ANEXA NR. 1
PATRIARHIA ROMÂNĂ
Stema şi titulatura eparhiei
Nr._______din_____________________
Citită în fața noastră, cu prilejul hirotoniei întru preot,
săvârșită în biserica ___________________________________,
din localitatea________________________________________,
la data de ___________________________________________.
Semnătura chiriarhului/arhiereului care oficiază hirotonia
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!
MĂRTURISIRE (DECLARAŢIE)
Subsemnatul, diacon ________________________________________, chemat la hirotonia
întru preot, pe seama parohiei _________________________________________________, cu hramul
________________________________, din localitatea _________________________ Protopopiatul
(protoieria) _____________________________, judeţul _________________________, mărturisesc
înaintea lui Dumnezeu şi a Chiriarhului meu, ______________________________________________,
că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele şi mântuirea credincioşilor încredinţaţi mie spre
păstorire.
În toată viaţa mea mă voi călăuzi după învăţăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinţilor Apostoli,
după Sfintele Canoane şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe.
Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel care
cere ca preotul „să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios,
iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii; nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci
blând, paşnic, neiubitor de argint, bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată bunăcuviinţa; căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui
Dumnezeu?" (I Timotei 3, 2-5).
Voi purta totdeauna cu demnitate ținuta preoţească şi voi locui împreună cu familia mea în
parohia încredinţată mie spre păstorire, păstrând şi sporind toate bunurile parohiei. Nu mă voi ocupa cu
activităţi contrare chemării preoţeşti şi nu mă voi face părtaş la adunări și lucrări potrivnice Bisericii.
Prin întreaga mea slujire învăţătorească, sfinţitoare şi pastorală, precum şi prin armonia vie ții de
familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimare şi de dezbinare, stând permanent
în ascultare față de Chiriarhul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă.
Mărturisesc, de asemenea, că voi fi întru toate supus și fidel Chiriarhului meu,
__________________________________________________________________ şi succesorilor săi în
scaunul chiriarhal, voi respecta Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
celelalte legiuiri bisericeşti, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor
eparhiale deliberative și executive. (precum și Statutul eparhiei – la eparhiile din afara granițelor țării)
În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești ce decurg
din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei Mărturisiri.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu, în toată viaţa şi lucrarea mea preoţească!
Ziua_______, luna__________________, anul________
Semnătura candidatului la hirotonie

