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1823 martie 25. Teodosie ...
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însemnare: G. Racoveanu, 1936
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Rogu-vă pe voi fraților, ca oricîți veți citi această cărticică, ce este cu tagmele preoțești, și oricîte greșeli veți afla (la care eu nu mă îndoiesc) să le iertați și să le îndreptați cu duhul blîndețelor, rugîndu-vă
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note
lui Dumnezeu pentru mine păcătosul ca să îndrepteze lucrarea mîinilor mele bine la cele sfinte prin rugăciunile voastre pînă voi fi în viață. Iar dupămoarte atît cei care se vor fi învrednicit acestor Taine, cît și cei ce numai pentru știință vor citi să zică: Dumnezeu să ierte, și să așeze sufletul acestui ce s-au ostenit de au scris această cărticică, la locul unde au făgăduit slugilor Sale.Scrisu-s-au de Climent ipodiaconulîn anul 1778 noiembrie 1
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