru, va sci si acea, câte si ce feliu de timpuri furtunose 
au trecutu peste tier’a intrega, si prin urmare si preste 
străbunii noştri in timpurile mai vechi. Numerosele inva- 
siuni, si resbele religionarie amenintiau esistinti’a tuturoru 
poporeloru de pe acele timpuri; cele mai multe din ele 
s’au si periclitatu astfeliu, incâtu astadi numai istori’a mai 
conserva pomenirea loru; daca cu tote acele greutati, stră
bunii noştri nu s’au periclitatu, caus’a este: câ au avutu 
unu scutu puternicii in religiunea loru si acum a nostra 
religiune dreptmaritore; ea a fostu care a feritu pe stră
bunii noştri de perire, care ii-a intaritu se pota resiste 
atâtoru ispite grele; ea fu dara scutulu strabuniloru noştri 
in trecutu, ea va fi si scutulu nostru in viitoriu!

De ce ve potu vorbi mai cu plăcere, si mai cu fo
losii astadi la introducerea mea in scaunulu archierescu, 
ca de acelu tesauru strabunu, pe care ni Fau lasatu pă
rinţii noştri, ca pre unu angeru paditoriu alu dileloru vi
eţii nostre, ce ve potu recomendâ mai farbinte, decâtu 
acea religiune străbună; de v’asi putea dâ tote bunătăţile 
lumesci, inca nu v’asi face vre-unu bine, căci tote aceste 
sunt trecatore, er daca voiu semenâ in inimele vostre 
sementi’a religiunei străbune, v’am datu comora nestrica- 
tiosa, pe care nici moliile nici rugin’a nu o rodu, nici fu
rii nu o fura. Religiunea străbună este dara ce eu vi re- 
comendu din totu sufletulu meu, religiunea după adeve- 
ratulu spiritu alu ei. Religiunea după spiritulu Jntemeiato- 
riului este lumin’a seu cultur’a mintii si a inimei, pentru 
aceea, candu acelu Intemeiatoriu a voitu se latiescareligiunea 
sa intre neamuri, a trimisu pre cei 12 invetiacei ai sei 
dicendu-le: „mergendu invetiati tâte neamurile botezandu-ii, “ 
(Mat. XXVIII. 19.) adeca: mai antaiu si mai pre sus de 
tote li impuse latirea luminei, a invetiaturei, s6u cultur’a 
morala si religiosa.
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Inca candu a crea tu Ddieu pre omu, si l’a pusu 
Domnu preste tote făpturile hunei „ca pre unu Impevatu 
fapturci* vfacenclu-lu numai cu ceva mai micsioratu decâtu 
ungerii,“ i-a desemnata si unu scopu 
adeca : „perfecţiunea,• si prin acest'a ajungerea fericirei ai
ci si dincolo de mormentu, vfiti deseversitu precum si Ta- 
talu vostru celn din ceriuri este deseversitu“ (Mat. V. 
48.) er de povatiuitore catra acelu scopu sublimu i-a datu 
Ddieu omului religiunea creştina întemeiata prin unulu 
născuta fiiulu seu, Dlu nostru Isusu Cristosu. — Asia dar, 
cine voiesce se ajunga fericirea si aici si dincolo de mor
mentu, trebue se voiesca perfecţiunea, er cine voiesce per
fecţiunea, trebue se voiesca religiunea, după adeveratulu 
ei intielesu, adeca: cultura morala religiâsa. Cultur'a acest’a 
morala religiosa este dar bas’a perfectiunei, era din perfe- 
tiuue vine fericirea aici.si dincolo de mormentu.

De ar dâ cineva unui individu, seu unei familii, seu 
unei societăţi, celea mai alese bunuri lumesci, demnităţi, 
averi si posessiuni, si daca nu-i va da si cultura morala 
religiosa, nu i-a făcuta nici unu bine, căci fora de cul
tura morala religiosa, curundu se pierdu ori ce bunetati 
lumesci; avut*au betranii noştri destule bunetati lumesci, 
avut’au posessiuni si proprietăţi, in manile loru erau odata 
si celea mai frumose diregatoni, dar tote acestea au tre
cuta dela densii indata ce părăsiră invetiatur’a si negle- 
sera cultur’a religiosa. Se di\mu insa individiloru si fa- 
milieloru nostre cultura morala religiosa, si li-amu datu 
modru a-si castigâ vedia, onore, respectu, avere si locu 
demnu in societatea omenesca. De aceea dice intielept.nlu 
Solomonu, VIII. 10-11: „primiţi invetiatur'a mai multa de
câtu argintulu, si sclinti a mai vertosu decâtu aurulu lămu
riţif, că mai bune sunt decâtu pietrile de multa pretiu, si 
totu ce este scumpinu este vrednicu loruDin tote ace-

inaltu si sublimii,

I
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cultur'a religiâsa estestea se invedereza, câ singura 
bas a Jericirei omului, pentru aceea a si pus’o Intemeiato- 
riulu religiunei creştine de cea d’antaiu si mai cardinala 
chiamare a bisericei. Biseric’a creştina este dara chiama-
ta a da omului cultura morala religiosa, prin acest*a a-lu 
apropia de perfecţiune, fericirea cea adeverata.

Numai biseric’a lui Cristosu pote se conducă pre 
omu la adeverata cultura morală religiosa; numai bise
ric’a Iui Cristosu areta omului calea cea drepta si secura, 
ce duce la vietia; de aceea, Domnulu voindu ca toti omenii 
se cunosca acesta cale, a pusu de detorintia apostoliloru 
sei si urmatoriloru loru se invetie poporele. Noi toti, iu- 
bitiloru conlucratori in vii’a Domnului, si următori a» 
lui, amu luatu asupra-ne detorinti’a si sarcin’a acest’a, 
de aceea se nu uitămu nici candu de a invetia. Noi 
elerulu si poporulu suntemu „biserica lui Ddieu cea^ 
via, căci duchulu lui Ddieu locuiesce intru noi, pentru ace- 
ea, de va strică cineva cas'a lui Ddieu, strică-lu-va pre acel1 a 
Ddieuu (Pavelu catra Corint III. 16.17.) Este mare deto
rinti’a nostra de a conlucra, la zidirea si imfrumsetiarea 
acestei case alui Ddieu, dar este si grea, este frumosa si 
santa, este sublima si continua. Frumosu si sublimu este a 
grigi, ca aceste locasiuri ale duchului sautu se fie puru
rea curate si luminate.

Veniţi se ne intrebămu toti câţi suntemu lucratori in vii’a 
Domnului, ore facemu noi tote acestea după demandatiu- 
uile Mantuitoriului nostru Isusu Cristosu? Ore „n’a sla- 
bitu credinti’au V Ore „lucredia evangeli’a" ca odiniora? 
Ore poporulu nostru, devenit’a 
in caracterulu seu religioşii ? Ore devine elu mai iubitoriu 
de celea sânte, si mai tare legaţii de biseric’a sa, 
singura lu-pote salva? Ore preotimea continua cu induo- 
itu zelu la luminarea turmei sale cuventatorie? Cu du-

mai tare in credintia si

ca rea

â



10

rere vom trebui se constat&mu, ch in timpurile din urma 
togmai acesta detorintia a bisericei nostre s’a neglesu 
in mare parte. Sunt preoţi cari si-implinescu acesta de
torintia cu totu zelulu, dar sunt erasi alţii, cari nu dau 
poporeniloru sei invetiatur’a necesaria. Sunt poporeni, cari 
asculta cu bucuria glasulu pastoriloru sei, dara sunt erasi 
alţii, cari nu voiescu a asculta bucurosu acelu glasu pa- 
rintescu. Sunt barbati culţi si inteliginti, cari apretiuescu 
forte invetiaturile bisericesci, lucra asudandu la desvoltarea 
loru, sunt erasi alţii, cari si-aroga frumosulu titlu de „bar
bati culţi“ si nu apretiuescu invetiaturile bisericei, după 
ponderos’a loru valore. Din cause ca acestea, biseric’a 
nostra, după institutiunile ei celea bune si salutarie, nu 
este atâtu de roditoria in fapte cum ar trebui se fia; ea 
nu progreseza cum amu dori, si noi ar trebui se nu ui- 
t&mu, că cine nu progreseza astadi, acel’a regres^za, si 
înclina spre cădere! Traimu in timpi de munca si de 
lucru, candu omenii, si pe terenulu religiosu si moralu, 
intreba câtu s’a lucratu ? câtu s’a facutu? câtu s’a pro- 
gresatu? si ce folose s’au castigatu? Era vedi’a si auto
ritatea unei biserici se mesura de după rodurile morale 
religiose, ce le produce. Se ne destept&mu la lucru pona 
candu este inca timpu, dar se ne socoti mu bine, cum 
se lucrâmu cu padia, ca cei intielepti, ca fiii luminei, 
căci dilele grele sunt!

Intr’adeveru grele sunt timpurile in care traimu, pen
tru biseric’a nostra, c<\ci oredintiosii ei sunt espusi mai 
pe tote dilele ispiteloru din tote părţile, ispite prin care 
se cerca credinti’a, si prin acest’a caracterulu loru reli
giosu. Intre acestea si alte asemenea impregiurari grele 
am priraitu eu sarcin’a archier4sca si ocupu astadi scau- 
nulu archierescu, iubitiloru ! lu-ocupu din iubire catra clerulu 
si poporulu meu, ca se am ocasiune ferice a conlucra in

!
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fruntea vostra si alaturea cu voi Ia latirea luminei si a 
moralei religiose in poporulu nostru. Lumina prin inve- 
tiatur’a cuventului lui Ddieu, si morala prin esemplulu 
meu si alu celoru incredintiati mie; acestea sunt caile, 
care ducu la scaparea nostra de asuprelele si de greută
ţile timpului. Intre aceste impregiurari începu eu dara 
astadi activitatea mea cu speranti’a in Ddieu si in voitoti, 
era mai alesu in acelea organe bisericesc], care au spe
ciala chiamare a conlucra cu mine împreuna in vii’a Domnului.

Si fiinduca preotimea in lini’a prima este acelu or- 
ganu biserieescu alesu de Domnulu spre a laţi religiunea 
cea adeverata intre poporu, catra voi mi-intorcu glasulu 
meu, iubitiloru preoţi! Voi sunteti Inmin’a lumei si sarea 
pamentului, „asta se luminedie lumini!a vâslra înaintea 
âmeniloru, ca vediendu faptele vâstre celea buna, se ma- 
resca pre Tatalu nostra cehi din cetnnri /“ (Mateiu V. 13—16). 
Voi sunteti chiamati a fi cei mai de aprdpe amici ai po
porului, dela nascere pana la morte! Voi sunteti, cari 
auditi durerile si suferindele Iui, roi cari împărţiţi
cu elu binele si reulu. Deci aducendu-ve aminte
ck cliiamarea vostra este atâtu a slugi sântele taine, 
câtu si a invetiâ poporulu iu scola si in biserica,
afora de scola si afora de biserica, si la tote oca-
siunile, aducendu-ve aminte ca cliiamarea vostra este se 
fîti adeverati părinţi ai poporului, si ca atari aveţi sacra 
detona a-i deştepta simtiulu la totu ce e bunu, frumosu, 
folositoriu si nobilii; aducendu-ve aminte ck precum aveţi 
titlulu de părinţi facia de poporu, totu asia aveţi si de- 
torinti’a a ingrigi de crescerea lui cea buna, ca si de a 
familieloru vostre, aducendu-ve aminte c&, unu pastoriu 
numai atunci e vediutu, respectata si folositu, candu si 
turm’a lui e bine grigita si respectata; in fine aducendu- 
ve aminte câ, mai curundu seu mai tardiu, vom descinde

f
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cu totii in mormentu, si după morte vom ave se dâmu 
sema înaintea lui Ddieu si a posterităţii de tote faptele 
nostre; dar si pana atunci aducendu-ve aminte pild’a smo
chinului si a pomului neroditoriu, pe care l’a osanditu 
Domnulu in focu pentruck n7a adusu fructe, (Marcu XXI. 
IX.) — verecomendu si ve sfatuiescii, din totu sufletulu meu, 
se lucraţi di’a si noptea la sustienerea si la întărirea po
porului nostru in religiunea străbună, după spiritulu ei, 
adeca la luminarea Iui, si prin acest’a Ia fericirea lui bine 
intielesa. Daca cei 12 apostoli ai lui Cristosu au fostu in 
stare a lumina lumea cu invetiaturile loru facia de tote 
pericolele ce-ii amenintiau, cum nu va potea face acest’a 
fiacarele preotu de astadi in parochi’a sa, care*lu sustiene 
si-lu venereza ca pre părintele seu.

In lini’a a dou’a, catra voi mi-intorcu glasulu meu 
iubitiloru invetiatori! Voi sunteti acelu factoru insemnatu 
in organisinulu bisericei nostre, chiamatu a pune bas’a si 
fundamentulu zidirei credintiosiloru noştri. Voi sunteti cliia- 
inati, nu numai a cresce creştini buni, dar si cetatieni si 
patrioţi buni, din tinerimea voue incredintiata. Lucraţi dar 
din tote puterile si cu diligiutia la împlinirea chiamarei 
vostre celei frumose, ca se meritaţi de încrederea celor’a ce 
ve sustienu si de frumosulu nume de „invetiatori," ca 
asia se atrageti binecuventarile posterităţii asupra vostra.

Si catra tine mi-intorcu glasulu meu iubita inteligin- 
tia romana! si aducendu-ti aminte ck eşti fii’a poporului, 
născută si crescută din sinulu si sudorea lui, ck eşti ri
dicata pe umerii lui; aducendu-ti aminte, ck poporulu cre- 
dintiosu, si prin urmare biseric’a cea via, este bas’a nos- 
tra a tuturor’a, si ck, cu câtu asta basa va fi mai solida, 
cu atâtu mai vediuti si mai respectaţi vom fi si noi, ca
rii 6tkmu de asupra-i; aducendu-ti aminte cum biserica 
te-a impartesitu de celea mai frumose drepturi, pre care

;

1

4 '



13

nu le au laicii altoru biserici, ve sfatuiescu se puneţi si 
voi tote silintiele vostre Ia cultivarea si luminarea 
rului, ori unde vi se oferă ocasiunea; fiţi esemplu bunu 
poporului in tote lucrările vostre, urmaţi si voi in religio
şi tate esemplulu părinţiioru voştri.

9

Er după tote acestea, in fine catra voi mi-intorcu 
glasulu meu, iubitiloru poporeni! Voi sunteti fundamentulu 
edificiului bisericei nostre naţionale. Voi sunteti pentru 
cari eu mi-am sacrificaţii tign’a si odihn’a mea. Voi 
teti pentru cari eu m’am instrainatu de cas’a si familfa 
mea, si am venitu in mediloculu vostru. Voi sunteti pen
tru cari m’am lipsiţii de aceste pucine plăceri ale vietiei 
mele, si pentru cari in totu ceasulu sum gata a aduce 
tote sacrificiele posibile. Am venitu iubitiloru! la voi, nu 
ca stapanu, nu ca domnii, ci ca părintele Ia fiii sei, ca 
fratele Ia fraţii sei, ca amiculu la amicii sei; am venitu 
dara se impartu cu voi binele si reulu, am venitu se aflu 
durerile si necasurile vostre, si se cautu din tote puterile 
mele ale vindeca. Dar fiinducâ numai unu singuru leacu 
este care pote vindeca si durerile celea mai grele, si adeca, 
invetiatura, ascultaţi glasulu meu celu parintescu, si ira- 
bracisiati invetiatur’a si luminarea din tote puterile vostre, 
capre cea mai mare bunetate lumesca; invetiatur’a a facutu 
pre preoţii voştri, pre domnii si diregatorii voştri, aceea 
ce sunt, si chiar pre cei avuţi totu invetiatur’a ii-a spri- 
ginitu in castigulu lom; invetiatur’a este care pune pe 
omu la cinste, la diregatorii, la avere si la fapte bune cres- 
tinesci, ea este care apropia pe omu de Ddieu, si prin 
ac^st’a la fericire. Intielegu invetiatur’a morala si religio- 
sa, adeca luminarea mintii si cultur'a inimei. Ascultaţi 
glasulu meu, si adunati-ve in giurulu bisericei vostre stră
bune, tieueti legea stramosiloru voştri cu tota tari’a si pie
tatea, si pentru ca se intielegeti acest’a, ridicaţi scolele
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vostre, tieneti invetiatori buni fiiloru voştri, trimiteti-ii 
regulatu si cu tota plăcerea Ja scola, si aduceţi tote 
sacrificiele posibile pentru buna crescerea loru, că nu
mai asia va fi binecuventarea lui Ddieu in casele, 
familiele si in iutreprinderile vostre. Cinstiţi tote legile, 
dar inchinati-ve numai la legea ce ati mostenitu dela pă
rinţii voştri. Iubiţi pre Ddieu mai pre susu 
pre deapropele vostru fora deosebire de limba si credin- 
tia. Cultivaţi dragostea intre voi, si 
vostre, si cu veri cine, cu care veniţi in coatingere in in
teresul u vostru si in interesulu comunii alu patriei.

i
si

i

de tote, si

in tote relatiunile

Dar fiindcă tote lucrurile bune se făcu numai cu
se ne închinămu si seajutoriulu celui preainaltu, veniţi 

cademu Ia Cristosu Ddieulu nostru, rugandu-Iu pentru 
pacea nostra, pentru pacea lumei, pentru iualtiatulu nostru 
Domnitoriu Imperatu si Rege Franciscu Iosifu I., si pentru 
buna rodirea pamentului, si pentru tote câte ni sunt noue 
omeniloru de lipsa, de bine si de folosu. Aminu !
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